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Alminnelige vilkår for levering fra Sykkylven Stål AS 
 
1.  Innledning:  

Disse vilkårene kommer til anvendelse ved alle leveranser fra Sykkylven Stål såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom 
partene. 
 
2.  Tilbud:  

Hver enkelt ordre skal beskrives gjennom ordrebekreftelse til kunde. 
  
3.  Betalingsbetingelser:  

Dersom ikke annet er avtalt skal Kjøper betale faktura innen 15 dager.  
 
4.  Bestilling, levering og leveringstid:   

Bestilling og endring av bestilling skal skje skriftlig.  
 
Leveringsbetingelser er, om ikke annet fremgår av ordrebekreftelsen, EXW, etter siste gjeldende utgave av INCOTERMS. 
 
Levering skal finne sted til avtalt tid. Leveringstid skal komme frem på ordrebekreftelse og være i henhold til eventuelle 
tilbud som er gitt. Avvik fra dette skal være skriftlig avtalt med Kjøper.  
 
Ved mottak skal forsendelsen som sådan kontrolleres for transportskader og andre tegn på at varene er utsatt for en 
ytre påvirkning som kan ha påført varene skade. Eventuelle skader eller avvik må meldes straks til Leverandøren og 
transportør. 
 
Dersom force majeure inntreffer, forlenges leveringstiden med den tid force majeure-situasjonen varer. 
 
5. Garantier - mangler 
 
Kjøper må senest i forbindelse med egen montering av produktet, dog innen 30 dager etter mottak, undersøke det for 
alle synlige mangler, feil og avvik, og reklamere straks vedrørende de forhold som en slik undersøkelse kan avdekke. 
Kjøpers krav dersom mangler, feil eller avvik blir avdekket er begrenset til omlevering av produkter med mangler. 
Leverandøren kan kreve å få produkter med mangler i retur. 
 
Sykkylven Stål gir 6 måneders garanti mot påviste fabrikasjonsfeil på Sykkylven Ståls egne produkter, dvs produkter 
konstruert og/eller produsert av Sykkylven Stål selv. Der produktet som er konstruert og/eller produsert av Sykkylven 
stål selv inneholder gassfjærer av enhver type, gir Sykkylven Stål samme garanti på gassfjæren som leverandøren av 
gassfjæren gir til Sykkylven Stål. 
 
Garantien gjelder uansett ikke mangler ved produkter som er testet og godkjent av Møbelfakta, der mangelen skyldes 
at noen del av produktet er utsatt for belastninger som går ut over de belastninger det er dokumentert gjennom 
Møbelfaktas test at produktet tåler. 
 
Dersom produktet Sykkylven Stål selv produserer skal inkorporeres eller på annen måte sammenføyes med leveranser 
fra andre, f.eks skum, treverk eller lignende, gir Sykkylven Stål de samme garantier mot påviste fabrikasjonsfeil på de 
leveransene som kommer fra underleverandørene som Sykkylven Stål kan oppnå dekning for hos den aktuelle 
underleverandør. 
 
Sykkylven Ståls ansvar ved påviste fabrikasjonsfeil er under alle omstendigheter begrenset til omlevering av den 
defekte del av produktet. 
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På komponenter Sykkylven Stål produserer spesifikt for kunde og kunde har konstruert eller godkjent konstruksjon, 
gjelder ingen garanti på feil som oppstår pga. konstruksjonsfeil. 
Det gis 6 mnd. garanti på produksjonsfeil, begrenset til omlevering. 
 
 
 
6.  Reklamasjon 
 
Dersom Kjøper påberoper mangler eller forsinkelse, plikter han uten ugrunnet opphold å fremsette skriftlig reklamasjon 
til Leverandøren. Ved for sent fremsatt reklamasjon overtar Leverandøren intet ansvar verken for forsinkelse eller 
mangler. 
 
7.  Eiendomsrett 

Varen, eller deler av varen sammen med eventuelt nødvendig teknisk underlag for å fullføre varen, blir Kjøpers 
eiendom etter hvert som varen blir betalt.  
 
8.  Oppfinnelser / Patenter 

Enhver videreutvikling, endring eller forbedring, patenterbar eller ei, knyttet til produkter utviklet og produsert av 
Sykkylven Stål, blir Sykkylven Stål sin eiendom, uavhengig av hvem som har hatt et vesentligste bidraget til 
videreutviklingen, endringen eller forbedringen. 
 
9.  Force majeure 

Ved force majeure fritas Leverandøren for leveringsplikten, både når slike hindringer er generelle og når de rammer 
Leverandøren selv eller den underleverandør som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dennes 
underleverandører. 
 
10.  Tvister 

Eventuelle tvister skal primært søkes løst ved forhandlinger. Tvister som ikke lar seg løse i minnelighet, skal avgjøres 
etter norsk rett med Sunnmøre tingrett som verneting. 

 
 
 

 


