
Green Fox Electro AS standard leveringsbetingelser 
 

 
Disse salgsbetingelsene gjelder alt salg fra Green Fox Electro AS, såfremt ikke annet er 
angitt i gyldig tilbud eller på annen måte skriftlig bekreftet av selger.  
 
1. Priser  
Prisliste for standard moduler ligger på selskapets hjemmeside under fanen INFO. 
Prisene forstås fritt levert selgers lager på Stjørdal. MVA kommer i tillegg. Selger 
forbeholder seg rett til endring av de generelle priser og rabatter uten varsel. 
  
2. Levering og forsendelse. 
Forsinket levering alene gir ikke kjøperen rett til å annullere bestilling eller avtale, eller 
fremme krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid kan selgeren 
kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.  
Forsendelse fra selgers lager skjer for kjøpers regning og risiko. Selger kan sørge for 
transportforsikring når kjøper ber om det.  
 
3. Salgspant.  
Leverte varer forblir selger sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet, inklusive eventuelle 
påløpte renter og omkostninger. 
  
4. Betalingsbetingelser.  
Fakturering skjer ved levering. Betalingsbetingelser er netto pr. 20 dager etter 
fakturadato. Ved for sen betaling belastes morarenter og gebyr i henhold til lov om 
forsinket betaling.  
 
5. Reklamasjon og garanti.  
Ved mottagelsen skal kjøperen inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil 
eller mangler innen 10 dager. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter 
montering og prøvekjøring skal skje straks mangelen konstateres. Kjøperens 
reklamasjons-rett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. 
Selgeren forplikter seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av deler på sitt verksted i 
den ordinære arbeidstid. Selger forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den 
med tilsvarende ny. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøperens regning og risiko. 
Selgers forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, hvis kunden ikke 
punktlig erlegger betaling og oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig 
behandling. Garantien gjelder i 12 måneder fra leveringsdato og gjelder ikke følgeansvar. 
  
6. Merking.  
Fra 1. januar 1996 er det påkrevd merking av en rekke produkter. Green Fox Electro AS 
leverer utstyr som delkomponenter til systembyggere eller integratorer. Selgers produkter 
er godkjent ihht gjeldende standarder som er referert i tekniske spesifikasjoner for 
komponenten. Systembygger eller integrator er ansvarlig for å sikre at det komplette 
systemet tilfredsstiller de relevante krav når det settes i drift, inkl nødvendig merking og å 
utstede de nødvendige erklæringer. 
  
7. Ansvar.  
Evt reklamasjoner er regulert under pkt 5 over. Selgeren fraskriver seg alt ansvar for 
mulig skade, død eller tap som direkte eller indirekte måtte blitt forvoldt på grunn av feil 



eller mangler med varen, dersom ikke selgeren har utvist grov uaktsomhet. Dette gjelder 
også overfor tredjemann. 
  
8. Annullering.  
Bindende kjøpsavtale er inngått først når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling. 
Avtalen kan ikke ensidig endres eller annulleres. Selger forbeholder seg retten til å kreve 
dekning av allerede utført arbeide i forbindelse med behandling av ordren.  
  
9. Retur.  
Retur av kjøpte varer kan kun skje innen 2 måneder fra leveranse og bare med selgers 
skriftlige samtykke. Godkjent retur av kurante varer i fullgod stand, forsvarlig emballert, 
vedlagt fakturakopi eller pakkseddel blir godskrevet med inntil 80% av fakturert beløp. All 
annen retur kan ikke forventes godskrevet. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. 
  
10. Videresalg og re-eksport.  
Komponenter og varer levert av selger kan være underlagt eksportrestriksjoner fra USA 
eller andre COCOM-land. Før disse varer eller ferdige produkter som inneholder 
leveranser fra selger kan eksporteres, skal kjøper kontakte Utenriksdepartementet, 
Seksjonen for Eksport- og Importkontroll i Oslo for informasjon om hvordan man kan få 
lisens for reeksport.  
 

Stjørdal, den 01.08.2017 


