Salgs- og leveringsbetingelser Juledekor
Innledning
Disse bestemmelser gjelder som del av tilbud og leveranse dersom
annet ikke er skriftlig avtalt og akseptert av EuroSign.
Tilbud og salg
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er
skriftlig avtalt.
Ved aksept av tilbud så oversendes ordrebekreftelse.
Ordrebekreftelsen anses som akseptert av Kjøper så fremt det innen 1
uke ikke er fremsatt skriftlig innsigelse.
Ved uoverensstemmelse mellom opprinnelig tilbud og Kjøpers aksept
så gjelder ordrebekreftelsen som avtaledokument.
Priser
Priser er basert på dagens kurser og råvarepriser. Ved vesentlige
endringer, forbeholder EuroSign seg retten til å endre prisen
tilsvarende.
Alle priser oppgis eks mva. og el. tilkobling, som må utføres av
autorisert elektriker. Det tilkommer offentlig miljøgebyr på belysning.
Leveringstid
Leveringstiden for de bestilte produkter er, hvis disse er angitt i tilbud,
ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende. Dersom
den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelser inntrer, fører
ikke dette til erstatningsansvar for EuroSign. Ved force majeure er ikke
EuroSign ansvarlig for følgene av dette.
Betalingsbetingelser standard produkter
Betalingsbetingelser er pr. 15 dager netto fra fakturadato, hvis ikke
annet er avtalt. Overskrides betalingsfristen, har EuroSign krav på
morarenter i h.h.t. lovbestemte satser.
Om ikke annet avtalt, faktureres varene ved bekreftet ankomst lager
EuroSign.
Betalingsbetingelser spesial produkter
Ved avtaleinngåelse faktureres 1/3 av varens verdi pr. 15 dager netto
fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt.
Om ikke annet avtalt, faktureres resten varene ved bekreftet ankomst
lager EuroSign.
Salgspant
EuroSign har salgspant i de leverte varer, inntil de er fullt betalt, ref.:
Pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.
Om varer og tjenester er levert i h.h.t. ordrebekreftelse og betaling
ikke finner sted etter gjentatte purringer, så aksepteres det at EuroSign
kan hente tilbake de leverte produkter uten forutgående avtale om
dette.

Skader grunnet ytre påvirkning, er ikke som reklamasjon å regne.
Tegninger og modeller
Alle tegninger, modeller, verktøy, og spesifikasjoner som leveres til
Kjøper før eller etter leveransens avslutning forblir EuroSign sin
eiendom, uansett om Kjøper helt eller delvis, direkte eller indirekte
betaler omkostningene for disse.
Kjøper får ikke uten tillatelse fra EuroSign benytte produktenes
spesifikasjoner til annet enn å sikre leveransens drift og ettersyn.
Kjøper får ikke kopiere, utlevere eller overlevere ovennevnte til tredje
part, uten tillatelse fra EuroSign.
Garanti
Garantitiden begynner å løpe fra den dagen leveransen er fullført.
EuroSign gir 1 års garanti på elektriske komponenter (trafoer,
stikkontakter), regnet fra leveringsdagen. Det gis ikke garanti på
lyskilder. Garantien gjelder ikke følgeskader som eventuelle feil må ha
påført Kjøpers firma. De fleste lyskilder vil over tid endre karakter noe
og vil følgelig ikke bli akseptert som reklamasjon om dette er innenfor
en normal endringsprosess.
Der dekoren ønskes montert i egen regi, stiller EuroSign ingen garanti
verken på produkt eller montasje.
Kostnader i forbindelse med garantiarbeid/ utskiftninger og frakt
dekkes av Kjøper.
Forsendelse
Varene sendes EXW (Incoterms® 2010) fabrikk Europa. Kjøper bærer
all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt
bestemmelsessted. Dette gjelder også ved mellomlagring/omlasting
EuroSign’s lager i Oslo. Kjøper må omgående reklamere til
transportfirmaet dersom slik skade har funnet sted.
Montering av EuroSign
Enhver montasje utføres for Kjøpers regning, med mindre annet er
avtalt.
I de tilfeller hvor det er forhåndsavtalt fast pris på montasje, betinger
dette at det er fri og uhindret tilgjengelighet til montasjestedet, at
monteringsarbeidet kan gjennomføres kontinuerlig, og at arbeidet kan
utføres innenfor normal arbeidstid. Eventuelle merkostnader ved
endringer, betales av Kjøper.
Det påhviler Kjøper for egen regning å sørge for:
1. alle arbeider forbundet med fremlegg og tilknytning av strøm til
dekor som leveres med kabel(med eller uten støpsel).
2. at EuroSign har fri adgang til uforstyrret utførelse av montasjen
3. å dekke kostnader forårsaket av ventetid, utsettelse og lignende
oppstått av årsaker som er utenfor EuroSign ansvar.

Dette fritar ikke Kjøper for betaling av kostnader i forbindelse med
eventuell montasje og demontasje av de leverte produkter.

Montering av Kjøper
Kjøper tar ansvar for egen montering og lagring, samt ansvar for
korrekt behandling av juledekor. Ref. punkt ”Garanti”.

Reklamasjon
Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig innen 8 dager etter
mottakelse av varene. Kvittering på følgeseddel betraktes som
godkjennelse av feilfri leveranse. Varen skal ikke repareres av andre
uten godkjennelse fra EuroSign. EuroSign er i så fall løst fra enhver
garantiforpliktelse.

Lagerleie
Ved lagring av dekor på lager EuroSign, belastes Kjøper årlig
forskuddsvis med avtalt leiesum pr. kvm. Emballering og
handling på lager er ikke inkludert. Partene kan si opp
leieavtalen med frist 30 dager fra 1. i måneden.

Reklamasjoner berettiger ikke Kjøperen til helt eller delvis
tilbakeholdelse av betaling. Returnering av varer må ikke finne sted
uten at det er inngått avtale om dette.

