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GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER M03.05 

(Gjelder ikke forbrukerkjøp) rev:13.01.2023 

 
1) Kontraktsdokumenter 
Disse Generelle salgs- og leveringsbetingelser regulerer Vyrk AS’ (Selgeren) salg av varer til Kjøperen, når 
Kjøperen ikke er forbruker.  
 

Følgende dokumenter inngår i kontrakten og gjelder ved motstrid i den angitte rekkefølge: 
 

a) avtaledokumentet, dersom slikt dokument er opprettet; 
b) selgerens ordrebekreftelse(r); 

c) kjøperens bestilling; 
d) selgerens tilbud; 

e) disse Generelle salgs- og leveringsbetingelser; 
f) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget; 

g) opplysninger i produktspesifikasjoner fra Selgeren eller tidligere salgsledd for så vidt slike må antas 
å ha innvirket på kjøpet; 

h) NS 8409:2008 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer» (NS 8409). 
 

2) Vedståelsesfrist 
Selgerens tilbud er bindende i 30 kalenderdager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er angitt i tilbudet. 
 

3) Leveringstidspunkt 
Gangen i en bestilling er normalt at Selgeren gir Kjøperen et tilbud. Kjøperen foretar deretter bestilling på 

bakgrunn av tilbudet, før Selgeren gir en ordrebekreftelse. Dersom det er oppgitt leveringstidspunkt i tilbud 
eller slik ordrebekreftelse, er dette foreløpige tidspunkter som ikke innebærer noen forpliktelser for 

Selgeren. Bindende leveringstidspunkt vil først bli angitt av Selgeren på et senere tidspunkt, etter at 
Selgeren har fått tilbakemelding fra sine råvareleverandører o.l. om når deres leveranser til Selgeren kan 

skje. Selgeren oppgir normalt bindende leveringstidspunkt i en ny eller oppdatert ordrebekreftelse til 
Kjøperen, men det kan også skje på annen måte. Dersom det bindende leveringstidspunktet som etter hvert 

angis ikke kan aksepteres av Kjøperen, og Kjøperen derfor vil tre ut av kontrakten, kommer reglene om 
avbestilling i NS 8409 punkt 14 til anvendelse. 

 
Det bindende leveringstidspunktet som angis av Selgeren kan senere bli forskjøvet dersom Selgeren har 

krav på fristforlengelse, f.eks. som følge av endringer. 
 
Kjøperen må særlig være oppmerksom på at det bindende leveringstidspunktet som angis av Selgeren er 

basert på det tegnings- og/eller produksjonsunderlaget Selgeren har mottatt fra Kjøperen på tidspunktet 
det bindende leveringstidspunktet angis. Mottar Selgeren senere nytt, oppdatert eller mer detaljert 

tegnings- og/eller produksjonsunderlag fra Kjøperens side, regnes dette som bestilling av endring, og 
reglene om endringer i punkt 9 nedenfor kommer til anvendelse, hvilket kan gi Selgeren krav på bl.a. 

fristforlengelse. 
 

Dersom partene blir enige om utsatt leveringstidspunkt etter ønske/behov fra Kjøperen, går risikoen for 
varene likevel over på Kjøperen fra det tidspunkt Selgeren har/ville ha stilt varene til rådighet for Kjøperen. 

 
4) Leveringsbetingelser 
Det er avtalt hentekjøp, jf. NS 8409 punkt 4.4, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Hvor varene skal 
holdes klare for henting følger av kjøpsloven § 6 dersom ikke annet sted er oppgitt av Selgeren i tilbud, 

ordrebekreftelser eller på annen måte. Dersom Kjøperen ønsker det, kan Selgeren bistå med opplasting på 
Kjøperens transportmiddel, men levering anses skjedd før opplastingen påbegynnes. 
 

Kjøperen plikter å overta varene så snart Selgeren har disse klare for henting (ved hentekjøp), og dersom 
andre leveringsbetingelser er avtalt plikter Kjøperen å overta, motta eller yte nødvending medvirkning til 

levering av varene så snart Selgeren har stilt varene til rådighet for dette. 
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Dersom det er avtalt frakt som del av kontrakten, men ikke avtalt hvem som skal bekoste dette, skal 
Kjøperen betale for frakten pluss et rimelig påslag. 

 
5) Lagerleie ved forsinkelse hos Kjøperen 
Kjøperen plikter å betale lagerleie for den perioden varene står hos Selgeren eller på spedisjonslager etter 
at risikoen for varene er gått over på Kjøperen. I lagerleien inngår bl.a. kostnader til Selgerens forsikring av 

varene, dersom Selgeren velger å forsikre varene. Blir varene satt på spedisjonslager, plikter Kjøperen også 
å betale transport til og fra dette. 

 
6) Forsinkelse hos Selgeren 
Reglene i NS 8409 punkt 10 gjelder, med de justeringer som følger i dette punkt 6. 
 
Det er avtalt slik dagmulkt: 1 promille av kjøpesummen ekskl. mva. per virkedag forsinkelse, opptil 

maksimalt 10 % av kjøpesummen ekskl. mva. Er kun noen av varene forsinket, beregnes dagmulkten og 
dagmulkttaket av den forholdsmessige andelen av kjøpesummen. 

 
Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte tap, og kjøpsloven § 27 (5) gjelder ikke. 
 
7) Betalingsbetingelser 
Til erstatning for NS 8409 punkt 8.3 og 8.4 gjelder følgende: 
 

Selgeren har rett til å fakturere så fort levering har skjedd eller risikoen for varene er gått over på Kjøperen, 
jf. NS 8409 punkt 5, jf. bl.a. kjøpsloven § 13 (2). Dersom partene blir enige om utsatt leveringstidspunkt 

etter ønske/behov fra Kjøperen, har Selgeren likevel rett til å fakturere fra det tidspunktet levering ellers 
ville ha skjedd eller risikoen ville gått over på Kjøperen. Når det foretas delleveranser, gjelder reglene her 

tilsvarende for hver delleveranse. 
 
Kjøperen og Selgeren kan avtale at Kjøperen skal forskuddsbetale helt eller delvis og/eller at en eller begge 

parter skal stille sikkerhet. Dette vil typisk være aktuelt ved større leveranser. Gjøres slik avtale, har 
Selgeren naturligvis rett til å fakturere i tråd med den. 

 
Kjøperen skal betale innen 14 kalenderdager etter mottak av faktura, med mindre annet er avtalt. 

 
Antall paller samt emballasje avregnes etter faktisk forbruk, selv om bestemte antall/mengder skulle være 

oppgitt i andre dokumenter.  
 

8) Indeksregulering 
Selgeren har rett til å justere prisen opp i tråd med «SSBs Byggjekostnadsindeks for Bustader i alt, 

materialar», fra avtaleinngåelsestidspunktet til faktureringstidspunktet. Hele prisen kan oppjusteres i tråd 
med denne tidsperioden, selv om prisen eventuelt har vært justert opp etter avtaleinngåelsestidspunktet 

f.eks. som følge av endringer. 
 
9) Endringer 
Reglene i NS 8409 punkt 13 gjelder, med de justeringer som fremkommer i dette punkt 9. 
 

Kjøperens bestilling av endringer skal skje skriftlig per e-post til salgsrepresentant samt til salg@vyrk.no. 
 

Kjøperen skal bestille eventuelle endringer så tidlig som mulig. Dersom endringer bestilles senere enn 2 
virkedager etter opprinnelig ordrebekreftelse, har Selgeren rett til å nekte endringen utført. Selgeren har 

rett til å nekte endringen utført også når den bestilles før dette tidspunktet, dersom Selgeren ikke vil ha 
kapasitet til å kunne levere iht. endringen eller dersom endringen medfører en justering av prisen slik at 

avtalen blir for lite lønnsom for Selgeren eller slik at Selgeren har grunn til å betvile Kjøperens evne til å 
kunne betale for varene. 

 



 

Vyrk AS  
 

salg@vyrk.no Telefon: 991 19 959 Foretaksregisteret: 919 349 476 M03.05 

 
Doc. 6397505.1 

Dersom en endring etter Selgerens syn medfører behov for særskilt prosjektering, er det Kjøperens ansvar å 

sørge for denne. Dersom Selgeren tilbyr seg å gjøre prosjekteringen, inngås det særskilt avtale om bl.a. 
vederlag for dette. 

 
Dersom en endring medfører et økonomisk tap for Selgeren, f.eks. fordi råvarer som er påbegynt bearbeidet 

ikke lenger kan brukes, skal Kjøperen erstatte dette tapet. 
 

10) Krav til varene 
Reglene i NS 8409 punkt 6 gjelder, med de justeringer som følger i dette punkt 10. 

 
Følgende gjelder ikke: NS 8409 punkt 6.1 annet ledd, punkt 6.1 tredje ledd annen setning, punkt 6.2 annen 

setning, kjøpsloven § 17 (2) bokstav a og b. 
 
11) Mottakskontroll og reklamasjon 
Reglene i NS 8409 punkt 12 gjelder, med de justeringer som følger i dette punkt 11. 
 

Mottakskontrollen omtalt i NS 8409 punkt 12.1 første ledd omfatter, men er ikke begrenset til, kontroll av 
varenes antall, størrelse, farge, type, kvalitet og for eventuelle skader på varer og emballasje. Ved hentekjøp 

skal kontrollen utføres der varene hentes, og før eventuell opplasting på Kjøperens transportmiddel. 
Dersom mangler oppdages under denne kontrollen, må det skriftlig reklameres straks på stedet for at ikke 

mangelskrav skal tapes. 
 

I tillegg til det som følger av NS 8409 punkt 12 skal alle avvik, mangler, skader o.l. varsles skriftlig per e-post 

til salgsrepresentant samt til salg@vyrk.no. Hvis aktuelt, skal også sjåfør varsles. 

 

Fristen «senest innen 14 kalenderdager» i NS 8409 punkt 12.2 første ledd erstattes med «uten ugrunnet 
opphold (vil aldri være lenger enn 14 kalenderdager)». 

 
NS 8409 punkt 12.2 annet ledd erstattes med følgende: Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot 
Selgeren senere enn 3 år etter at levering har skjedd eller risikoen for varene er gått over på kjøperen. Ved 

delleveranser regnes fristens utgangspunkt separat for hver delleveranse. 
 

Kjøperen må sørge for at varene på et hvert tidspunkt oppbevares tørt og beskyttet fra fuktighet og 
mekaniske skader. Middeltemperatur skal være høyere enn 18℃ og RF skal ligge mellom 25 og 60 %. 

Dersom varene på noe tidspunkt før en reklamasjon er oppbevart på annen måte, kan ikke Kjøperen gjøre 
mangel gjeldende. 

 
12) Mangler 
Reglene i NS 8409 punkt 11 gjelder, med de justeringer som følger i dette punkt 12. 
 

Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kjøperen legges til 
grunn, ikke leveringstidspunktet. Ofte sammenfaller disse tidspunktene. 

 
NS 8409 punkt 11.1 siste ledd gjelder ikke. 
 

Kjøperen kan ikke kreve omlevering. 
 

Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte tap, og kjøpsloven § 40 (3) gjelder ikke. Selgeren er ikke ansvarlig 
for skader på annet enn varene. 

 
Dersom retting eller omlevering skal gjøres, er Kjøperen ansvarlig for kostnadene til frakt og andre arbeider 

og kostnader for å få bragt varene tilbake til Selgeren eller til det sted Selgeren utpeker, samt for 
kostnadene til frakt og andre arbeider og kostnader for å få bragt rettede eller nye varer tilbake til Kjøperen 

eller til det sted Kjøperen utpeker. Dersom Kjøperen ikke sørger for slik transport m.m. straks det er aktuelt 
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for Selgeren, er Kjøperen ansvarlig for eventuelt tap som måtte oppstå, herunder eventuelle vanskeligheter 

tregheten medfører for rettearbeidene. 
 

13) Selgerens rådgivning og prosjektering 
Selv om Selgeren veileder Kjøperen for valg av mest mulig egnet produkt for Kjøperens formål, foretar 

Kjøperen valget av produktet på eget ansvar. Selgeren forestår normalt ingen prosjektering. Det kan inngås 
avtale om at Selgeren skal gjøre enkel prosjektering, f.eks. inntegning av et himlingsgrid med Selgerens 

produkter som viser utsparinger til f.eks. sprinkelanlegg. I så fall inngås det særskilt avtale om dette, 
herunder avtale om vederlag for slik prosjektering. 

 
14) Samlet ansvarsbegrensning 
Selgerens samlede ansvar for forsinkelser, mangler, manglende/sen varsling eller annet i form av 
erstatning, prisavslag eller annet, er begrenset til det laveste beløpet av kr 100 000 og 15 % av 
kjøpesummen. 

 
15) Tvisteløsning 
Kontraktsforholdet og tvister mellom partene som springer ut av kontraktsforholdet reguleres av norsk 
rett. Partene har avtalt at kun Vestre Innlandet tingrett er rett verneting. Selgeren kan også anlegge sak ved 

andre aktuelle verneting etter tvisteloven kapittel 4, og samtykke til at Kjøperen anlegger sak ved et av 
disse.  

 


