Vindex AS
John Brandts veg 62
6444 Farstad
Tel: +47 712 66000

VEDLIKEHOLDSFRITT

Bank: 4100.70.14323
NO943 398 569MVA
post@vindex.no
www.vindex.no

Antall sider:
Ordredato:

KUNDENAVN:

TELEFON KUNDE:

ADRESSE:

MOBIL. MOTTAKER:

POSTNR:

POSTSTED:

NAVN SELGER:

EPOST: NB: Skriv tydelig med STORE bokstaver.

MERK:

Seksjons gjerde 2,0m C/C; Høyde = 1,1m
VAD1 med spiss topp

TELEFON SELGER:

Kryss av for type og antall!

VAD1 med halvflat topp

Distanse stakitt = 73,7mm

Stolpetopper

New England type
Spiss topp
Gotisk type
Halvflat topp
Flat utvendig type
Stolpe støpes fast
Stolpe monteres på gulv med stolpefot
Stolpe monteres i bakken (stolpe +0,7m)

Annet:_________________________________
Antall seksjoner:______. Antall stolpefot:______

Seksjons rekkverk 1,8m C/C; Høyde = 1,0m
VBA uten handlist

Distanse stakitt = 62,5mm

VBA med handlist

Stolpetopper
Kryss av for type og antall!
New England type
Uten handlist
Gotisk type
Med handlist
Stolpe støpes fast
Flat utvendig type
Stolpe monteres på gulv med stolpefot
Stolpe monteres i bakken (stolpe +0,7m)
Annet:____________________________________

Antall seksjoner:______. Antall stolpefot:________
NB: Vindex bruker 5 toms stolper! Antall Endestolper:______ Antall Linjestolper:______ Antall Hjørnestolper:_______

Skisse

Produktpris:_________ Frakt________ Totalpris inkl. MVA:_________
VINDEX AS forbeholder seg retten til å kredittvurdere alle sine kunder før ordren settes i produksjon.
Faktura per post.

Faktura per post.

Finansiering eller delfinansiering

Faktura per post.

Forskuddsbetalt.

Hvor fant du oss?
Avisannonser

Gulesider.no

DM

Kjøpesenter

Fabrikkbesøk

Messe

Gjennom bekjente

Internett

Kunde har selv oppgitt alle målene. Disse er med dette kundens eget ansvar.
STED

DATO

KJØPERS UNDERSKRIFT

EKTEFELLE/SAMBOER

Tidligere kunde

VEDLIKEHOLDSFRITT
Salg, leverings og monteringsbetingelser for VINDEX AS
Målbestilte produkter til profesjonelle og forbrukerkjøp!
GENERELLE BESTEMMELSER
Disse salgsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg av målbestilte produkter fra Vindex AS. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig
avtalt. Elektronisk kommunikasjon (e-post), er likeverdig med skriftlig kommunikasjon hvis kunde har e-post adresse.
TILBUD
Prisene er gyldig i 2 måneder fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt .
Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum levert samlet.
OPPDRAGET
Leveransens omfang er beskrevet på ordren. Alle avtaler om tilleggsytelser skal være skriftlige for å være gyldige. Nødvendig tilleggsarbeid som ikke er spesifisert vil bli fakturert i henhold til
Vindex AS gjeldende priser.
ORDREBEKREFTELSE
Kunden/selger er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden/selger vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må det gjøres skriftlig innen 3 dager fra mottak av
ordrebekreftelse. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen 3 dager har kunden/selger akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for Vindex AS dersom
disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder.
Vindex AS har intet ansvar for at produktet/det ferdige arbeidet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke Vindex AS har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal
brukes til bestemte formål.
MÅLANGIVELSE
Alle mål oppgis i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Mål på gjerder – sprosser – skodder - varmepumpe hus er alltid eksakte mål.
RETTEFRIST
Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der fristen ikke er påført, innen 3 dager etter mottatt ordrebekreftelse og før bekreftet levering/montering. Dersom endring skjer
utenom dette vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. Ved endringer har Vindex AS rett til forlengelse av leveringstid.
FORHOLD PÅ MONTERINGSSTEDET
Kjøper har i utgangspunktet ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Hvis stillaser, lifter og heiser finnes på
monteringsstedet, forutsettes det at selger/ oppdragstaker kan benytte disse vederlagsfritt . Dersom slikt utstyr ikke forefinnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt utstyr komme som ett
tillegg i prisen, og faktureres etter til enhver tids gjeldende prisliste fra benyttet underleverandør. Uforutsette forhold som ikke er opplyst av kjøper/oppdragsgiver eller som ikke kunne
observeres i tilbudsfasen/befaringstidspunkt som gjør innfesting og/eller gjennomboring umulig og/eller krever spesielle tiltak vil medføre tillegg.
UTFØRELSE
De leverte/monterte produktene/arbeidene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet. Profileringer og overflate kvalitet er en til enhver tid gjeldende standard fra produsent. Avvik skal, for å
være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre lik utførelse.
PRODUKTANSVAR
Vindex AS er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt/arbeid:
1.
På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte produkt/arbeid er i kjøperens besittelse
2.
På produkter som er fremstilt av kjøperen eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følge av det solgte
forårsaker. Alle følgetap og indirekte tap forbundet med leveranser er begrenset til leveransens verdi.
3.
På tidstap for planlagt montering av tredjepart.
LEVERINGSTID
Levering skal skje i henhold til oppgitt leveringsdato oppgitt på ordrebekreftelse og er dato levert fra fabrikk. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, offentlige påbud
og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, og streik/lockout og andre hindringer Vindex AS ikke råder over.
Råvaremangel grunnet leveringssvikt fra Vindex AS sine leverandører fritar også Vindex AS for ansvar. Det samme gjelder også når det fra kjøper foreligger mangelfullt eller forsinket
arbeidsgrunnlag, feil/forsinkede tegninger, eller manglende tilkomst for mål tagning på oppdragssted. Forsinkelser berettiger Vindex AS til fristforlengelse og berettiger ikke kjøper til å heve
kjøpet. Dersom leveringstid ikke er oppgitt, bestemmer Vindex AS leveringstidspunkt uti fra egen kapasitet i produksjon og montering. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes
leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Vindex AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper/selger, og kjøper/selger har godkjent evt fremsendte tegninger og eventuelt mottatt forskudd.
Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper og varen er allerede produsert, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med til enhver
tids gjeldende mora rente. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper.
FRAKTSKADER
Dette punkt gjelder forsendelser som leveres til Kjøper. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og riktig antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller
svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. NB: kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller
bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart til transportør eller senest 1,5 dag etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner som er
vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige den skadde varens pris.
RISIKO FOR SKADE I MONTERINGSTIDEN
Dette punkt gjelder ved montering utført av Vindex AS. Inntil arbeidet er ferdig har Vindex AS risikoen for varer og det som er utført av arbeid. Kjøper skal sikre at varen/leveransen er forsikret.
Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal Vindex AS likevel ha fullt betalt for det som er levert og
utført. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid. Vindex AS praktiserer deloverlevering av deler av et oppdrag etter som enkelte bygningsdeler
ferdigstilles (f. Ex etasje eller fasade).
SKADER OG MANGLER PÅ MONTERTE PRODUKTER MONTERT AV VINDEX AS
Kjøper skal kontrollere ferdig monterte produkter/ ferdig utført arbeid umiddelbart etter ferdigstillelse og uten ugrunnet opphold reklamere på eventuelle mangler eller skader. Reklamasjonen
skal fremsettes skriftlig. Ved skjulte skader skal reklamasjon skje umiddelbart etter at skaden er oppdaget. Reklamasjonen kan ikke fremsettes senere enn 1 år etter ferdigstillelse, selv om
mangelen burde ha vært oppdaget tidligere. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige den skadde
varens pris.
FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER
Faktura dateres den dag varen(e) sendes fra Vindex AS. Standard betalingsbetingelse er 10 dager, men ved ordre/oppdrag over kr 30 000 inkludert moms skal minst 50% betales umiddelbart ved
mottatt ordrebekreftelse og resten faktureres på vanlig måte. Vindex AS foretar kreditt vurdering av kjøperen. Vindex AS har rett til å kreve bankgaranti for oppgjør dersom kreditt sjekk av
kunde skulle tilsi det.
Dersom Vindex AS skal montere vil monteringen faktureres separat. Faktura for varen skal være betalt i sin helhet før slik montering påbegynnes.
BETALINGSMISLIGHOLD
Vindex AS forbeholder seg retten til å stoppe/suspendere arbeid og leveringer hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utstedt i henhold til forfall.
SALGSPANT
Inntil full betaling foreligger har Vindex AS eiendomsrett i det leverte utstyr/produkter i den utstrekning dette kan demonteres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Vindex AS kan
demontere produkter/utstyr og reparere eventuelle skader på bygning m.m., og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. Varene vil
oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt. remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil
belastes kjøper.
TVISTER
Tvist forbundet med leveransen eller denne avtalen skal forsøkes løst ved Molde Forliksråd.
ANVENDELIGHET
Vilkårene gjelder i alle kjøp men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig.

Vindex AS, produsent av Vindex vedlikeholdsfrie -Sprosser, -Skodder og -Gjerder.
Vindex produkter varer og vedlikehold du sparer!

