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Generelle salg- og leveringsbetingelser for Beckhoff Automation AS 

 

1.  Definisjoner. 

Med Selger menes Beckhoff Automation AS. 

Med Kjøper menes den som etter bestilling skal motta/mottar 

varer i henhold til avtalen. 

Med Avtalen menes den avtalen som er inngått mellom kjøper 

og selger i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. 

 

2.  Vilkår - Tilbud og aksept. 

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser gjelder i sin helhet for alt 

varesalg fra Selger. 

Salgs- og Leveringsbetingelsene går foran bestemmelser eller 

opplysninger som måtte fremkomme i Kjøpers ordre eller 

korrespondanse, med mindre Selger skriftlig har samtykket i 

annet. 

 

3.  Pris og prisendringer. 

Priser er basert på Selgers til enhver tid gjeldende prisliste. Alle 

priser er eksklusive m.v.a og fraktomkostninger. Selger 

forbeholder seg retten til å belaste bestillinger netto under NOK 

500 eks mva med et småordretillegg på NOK 100 eks mva. 

Dersom offentlige skatter eller avgifter endres, eller nye skatter 

eller avgifter pålegges, kan Selger endre prisene tilsvarende. Det 

tas også forbehold om justering av prisene ved 

valutakursendringer eller endringer i Selgers innkjøpspriser. 

 

4.  Ingeniørtjenester. 

Prosjektbistand, hjelp til idriftsettelse og andre 

ingeniørtjenester utføres etter Selgers til enhver tid gjeldende 

timepris. Overnatting, reise og diett belastes Kjøper etter 

statens satser eller på regning. 

 

5.  Betalingsbetingelser. 

Alle fakturaer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 

Ved for sen betaling, belastes Kjøperen med forsinkelsesrente i 

henhold til norsk lov. 

Kjøperen aksepterer disse betingelsene ved fremsendelse av 

skriftlig bestilling eller gjennom mottagelse av leverte varer. 

Varen forblir Selgers eiendom inntil full betaling har funnet 

sted. 

 

6.  Leveringsbetingelser. 

FCA Beckhoff sitt europeiske lager i Tyskland eller EXW Beckhoff 

sitt lager i Norge (Incoterms 2000). Forøvrig henviser vi til 

Alminnelige leveringsbetingelser NL 09. 

 

7.  Leveringstid. 

Leveringstid for produktene vil bli bekreftet ved mottak av 

ordre. Varer vi ikke har på lager vil bli restnotert, leveringstider 

og eventuelle restnoteringer vil gå fram av ordrebekreftelse. 

 

8.  Garanti og service. 

Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i 

samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner. Garantitiden 

løper i 12 måneder fra forsendelsesdato dersom ikke annet er 

oppgitt i produktets datablad. Garantien omfatter ikke normal 

slitasje. Selgers garanti er begrenset til mangler på varen som 

skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. 

 

9. Reklamasjoner 

Kjøper må selv inspisere varen når den mottas. Dersom 

selgeren skal holdes ansvarlig for skader/mangler må: 

- Feillevering påberopes snarest og senest innen 21 dager fra 

leveringstidspunktet. 

- Synlige kvalitative mangler må påberopes senest innen 12 

måneder etter leveringsdato. 

 

10. Retur (gjelder kun for lagerførte produkter). 

Ved feilbestillinger innenfor tre måneder, er det mulig å 

returnere produkter som har en høyere kjøpspris enn NOK 1000 

eks mva, og som er lagerførte produkter på vårt lager. 

Forutsetningen er at produktene er ubrukte, og i original, 

uskadet emballasje med alt innhold intakt. Selger forbeholder 

seg retten til å belaste returer med opptil 20 % returgebyr av 

fakturert pris. Returer skal på forhånd avtales med Selger. Alle 

fraktomkostninger i forbindelse med returer dekkes av Kjøper. 

Spesialkonfigurasjoner som IPCer, enheter med lisensiert 

programvare, samt sammensatte motorer og gir, tas ikke i 

retur. 

 

11. Ansvarsbegrensning. 

Selgers ansvar for kvantitetsmessige mangler er begrenset til å 

foreta etterlevering eller kreditering av det beløp mangelen 

måtte representere i henhold til faktura. 

Ved kvalitative feil eller mangler som Selger er ansvarlig for, 

forbeholder Selger seg rett til å avhjelpe mangel eller foreta 

omlevering uten kostnad for Kjøper. 

Selgers erstatningsansvar overfor Kjøper eller tredje part skal 

ikke i noen tilfelle overstige varens nettofakturerte pris fra 

Selger. 

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller 

lignende som måtte være forvoldt av mangelfullt materiell eller 

arbeid. Dette gjelder også for alle former for ingeniørtjenester 

og programmeringsbistand. Forøvrig henvises det i tillegg til 

Aliminnelige leveringsbetingelser NL 09. 

 

12. Force majeure 

Selger benytter Alminnelige leveringsbetingelser NL 09 og 

henviser herved til disse vedrørende force majeure.  

 

13. Tvister 

Tvister i anledning av avtalen og alt som har sammenheng med 

den, skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men skal 

avgjøres gjennom voldgift og i overensstemmelse med de 

lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land. 

Alle tvister som oppstår i anledning av avtalen skal bedømmes 

etter loven i selgerens land. 
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