Salgs- og leveringsbetingelser EuroSign AS
1. Innledning.
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder som en del av Avtalen mellom EuroSign AS
(EuroSign) som leverandør og Kjøper.
2. Tilbud og Avtaleinngåelse.
Avtale anses inngått når tilbudet er akseptert. Ved motstrid mellom opprinnelig tilbud og
Kjøpers aksept skal ordrebekreftelsen gis forrang som det gjeldende avtaledokument.
3. Priser.
Priser er basert på dagens kurser og råvarepriser. Ved enhver endring i valutakurs og
råvarepris, har EuroSign rett til å endre prisen tilsvarende uten ytterligere varsel til Kjøper.
Alle priser oppgis eks mva. I tillegg til de oppgitte priser tilkommer det et offentlig
miljøgebyr på alle lysskilt og utgifter til el. tilkopling av autorisert elektriker. Dersom Kjøper
ønsker å endre fakturaadresse etter at EuroSign har fakturert, påløper et
administrasjonsgebyr på kr 400.
4. Leveringstid.
Oppgitt leveringstid er kun å anse som veiledende og EuroSign fraskriver seg ethvert
erstatningsansvar som en følge av forsinket levering.
5. Betalingsbetingelser.
Betaling skjer i henhold til faktura med 15 dagers forfall, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved forsinket betaling vil EuroSign kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om
forsinkelsesrenter.
6. Salgspant.
EuroSign har salgspant i de leverte varer inntil de er fullt oppgjort, jfr. Panteloven §§ 3-14
til 3-22.
7. Erstatning.
Kjøper kan bare kreve erstatning fra EuroSign for direkte tap Kjøper blir påført som følge
av uaktsom handling eller unnlatelse fra EuroSign i forbindelse med leveransen.
Erstatningsansvaret omfatter ikke rene formuesskader, indirekte tap eller følgeskader som
produksjonsbortfall eller uteblitt fortjeneste. Dersom Kjøper selv har medvirket til skaden
skal EuroSign’s ansvar reduseres tilsvarende eller falle helt bort. Kjøper skal skriftlig
melde krav til EuroSign senest innen 1 måned fra det tidspunkt han fikk eller burde fått
kunnskap om de forhold som begrunner erstatningskravet. Dersom kravet ikke er meldt
innen utgangen av 1-månedes fristen, kan kravet ikke gjøres gjeldende, og EuroSign har
rett til å avvise ethvert krav som da måtte fremkomme. EuroSigns erstatningsansvar etter
denne Avtalen er uansett begrenset til et maksimalt beløp på kr. 500 000 for hver skade
og samlet erstatning til en kunde kan ikke overstige kr. 500 000 pr. kalender år. EuroSign
er ikke ansvarlig for forsinkelse, tap eller skade hos Kjøper hvis oppfyllelse av Avtalen er
hindret eller vesentlig vanskeliggjort på grunn av hendelser som skyldes force majeure.

EuroSign er videre ikke ansvarlig for feil eller skader som skyldes forhold på Kjøpers side,
herunder f.eks. forhold ved bygningen, feilaktig behandling av varen eller manglende
vedlikehold på varen.
8. Reklamasjon og garanti
Dersom Kjøper vil påberope seg at EuroSign har misligholdt sine forpliktelser i henhold til
Avtalen, må reklamasjon skje skriftlig og omgående til EuroSign. Ved mangler som forelå
på leveringstidspunktet må det reklameres innen 2 virkedager etter varemottak. Blir ikke
reklamasjon fremmet i tide kan ikke forholdet senere påberopes som grunnlag for
reklamasjon eller misligholdsbeføyelse. EuroSign skal så snart som mulig rette eventuell
mangel de er ansvarlig for, så fremt dette kan skje uten urimelig ulempe eller kostnad for
EuroSign. Blir mangelen rettet, kan Kjøper ikke gjøre andre misligholdsvirkninger
gjeldende. Dersom mangelen utbedres av andre uten godkjennelse fra EuroSign er
EuroSign fri for ethvert etterfølgende reklamasjonskrav. Kjøper kan ikke kreve erstatning i
tillegg til eller i stedet for prisavslag med mindre vilkårene i pkt. 7 er oppfylt.
EuroSign aksepterer ikke retur av varer uten at det er inngått avtale om dette.
Garantitiden er 1 år fra og med produktet er levert. Garantien dekker kun deler og ikke
frakt av deler eller arbeid. De fleste lyskilder vil over tid endre karakter noe og slike
normale endringer gir ikke grunnlag for garanti- eller mangelskrav. Heller ikke gir forhold
som skyldes manglende vedlikehold eller Kjøpers feilaktige behandling av skilt eller dekor
grunnlag for garanti- eller mangelskrav. Der varen er montert av Kjøper selv gjelder
uansett ingen garanti.
9. Forsendelse
Varene sendes EXW (Incoterms 2000) vårt lager i Oslo eller fabrikk i Europa. Ansvaret for
varene overtas av Kjøper så snart varen er levert fra oss til transportfirma. Dersom
forsendelse skjer gjennom EuroSign eller EuroSigns underleverandører går risikoen for
varen først over på Kjøper når varen er mottatt på bestemmelsesstedet. Ved avtale om
montering gjennom EuroSign eller EuroSigns underleverandører går risikoen først over på
Kjøper når varen er montert.
For dekor bærer Kjøper all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt
bestemmelsessted. Dette gjelder også ved mellomlagring/omlasting EuroSigns lager i
Oslo.
10. Rettigheter
Alle tegninger, modeller, verktøy, og spesifikasjoner som leveres til Kjøper før, under 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.

11. Montering
Enhver montasje utføres for Kjøpers regning, med mindre annet er skriftlig avtalt. I tillegg
må Kjøper dekke utgifter til el. tilkobling, som må utføres av autorisert elektriker.
Det påhviler Kjøper for egen regning å sørge for:
1. alle arbeider forbundet med fremlegg og tilknytning av strøm.
2. at EuroSign har fri adgang til uforstyrret utførelse av montasjen.
3. at arbeidet kan gjennomføres kontinuerlig og innenfor normal arbeidstid. Kjøper er
ansvarlig for kostnader forårsaket av ventetid, utsettelse og lignende utenfor
EuroSign´s kontroll.
4. å sikre at HMS krav på arbeidsstedet er oppfylt.
5. å besørge nødvendige forsikringer for bygning og eget personell.
12. Myndighetenes godkjenning
Kjøper er ansvarlig for at godkjent byggesøknad foreligger før montasje igangsettes.
Kjøper er på egen regning ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser hos offentlige
myndigheter til plassering og montering av produktet, med mindre annet er skriftlig avtalt. I
de tilfeller det er avtalt at EuroSign skal sørge for dette, skal dette skje for Kjøpers
regning. Krav som Myndighetene måtte stille til eventuelle statiske beregninger utføres for
Kjøpers regning.
13. Lagerleie
Ved lagring av skilt/dekor hos EuroSign, belastes Kjøper årlig forskuddsvis avtalt leiesum
pr. kvm. Emballering og handling på lager er ikke inkludert. Kjøper er selv ansvarlig for
forsikring av skilt/dekor på lager hos EuroSign. Partene kan si opp leieavtalen med frist 30
dager regnet fra 1. i den påfølgende måneden.
14. Verneting
Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Partene
vedtar Oslo som rett verneting.

