
MUNCK CRANES AS,  Arkivref. 104-108n,  Dato: 16.04.2018 

Alminnelige innkjøpsbetingelser for  Munck Cranes AS 
 

1. INNLEDNING 
1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelsene kommer til anvendelse såfremt 

ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene. 
1.2 Definisjoner: 
 KJØPER: Munck Cranes AS. 
 SELGER: Firma eller person som i henhold til bestillingen er  
   Munck Cranes AS sin kontraktsmotpart. 

2. TILBUD 
2.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra 

forespørselen må spesifiseres skriftlig. 
 

3. BESTILLINGEN 
3.1 Bestillingen regulerer avtaleforholdet mellom partene og gjelder foran 

forespørselen, tilbud og andre avtaler som tidligere er gjort mellom 
partene. 

3.2 SELGER kan ikke gjøre gjeldende andre betingelser med mindre KJØPER 
skriftlig har akseptert disse. 

3.3 KJØPER er kun bundet av skriftlig bestilling. 
 

4. BESTILLINGSBEKREFTELSE 
4.1 SELGER skal bekrefte bestillingen ved signering av KJØPER's 

bestillingsbekreftelse. Dersom bestillingsbekreftelsen ankommer kjøper 
senere enn 14 dager regnet fra bestillingsdatoen, kan KJØPER annullere 
bestillingen.  

 
5. PRIS 

5.1 Priser, angitt i bestillingen betraktes som faste, dersom ikke annet er avtalt. 
5.2 Ved levering etter regning har SELGER rett til betaling iht.  
 punkt 6, først når KJØPER har hatt rimelig tid til å kontrollere og 

godkjenne all dokumentasjon som ligger til grunn for slik regning. 
 

6. BETALINGSBETINGELSER 
6.1 KJØPER skal betale faktura innen 60 dager regnet fra mottakelsen av 

korrekt faktura, forutsatt at alle SELGER's forpliktelser iht. bestilling er 
oppfylt og komplett levering har funnet sted.  KJØPER har rett til å holde 
tilbake omtvistet beløp. 

6.2 Leverer SELGER tidligere enn avtalt, regnes betalingsbetingelsene fra 
avtalt leveringstidspunkt. 

6.3 Ved forsinket betaling svares rente iht morarenteloven. 
6.4 Avtales forskuddsbetaling skal  SELGER stille bankgaranti i form av 

selvskyldnergaranti for de utbetalte forskudd. 
 

7. LEVERINGSBETINGELSER, FORSENDELSESINSTRUKSER 
7.1 Siste utgave av Incoterms gjelder for leveransen. 
7.2 Hvis KJØPER skal besørge frakten, skal SELGER i god tid før avsendelse, 

innhente forsendelsesinstrukser fra KJØPER. Hvis SELGER skal besørge 
frakten, skal han så snart som mulig og senest ved varens avsendelse 
advisere forsendelsen, slik at KJØPER kan forberede mottakelsen av 
varen. 

 
8. PAKKSEDDEL / ADVIS / FAKTURA 

8.1 Pakkseddel / advis / faktura etc. skal kun vedrøre leveranser til en 
bestilling og være merket iht bestillingens krav.  Pakkseddel / advis  og 
faktura skal utfylles slik at hver enkelt varelinje korresponderer med 
bestillingen når det gjelder posisjonsnummer, varebetegnelse og 
spesifikasjon. 

8.2 Alt gods skal være merket i samsvar med pakkseddel og anvisninger gitt i 
bestillingen. Hvis en sending består av flere kolli, skal hvert kolli 
inneholde spesifisert innholdsfortegnelse. 

8.3 Faktura fra innenlandske leverandører sendes i to (2) eksemplarer og fra 
utenlandske leverandører i fire (4) eksemplarer. Fakturaer som ikke er i 
overensstemmelse med denne avtale returneres av KJØPER. 

8.4 For alle leveranser skal bruttovekten angis på gods og pakkseddel / advis. 
8.5 Hvis sertifikater / dokumentasjon er spesifisert i bestillingen, skal disse 

leveres samtidig med varen.  Da sertifikater / dokumentasjon betraktes som 
en del av leveransen, blir faktura ikke betalt før disse er mottatt. 

 
9. OPPRINNELSESDOKUMETER / TOLLFAKTURAER 

9.1 For varer som har EU eller EFTA opprinnelse skal opprinnelsessertifikat 
og tollfaktura sendes KJØPER eller den han har oppgitt. 

9.2 Utgifter som  KJØPER blir påført p.g.a. manglende opprinnelsessertifikat 
eller tollfaktura, belastes SELGER og fratrekkes i kjøpesummen. 

 
10. LEVERINGSTID. 

10.1 Levering skal finne sted til avtalt tid.  SELGER har først oppfylt avtalt 
leveringstid når alle varelinjer iht. bestillingen er komplett levert. 

10.2 Hvis leveringen blir forsinket, kan KJØPER kreve en konvensjonalbot stor 
0,2%  pr. kalenderdag av den totale kjøpesum begrenset oppad til 15% av 
denne. 

10.3 Delleveringer aksepteres ikke, og kan ikke ansees som en delvis 
oppfyllelse av SELGER's leveringsforpliktelser med mindre dette er 
skriftlig avtalt på forhånd. 

10.4 Straks SELGER forstår eller har grunn til å forstå at leveringen vil bli 
forsinket, skal han underrette KJØPER skriftlig om forsinkelsen samt angi 
grunnen. Dessuten skal SELGER  informere om hvilke tiltak han vil 
iverksette for å redusere forsinkelsen samt angi ny leveringsdato. 

 
 

11. ENDRINGER I BESTILLINGSSPESIFIKASJON 
11.1 KJØPER kan til enhver tid kreve endringer i bestillingsspesifikasjonen. 
11.2 Avtalte endringer skal bekreftes i form av utstedelse av en 

bestillingsendring fra KJØPER, som deretter skal bekreftes iht punkt 4.1.  
SELGER skal snarest, dog senest innen 14 dager, melde skriftlig hvilke 
innvirkninger endringene vil få for pris, leveringstid og teknisk 
spesifikasjon.  Dersom SELGER unnlater i gi slik meddelelse, taper han 
retten til å kreve avtaleendring. 

11.3 Uenighet om oppgjør for slike endringer, berettiger ikke SELGER til å 
holde tilbake sin ytelse. 

 
12. ANSVAR FOR MANGLER, INSOLVENS 

12.1 SELGER er ansvarlig for at varen er fagmessig utført og i samsvar med 
bestillingens spesifikasjoner og offentlige forskrifter.  SELGER forplikter 
seg til kostnadsfritt for KJØPER å utbedre alle mangler som skyldes feil i 
konstruksjon, materialer eller tilvirkning for et tidsrom av 18 mnd., regnet 
fra det tidspunkt varen er tatt i bruk til sitt formål. Maksimal garantitid er 
dog begrenset oppad til 24 mnd. fra leverings- tidspunktet.  Hvis varen har 
vært ute av drift, som følge av mangelen, skal garantitiden forlenges med 
et tidsrom som svarer til den tid den ikke har kunnet vært benyttet til sitt 
formål. 

12.2 Deler som skiftes / utbedres iht. de avtalte garantibestemmelser, skal ha 
fornyet garanti for samme tidsrom som den opprinnelige garantitiden. 

12.3 Garantiforpliktelsene innebærer at varen hurtigst mulig og kostnadsfritt for 
KJØPER stilles i kontraktsmessig stand iht avtalen, eller erstattes av ny 
vare. 

12.4 Dersom SELGER unnlater å utføre sine forpliktelser iht bestillingen, eller 
blir insolvent, kan KJØPER velge ett eller flere av følgende alternativer: 
A - Heve bestillingen. 
B - Kreve at SELGER umiddelbart foretar nødvendige utbedringer. 
C - Holde tilbake et nødvendig beløp for å sikre utbedring av varen. 
D - Kreve erstatning for alle tap som KJØPER har lidt, dog begrenset 

oppad til varens pris. 
E - Kreve omlevering 
F - Etter skriftlig meddelelse til SELGER utbedre mangelen for SELGER's 

regning, enten selv eller ved hjelp av andre leverandører. 
 

13. FORCE MAJEURE 
13.1 En part fritas for sine forpliktelser i den utstrekning han kan bevise at 

overholdelse av dem er blitt forhindret av force majeure. 
13.2 Den berørte part skal umiddelbart gi beskjed til den annen part om force 

majeure-situasjonen. Unnlater han dette, kan han ikke kreve fritagelse for 
sine forpliktelser. 

13.3 I tilfelle av force majeure skal hver part være ansvarlig for sine egne 
omkostninger som følge av force majeure-situasjonen. 

 
14. INNSYN 

14.1 Kjøper har ved forespørsel rett til å få all nødvendig informasjon fra 
SELGER, herunder fyllestgjørende statusrapporter, underleverandørers 
forhold  m.v. 

14.2 SELGER skal tillate inspeksjon fra KJØPER's og hans oppdragsgivers side 
hos seg selv og hos underleverandører når KJØPER finner det nødvendig.  
Foretatt inspeksjon fritar ikke SELGER for noe ansvar etter kontrakten. 

 
15. EIENDOMSRETT 

15.1 Varen, eller deler av varen sammen med eventuelt nødvendig teknisk 
underlag for å fullføre varen, blir KJØPER's eiendom etterhvert som varen 
blir betalt. SELGER skal tydelig merke slike varer og om mulig holde 
disse adskilt fra andre varer. 

15.2 Alle tegninger, spesifikasjoner og annet teknisk underlag som oversendes 
fra KJØPER til SELGER forblir KJØPER's eiendom og må ikke kopieres 
eller overlates til tredjemann uten KJØPER's skriftlige samtykke. 

 
16. PATENTER 

16.1 SELGER skal holde KJØPER skadesløs for mulige krav fra tredjemann på 
SELGER's eventuelle krenkelse av patent. 

 
17. TVISTER 

17.1 Bestillingen skal reguleres av norsk lov, dog ikke norsk internasjonal 
privatrett. 

17.2 Alle tvister i tilknytning til denne bestilling skal avgjøres ved de vanlige 
domstoler ved KJØPER's verneting. 

 


