
Salgs- og leveringsbetingelser for KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S 
 

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle avtaler som inngås mellom selskaper i KYOCERA 
UNIMERCO Fastening A/S (heretter kalt KUF) og kjøper med mindre annet er skriftlig avtalt mellom KUF 
og kjøper. 
 
Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser er ikke bindende for KUF.  
 
KUF kan ikke endre salgs- og leveringsbetingelsene som gjelder for alle fremtidige avtaler uten varsel. 
 
Varer, produkter, verktøy, tjenester og ytelser har alle samme betydning med mindre annet fremgår tydelig av 
sammenhengen ved anvendelsen av de enkelte termene. Dersom ingenting fremgår av sammenhengen brukes termene 
som samlebetegnelse for produkter/serviceytelser som selges av KUF av kunden. 
 
Hvis en eller flere av bestemmelsene blir ansett for å være ugyldig, uten rettskraft eller ulovlig av en domstol, påvirker 
ikke dette gyldigheten av de andre bestemmelsene. Partene er forpliktet til å erstatte en bestemmelse som anses for 
ugyldig, uten rettskraft eller ulovlig med en gyldig bestemmelse som tilsvarer innholdet og hensikten med den 
ugyldige eller annullerte bestemmelsen.  
 
1. Avtaleinngåelse 
Hvis ordrebekreftelse brukes er kjøpers ordre og bestillinger først bindende for KUF når kjøper har mottatt skriftlig 
ordrebekreftelse. 
 
2. KUFs leveranse 
KUFs leveranse omfatter kun de produkter som er spesifisert i ordrebekreftelsen. 
 
Alle immaterielle rettigheter, tegninger, skisser, tekniske spesifikasjoner, osv., er KUFs eiendom, og må ikke kopieres 
eller overføres til tredjepart uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra KUF. De leverte produktene må helle rikke 
fremstilles, etterlignes eller overføres til tredjepart med dette formål for øyet. 
 
3. Priser 
Alle skriftlige tilbud gjelder i 14 kalenderdager fra tilbudsdato med mindre annet er skriftlig anført i tilbudet. 
  
Priser fra KUF er angitt ekskl. moms og avgifter. Valutaen fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller faktura. 
 
Prisene i tilbud og ordre er angitt med forbehold om dokumenterte endringer av offentlige avgifter, 
valutakursendringer, lønnsendringer, prisforhøyelser på råmaterialer eller øvrige forhold som er utenfor KUFs 
kontroll. 
 
4.  Betalingsbetingelser 
KUF er berettiget til å fakturere kjøper for alle leveranser som er levert, eller som KUF har meldt klar til levering, 
hvis det avtalte leveringstidspunktet har funnet sted. 
 
KUFs betalingsbetingelser fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller faktura. Hvis ikke annet er avtalt er forfallsdatoen 
på fakturadatoen, og betalingsdatoen er inneværende måned + 15 dager. 
 
Hvis betalingen ikke mottas i rett tid har KUF krav på renter av det til enhver tid skyldige beløpet fra forfallsdato med 
en rente tilsvarende 8 % p.a.  
 
Kjøper gjøres oppmerksom på at KUF benytter kjøpers kundedata til løpende kredittvurdering av kjøper. KUF 
videresender derfor kjøpers kundedata kredittopplysningsbyråer godkjent av Datatilsynet med det formål å innhente 
kjøpers kunde- og kredittopplysninger. 
 
5. Eiendomsrett/eiendomsforhold 
Eiendomsretten til solgte produkter/tjenester forblir KUFs eiendom inntil hele kjøpesummen er mottatt. 
 
6. Leveringsbetingelser og leveringstid, osv. 
Levering finner sted ex works fra KUFs forretningsadresse, jf. Incoterms 2000. 
 
Leveringsdatoen er den dagen KUF sender varen fra lageret.  
 
Hvis levering er avtalt til en bestemt dag, anses levering senest på denne dagen som rett tid. 



 
Hvis levering er avtalt til en bestemt uke , anses levering ved utgangen av denne uken som rett tid. 
 
KUF kan kreve utsettelse av leveringstiden i følgende tilfeller: 
 
• Ordreendringer som kreves av kjøper 
• Ved Force Majeure, jf. punkt 15 
• I tilfeller der arbeidet med leveransen må stanses eller blir forsinket som følge av offentlige pålegg. 
• Ved manglende eller mangelfulle leveranser fra underleverandører , maks. 6 uker. 
 
Forsinkes leveransen vesentlig, og KUF ikke er berettiget til å utsette leveringstidspunktet, skal kjøper sende et 
skriftlig krav til KUF om levering. Deretter er kjøper, ved skriftlig varsel til KUF, berettiget til å heve avtalen hvis 
kjøper dokumenterer at forsinkelsen medfører vesentlige ulemper for dem. 
 
Gjelder forsinkelsen kun en del av de solgte produktene/tjenestene, kan kjøper alene heve kjøpet for denne delen av 
de solgte produktene/tjenestene.  
 
KUF påtar seg ikke ansvar for forsinkelse eller eventuelle følger utover dette, og kjøper har heller ikke erstatningskrav 
som følge av dette. 
 
7. Ansvar for mangler 
KUF er ansvarlig for defekter i 12 måneder regnet fra leveringsdato til første sluttbruker, eller maksimum 18 måneder 
fra leveringsdato til kjøper. Innen den gjeldende perioden er KUF forpliktet og berettiget til å utbedre konstaterte 
mangler ved produktet i form av reparasjon eller ny levering, etter KUFs eget skjønn. KUF erstatter ikke utgifter til 
demontering, transport, montering og reetablering. 
 
KUFs ansvar for mangler krever at kjøper beviser at produktet er mangelfullt, og som kan ledes tilbake til KUF, og 
herunder sannsynliggjøre at produktet er lagret, installert, benyttet og vedlikeholdt på korrekt måte og i 
overensstemmelse med forskriftene angitt av KUF eller som forøvrig anses som vanlig. KUFs ansvar er betinget av 
at kjøper gir KUF umiddelbar tilgang til det mangelfulle produktet med henblikk på utbedring. 
 
KUFs ansvar bortfaller hvis det i forbindelse med leveransen benyttes komponenter som ikke er produsert eller 
godkjent av KUF med mindre kjøper beviser at dette ikke er årsak til manglene. 
 
Hvis mangelen er vesentlig og KUF ikke kan utbedre denne, kan kjøper heve kjøpet eller kreve forholdsmessig 
prisavslag, men ikke erstatning.  
 
Som en ekstra service henvises til KUFs rengjørings- og reparasjonsservice i punkt 8. 
 
8. Rengjøring og reparasjon av verktøy 
Reparasjon av kompressorer 
KUF utfører ikke selv service på kompressorer, dette arbeidet utføres av en tredjepart.  
Hvis kunden sender kompressorer til KUF i Sunds til service uten at kunden har fått anvist et leveringssted for 
reparasjon, forbeholder KUF seg retten til å videresende kompressorer til service som utføres av en tredjepart. Frakten 
fra KUF til tredjeparts servicested betales av kunden. Returnering av kompressorer fra KUF/tredjepart til kunden skjer 
også for kundens regning.  
 
Følgende gjelder for reparasjon av andre håndverktøy solgt av KUF: 

A) For reparasjoner utført innen 12 måneder fra fakturadato til første sluttbruker, og hvor KUF finner at 
reparasjon skal utføres gratis for kunden, skal KUF betale for reparasjon og returfrakt til kunden.  

B) For alle andre reparasjoner enn de som er anført i pkt. A, betaler kunden reparasjonskostnadene og frakt 
tur/retur KUF. 

 
Ved service og reparasjon av spikerpistoler, klamme- og dykkertpistoler blir verktøyet demontert og spesialrenset før 
reparasjonen finner sted (innledningsvis rengjøring). Ved innledningsvis rengjøring og væskeforbruk betales et fast 
demonterings-, miljø- og rengjøringsgebyr.  
 
For selve reparasjonen som utføres etter innledningsvis rengjøring beregnes et gebyr som fastsettes eter KUFs 
gjeldende listepriser og/eller timesatser.  
 
9. Mora fra fordringshaver 



Hvis kjøper, etter at leveringstidspunktet skulle funnet sted, ikke henter produktene eller tar ansvar for forsendelsen, 
er KUF berettiget til å lagre og forsikre leveransen for kjøpers regning samt sende faktura for leveransen. 
 
10. Returnering av varer 
KUF tar ikke varer i retur.  
 
Hvis det i særlige tilfeller avtales returnering av varer skriftlig, beregnes det alltid et returgebyr på 15 % av 
nettosalgsbeløpet. Kun standardprodukter i ubrutt emballasje tas i retur. 
 
11. Produktansvar 
KUF er produktansvarlig i det omfang et slikt ansvar følger av ufravikelig lovgivning.  
 
KUF er kun ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre hvis det bevises at skaden skyldes grovt uaktsomme feil 
eller forsømmelser begått av KUF eller andre der  KUF har ansvaret. Erstatningen kan aldri overstige verdien av 
leveransen der det defekte produktet inngår, og maks. EUR 150 000,-  inkl. renter og omkostninger. 
 
Dessuten skal et eventuelt produktansvar ikke dekke tap, utgifter eller omkostninger forbundet med frakt, ny 
produksjon, ny levering, omgjøring, reparasjon, tilintetgjøring eller fjerning med hensyn til defekte produkter eller 
ytelser. 
 
Kjøper skal holde KUF skadesløs i det omfang KUF måtte være produktansvarlig overfor tredjepart i et bredere 
omfang enn det som er beskrevet ovenfor. Hvis tredjepart fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i 
henhold til dette punktet, skal denne parten umiddelbart underrette den andre parten om dette. 
 
Kjøper er forpliktet til å la seg saksøke av domstolen som behandler erstatningskrav som er reist mot KUF på grunnlag 
av en skade som påstås forårsaket av leveransen. 
 
12. Ansvarsbegrensning 
KUF er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader og tap av noen art, herunder, men ikke begrenset 
til, krav om dagsbøter eller konvensjonalbot, som kjøper måtte pålegge tredjepart, samt kjøpers driftstap, tidstap, tapt 
leveranse eller lignende tap.  
 
KUFs ansvar er i ethvert henseende beløpsmessig begrenset til verdien på hver enkelt ytelse som er angitt i fakturaen. 
 
Selv om KUF i enkelte tilfeller må frafalle krav eller rettigheter overfor kjøper, kan dette ikke medføre at KUF har 
frafalt slike krav eller rettigheter i andre tilfeller enn det som er avtalt. 
 
13. Reklamasjons- og undersøkelsesplikt 
Kjøper må senest ved mottakelsen gjennomføre en grundig undersøkelse av om leveransen er i overensstemmelse med 
det som er avtalt herunder eventuell prøveproduksjon og oppmåling av arbeidsstykker. Kjøper er forpliktet til å 
reklamere skriftlig og umiddelbart om mangler som oppdages ved slike undersøkelser. Kjøper kan ikke på et senere 
tidspunkt påberope seg mangler som ble eller burde vært oppdaget i en slik undersøkelse. Det samme gjelder hvis 
kjøper unnlater å reklamere umiddelbart over senere skjulte mangler. 
 
14. Ekspertkontroll, sanksjoner og oppfyllelse av lovgivningen: 
Kjøper gjøres oppmerksom på at produktene kan være omfattet av europeiske og/eller amerikanske regler for 
eksportkontroll, sanksjoner eller andre gjeldende lover og regler for eksport (samlet kalt «Regler»). Kjøper 
samtykker til å overholde alle regler, og kjøper forplikter seg til å ikke selge, overføre eller levere, direkte eller 
indirekte, produkter eller deler av produkter fra KUF samt tilhørende dokumenter til personer eller organisasjon i 
strid med gjeldende regler.  
 
Kjøper erklærer at hverken kjøper eller dennes overordnede, direktører, juridiske enheter eller enhver annen 
person/enhet som er involvert i en transaksjon med KUF, som for eksempel fraktfører, sluttkunde, konsulent eller 
agent, er anført på en gjeldende sanksjonsliste for EU, USA eller Japan. 
 
Kjøper samtykker til å ikke være involvert i aktiviteter som vil utsette KUF for risiko for sanksjoner og bøter i 
henhold til gjeldende lovgivning, inkludert men ikke begrenset til, regler om bestikkelse, korrupsjon, 
konkurransebegrensende aktiviteter og hvitvasking. 
 
Kjøper skal erstatte og ikke holde KUF ansvarlig for skade, forpliktelse, sanksjon, bøter og utgifter som følge av 
krav, søksmål og påstander som oppstår som følge av kjøpers manglende overholdelse av denne bestemmelsen.   



 
 
15. Force Majeure 
KUF er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av avtaler som skyldes Force Majeure, krig, opptøyer, 
borgerlige uroligheter, regjeringsinngrep eller inngrep av offentlige myndigheter, brann, streik, lockout, eksport- 
og/eller importforbud, mobilisering, hærverk, valutarestriksjoner, epidemi, datavirus, hacking, naturkatastrofer, 
dårlige værforhold, mangel på arbeidskraft, energi- og vannforsyning, eller andre årsaker som ligger utenfor KUFs 
kontroll.  
 
Hvis mangelfri leveranse i rett tid hindres midlertidig ved en eller flere av de ovenfornevnte omstendigheter, forsinkes 
leveringen i et tidsrom tilsvarende hindringens varighet i tillegg til en periode som etter omstendighetene anses som 
rimelig for normalisering av forholdene. Levering innenfor den forsinkede leveringstiden anses i ethvert henseende 
for rett tid. Hvis leveringshindringen varer lenger enn 8 uker skal både KUF og kjøper være berettiget til å kansellere 
avtalen uten at dette anses som mislighold. 
 
16. Lovvalg og verneting 
Enhver tvist mellom partene avgjøres ved anvendelse av den nasjonale lovgivningen der det selgende KUF-selskap er 
hjemmehørende, med unntak av lovvalg som måtte knytte avgjørelsen til et annet lands rettsregler. KUF velger fritt 
om hvorvidt en tvist skal avgjøres ved de alminnelige domstoler eller voldgift. Hvis KUF velger voldgift gjelder 
reglene for behandling av saken ved Copenhagen Arbitration. Voldgiftsretten settes i det selgende KUF-selskaps 
hjemby. 
Vernetinget ved alminnelige domstoler er rettskretsen hvor det selgende KUF-selskap er hjemmehørende. 
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