Leveringsvilkår og generelle bestemmelser
1. Generelle bestemmelser og leveringsvilkår angår salg av planter og øvrige tjenester tilknyttet
planteforsyning og skoglige tjenester. Generelle bestemmelser gjelder salg av øvrige
produkter. Endringer av disse vilkår kan kun gjøres etter skriftlig avtale. Ordrebekreftet
leveringsavtale er bindende og skal være mottatt av selgeren senest fem arbeidsdager fra
tilbudsfristen.
2. Om planteleveranser
2.1 Kjøper skal anmode om utlevering senest 5 arbeidsdager før ønsket leveringstidspunkt.
Plantene leveres fritt angitt godkjent distriktslager og i henhold til selgerens til en hver
tid angitte kvalitetsbestemmelser. Uavhentede planter lagres på kjøpers risiko og
regning. Ikke avhentede planter faktureres kjøper inklusive lagringskostnad.
2.2 Transport til annet sted enn godkjente distriktslagre kan avtales, men da for kjøpers
regning og risiko. Eventuell transportforsikring er kjøpers ansvar. Kjøper skal forsyne
selger med entydig og definert leveringssted for å forenkle transporten.
2.3 Bestilte planter som ikke avhentes faktureres ved sesongslutt.
2.4 Selger er fri for ansvar og kjøper har ingen rett til erstatning om leveransen umuliggjøres
eller vesentlig vanskeliggjøres som følge av omstendigheter utenfor selgerens kontroll
( Force majeure). Slike omstendigheter kan for eksempel være brann eller
arbeidskonflikt ( streik eller lockout). I slike tilfeller har selgeren rett til å helt eller delvis
annullere ordren eller forlenge leveringstiden inntil situasjonen er brakt tilbake til det
normale. Slike situasjoner plikter selger å informere kjøper om straks det inntreffer.
2.5 Ved manglende varetilgang som skyldes omstendigheter selgeren ikke er ansvarlig for,
forbeholder selgeren seg retten til uten erstatningsansvar å kvotere mottatte
bestillinger.
2.6 Ved forsinket leveranse som ikke skyldes kjøper, og som selger ikke har rådighet over,
ilegges forsinkelsesgebyr med 2% av vareverdien pr uke med en et maksimalt gebyr på
10% av forsinket leveranses verdi. Forsinkelse ansees inntrådt 7 dager etter angitt
leveringsdag. Kjøper skal, for ikke å miste sin rett til godtgjøring, sette fram skriftlig krav
om dette senest 1-en måned etter avtalt leveringsdag.
2.7 Det påligger kjøperen ved mottak av varen og uten opphold å undersøke plantenes
kvalitet og tilstand. Eventuell reklamasjon skal skje skriftlig innen 8-åtte dager etter
leveringsdagen. Feil som ikke kan oppdages ved leveringen skal reklameres skriftlig innen
90 dager etter faktisk levering. Reklamerte planter skal være tilgjengelige for vurdering
av selgerens personale. Selger ansvarer ikke for kjøpers behandling i egen regi, hva så det
måtte være.
2.8 Leverte planter som viser seg å være feilaktige ved levering, erstattes under forutsetning
av at varen er tilgjengelig og under forutsetning av at reklamasjonen er skjedd etter disse
vilkårene, av nye feilfrie planter. Hvis ikke plantene kan leveres, krediteres kjøperen for
det fakturerte beløp for feilaktige planter. Ytterligere erstatning for indirekte skader, som
etableringstilslag, tapt handelgevinst, plantekostnader eller liknende, dekkes ikke.
2.9 Kjøper plikter å behandle mottatte planter i henhold til selgerens anvisninger. Skader
forårsaket av ødelagt emballasje, erstattes av nye planter i tilsvarende antall, eller ved
kreditering av fakturert verdi av skadde planter. Ytterligere erstatning kan ikke
påberopes.
2.10 Planteemballasje returneres til godkjent distriktslager eller destrueres i henhold til
kjøpers rutiner. Returnert emballasje mottas kostnadsfritt for selgeren.

2.11 Behandling mot snutebille eller andre skadegjørere skjer etter avtale med kjøperen
med de til enhver tid godkjente preparater. Selgeren garanterer for at behandlingen er
skjedd i henhold til preparatprodusenten og offentlig myndighets anvisninger, men kan
ut over dette ikke gi noen garanti for behandlingen.
Særskilt om tjenester
3.1 Planter skal i første rekke komme fra godkjente frøplantasjer og i henhold til offentlige
bruksområdebestemmelser for slikt frø. Planter fra bestandsfrø benyttes når frøtilgang fra
plantasjefrø ikke finnes eller det ikke finnes plantasjefrø som kan dekke området..
3.2 Selgeren kvalitetssikrer alle momenter i leveransen, og ansvarer for utførelsen innenfor
avtalt tidspunkt for solgt tjeneste.
3.3 Kjøper skal besørge nødvendig kartgrunnlag for en sikker og presis levering av tjenesten
innen 4 mnd før tjenesten skal utføres samt sørge for at arbeidsplassen er tilgjengelig for
selgerens personale.
3.4 Fakturering skjer etter utført arbeid eller som a konto pr mnd med sluttregning ved
avsluttet oppdrag.
3.5 Tjenesten ansees som godkjent av kjøperen innen 2 uker etter sluttfakturadato.

Generelt
4.1 Angitte priser er bindene og angis eks mva. Selger forbeholder seg retten til å
delfakturere.
4.2 Betalingsbetingelser er netto pr 14 dager om ikke annet er særskilt avtalt. Ved forsinket
betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til de til enhver gjeldende regler
og satser.
4.3 Selger har rett til å kreve sikkerhet for leveransen om det hersker tvil om kjøper kan
betale for varen eller tjenesten. Om ikke godtagbar sikkerhet stilles, skal forskuddsbetaling
skje før leveranse effektueres. Om intet av dette oppfylles, har selger rett il å heve avtalen.
4.4 Tvist vedrørende fortolkninger eller tillempning av denne avtalen eller rettsforholdene
tilknyttet avtalen skal avgjøre av domstolsapparatet.

