Generelle Salgsbetingelser for Kolos
Inspection AS
1. Anvendelse:
Disse generelle betingelsene gjelder ved salg av
tjenester, design, beregninger, prosedyrer,
konsulenttjenester og utleie av personell fra Kolos
Inspection AS der ikke annet er avtalt.
Kjøper er i det etterfølgende den juridiske person som
plasserer ordre hos selger og til hvem
ordrebekreftelse/faktura utstedes. Selger er Kolos
Inspection AS.
2. Tilbud:

tegninger, dokumenter, beregninger, etc. tilfredsstiller
de krav de måtte ha.
7. Ansvarsbegrensninger:
Kolos Inspection AS ansvar er begrenset til å gjelde
det ansvar som måtte følge av disse Vilkår.
Kolos Inspection AS er ikke ansvarlig for skader som
måtte oppstå som følge av Kundens bruk av tegninger,
dokumenter, beregninger, analyser, etc. (Heretter
benevnt som Produktene).

Leveransen omfatter bare det som er spesifisert i
ordrebekreftelse eller de dokumenter som denne
henviser til eller knytter seg til. Levering og forsikring
skjer i henhold til tilbud og ordrebekreftelse. Hvis
selger er ansvarlig for frakt så skjer forsendelsen på
FOB vilkår om ikke annet er skriftlig avtalt.
Dokumenter blir oversendt i PDF-format på epost

Kolos Inspection AS er heller ikke i noe tilfeller
ansvarlig for direkte eller indirekte skade, utgifter eller
tap uansett om disse måtte være enkeltstående,
uforutsette eller ikke, for tap som følge av minsket
eller bortfalt produksjon eller omsetning
(driftsavbrudd) eller annen uteblitt gevinst, tap som
følge av at tingene ikke kan nyttiggjøres som forutsatt
(avsavn), tap som følge av innsparinger som ikke
oppnås eller eventuelle andre skader som måtte følge
med bruken av Produktene eller av at disse ikke kan
benyttes. Total omfang av garanti- og ansvars- krav er
oppad begrenset til 20% av ordrens totalverdi. Kunden
er innforstått med denne fordeling av ansvaret.

4. Leveringstid:

8. Eiendomsrett/Salgspant:

De leveringstider som oppgis, er kun orienterende og
ikke bindende for selger. Forsinket levering gir ikke
adgang til annullasjon, erstatning eller dagmulkt med
mindre dette er klart avtalt.

Selger har salgspant i varene inntil de er helt betalt,
herunder også eventuelle akseptforpliktelser.

Alle tilbud er frittblivende hvis intet annet er helt klart
avtalt. Først ved skriftlig bekreftelse blir et salg
bindene for selger.
3. Levering:

5. Forsendelse og endring av ordre:
De spesifikasjoner som er oppgitt i ordrebekreftelse og
faktura er selgers oppfatning av ordren. Om disse
endres etter at en ordre er satt i produksjon eller er
under levering, vil dette kunne medføre ekstra
kostnader. Selger kan kreve godtgjørelse for utgifter
han har hatt ved endring eller annullasjon av ordren.
6. Tegninger, dokumenter, beregninger, etc.:
Tegninger, dokumenter, beregninger, etc. blir
utarbeidet og kontrollert i Kolos Inspection AS’ QA
system. Det er kundens ansvar å kontrollere at mottatte
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9. Force majeure:
Skulle det oppstå forhold som selger ikke er herre
over; krig eller krisetilstander, streik, lockout,
maskinskade, blokade, brann, havari, oversvømmelse,
forbud mot inn- eller utførsel eller nekting av lisens for
inn- eller utførsel, borgerkrig, eller store politiske
uroligheter etc., som hindrer eller i usedvanlig grad
vanskeliggjør levering av en ordre helt eller delvis, så
er selger helt uten ansvar for følgende derav. Selger
kan i så fall helt eller delvis annullere ordren eller
utsette levering.
10. Fakturering:
Forfall regnes fra fakturadato.
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11. Betalingsvilkår:
Er ikke annet angitt i tilbud eller annen skriftlig
overenskomst mellom partene gjelder et tilbud i tretti
(30) dager fra den dagen tilbudet er utferdiget.
Samtlige priser angis i norske kroner (NOK). Betaling
forfaller senest fjorten (14) dager etter den dato som er
angitt på fakturaen om ikke annet er skriftlig avtalt.
For beløp som ikke er betalt senest ved forfallsdagens
utløp tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente pr.
dag beregnet med en månedlig rentesats av NIBOR
3mndr pluss høyeste rentesats som er tillatt i henhold
til lov om forsinkelsesrenter, inntil Kolos Inspection
AS har mottatt fullt vederlag.
12. Reklamasjoner og kontroll av varene.
Kjøper plikter å kontrollere ved mottak av tegninger,
dokumenter, beregninger, analyser, etc. at de er i
overensstemmelse med ordren. Reklamasjon må skje
skriftlig overfor selger innen 7 dager fra mottak og før
Produktet tas i bruk. Hvis reklamasjonen er berettiget,
så skal selges få en beskrivelse av mangelen og selger
påtar seg å korrigere Produktet. Selger er ikke
ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå for
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kjøper, slik som arbeidskostnader, mulkt, frakter,
prisdifferanse, skadeserstatninger, leietap eller annet.
13.Verneting:
I tilfelle av søksmål fra en av partene, skal saken
avgjøres ved leverandørens verneting og etter norsk
lov.
14. Avbestilling
Avbestilling kan kun skje etter skriftlig avtale
15. Konfidensialitet og frigivelse av informasjon.
All informasjon som tilfaller Kolos Inspection AS
gjennom dette oppdraget vil bli behandlet
konfidensielt. Informasjon om kunden eller prosjektet
skal ikke publiseres eller videreformidles til tredjepart
uten skriftlig tillatelse fra kunden, med mindre
innholdet i informasjonen er lovstridig. Dersom det
kreves at Kolos Inspection AS, av juridiske
begrunnelser, må videreformidle informasjon om
lovstridige forhold skal kunden, eller vedkommende
person, varsles om hvilken informasjon som
videreformidles, med mindre dette er forbudt ved lov.
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