
Salgs- og leveringsbetingelser

Bygg
Tilbud/ordre er basert på tilsendt underlag. Salg og levering skjer iht. NS8409:2008, så sant ikke 
annet er skriftlig avtalt eller følger av disse salgs- og leveringsbetingelser. 

Bestilling 
Det forutsettes at komplett oppsett med formater og antall spesifiseres ved bestilling. 

Bearbeiding av produkt
Kapping forutsetter komplett liste over formater og antall pr. farge og tykkelse.

Dersom VINK skal bearbeide produktet, ved fresing, hulling, eller på annen måte forutsettes det 
at det foreligger produksjonstegninger i format av DXF/DWG-filer.
Produksjonstegninger sendes VINK pr. E-post og kunde har ansvar for at VINK til enhver tid 
besitter nyeste versjon. Om Vink skal revidere tegninger er det kundes ansvar at disse blir korrekt, 
tegninger godkjennes av kunde skriftlig pr. E-post. Priser for nødvendige timer faktureres etter 
punkt: Tillegg i S&L-betingelser.

Betaling
Betalingsfrist er 14 dager fra mottatt faktura, hvis ikke annet er avtalt. 
Ved forsinket betaling beregnes 1,25 % rente pr. måned.
VINK vil foreta kredittvurdering for ordre summen, senest ved bestilling

Hvis valuta eller råvarepriser endres mer enn +/-2% skal prisen justeres tilsvarende ved faktu-
rering. Norges Bank offisielle kurs for hhv. tilbudsdato og faktureringsdato legges til grunn for 
valutasvingninger. 

Tillegg
Nødvendige ingeniørtimer timer faktureres med NOK 1250,-/time. Tillegg tilkommer for:
      •      Kontroll og uttak av mengder og formater fra mottatte produksjonstegninger.
      •      Kontroll av DXF/DWG mot PDF
      •      Kontroll av mengder og formater mottatt fra kontraktsmedhjelpere.
      •      Klargjøring av tegninger for produksjon 

Levering 
Leveringstiden løper fra komplett bestilling foreligger. 
Mottaker har ansvaret for, og sørger for lossing på leveringssted. 

Mellomlagring
Ved leveranser som skal mellomlagres hos VINK (normalt ikke gjengs lagervare som skal bear-
beides av VINK etter avrop), vil kunden bli fakturert for materialene når varene ankommer VINKs 
lager. Bearbeiding og eventuelle frakt og omkostninger blir fakturert pr. leveranse. 

Retur
Bestillingsvarer tas ikke i retur. 

Avbestilling
Ved prosjektspesifikke bestillinger (ikke gjengs lagervare) kan avbestilling ikke skje senere enn to 
dager etter at VINK har sendt ordrebekreftelse uten full betaling iht. tilsendt tilbud/underlag finner 
sted. Før øvrig reguleres retten til avbestilling/endringer av NS8409:2008 pkt. 13 og 14.
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Reklamasjon
Eventuelle reklamasjoner må frem setter innen 8 dager etter varenes mottagelse. Dersom rekla-
masjon godkjennes, ytes prisavslag inntil fakturaens verdi- VINK Norway AS yter ikke erstatning 
for det tap kjøperen påføres som følge av mangler ved varene, direkte eller indirekte, herunder 
følgeskader så som tapt arbeidsfortjeneste, dagbøter annet fortjenestetap etc., dersom dette 
ikke uttrykkelig er avtalt skriftlig ved bestilling. I VINK Norway AS’ salgsmateriale, er det oppgitt 
hvilke anvendelsesområder de forskjellige produkter er egnet for. Anvendes produkter ikke i 
samsvar med dette eller utsettes for påvirkninger som ikke er forutsatt i salgsmateriale, er VINK 
Norway AS uten ansvar for produktet, dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om at produktet 
også er anvendelig til disse formål eller under disse spesielle omstendigheter. 

Force Majeure
I tilfelle force majeure, herunder streik eller lockout, bortfaller VINK Norway AS sine forpliktelser så
lenge force majeure situasjonen er til stede.

VINKs verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av salget/leveringen.
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