
Salgs og leveringsbetingelser 

 

1.Anvendelsesområde 

Disse betingelsene gjelder for alt salg av maskiner, varer og tjenester fra Savanne AS. 

Betingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved inngåelse av 

avtale om kjøp, aksepterer kjøper betingelsene.  

 

2. Kunder 

Savanne AS selger kun mot privat og offentlig virksomhet. Firmaattest vil bli avkrevd av nye 

kunder.  

 

3. Tilbud 

Skriftlige tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato, med mindre annet er avtalt. Muntlige 

tilbud er ikke bindende for selger før disse er bekreftet skriftlig av selger.  

 

4. Tekniske opplysninger 

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data, tjener bare som 

veiledning. Slik informasjon er bare bindende for Savanne AS i den utstrekning 

ordrebekreftelsen uttrykkelig gjengir eller henviser til disse. Alle tegninger, systemforslag, 

dokumentasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner som overlates til kjøper, forblir selgers 

eiendom. De skal bare benyttes av kjøper til det formål som salget omfatter, og må ikke 

kopieres, reproduseres, utleverestil eller bringes til tredjemanns kunnskap uten selgers 

skriftlige samtykke på forhånd. 

 

5. Priser, leverings- og betalingsbetingelser 

Alle priser er eksklusive mva, levert Ex Works Savanne AS sitt lager i Oslo, med mindre 

annet er skriftlig avtalt. Avtalte priser er basert på leverandørpriser pluss toll og avgifter 

basert på valutakurs beregnet på tilbudsdagen. En endring i totalpriser på leveranser utover 

+/- 3% gir Savanne AS rett til å justere totalprisen tilsvarende.  

Betalingsbetingelsene er netto 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling innkreves 

morarente med 1,5% per påbegynt måned. Purregebyr belastes med kr. 50 pr. purring. 

 

6. Kansellering 

Bindende kjøpsavtale er inngått når Savanne AS har bekreftet kundens ordre muntlig, 

skriftlig eller pr. E-post. Avtalen kan bare endres etter samtykke fra selger. Ved kansellering 

som ikke skyldes feil/mangler ved varene eller feil fra Savanne AS sin side, vil kjøper kunne 

belastes et kanselleringsgebyr. Varer innkjøpt eller produsert spesielt i henhold til kjøpers 

spesifikasjoner, herunder skaffevarer, tas ikke i retur, med mindre det er feil eller mangler 

ved leveringen. 

 

7. Levering, risikoovergang og forsikring 

Levering finner sted fra Savanne AS sitt lager i Oslo til det tidspunkt produsenten kan levere. 

Savanne AS fraskriver seg ethvert ansvar for følgene av forsinkelser eller kansellering fra 

leverandører eller andre forhold utenfor Savanne AS sin kontroll. Savanne AS plikter 

imidlertid å varsle kjøper straks ved betydelig forsinkelse av leveransen i forhold til den 

inngåtte avtalen. 



Risikoen går over på kjøper ved levering fra lager. Dette gjelder også dersom Savanne AS 

står for transport fra lager til kjøper.Kjøperen forplikter seg til å fullforsikre varen fra levering 

til den er fullt betalt. Hvis varen skades eller ødelegges i denne perioden, skal heftelser på 

varen gå over på forsikringskravet.  

 

8. Utlån, leie og demo 

Alle varer utlevert med avtalt utlånstid blir fakturert ved levering, og kreditert ved eventuell 

retur. Dersom ikke varen returneres innenfor avtalt utlånstid, regnes varen for solgt. 

Eventuell returfrakt betales av kjøper. Varer som ikke returneres komplette og pakket i 

original emballasje vil bli fakturert med et minimum på 20% av varens verdi. Kjøper har 

ansvar for varen og eventuelle skader som måtte oppstå så lenge varen er i hans varetekt. 

 

9. Garanti 

Savanne AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert 

fra Savanne AS sine leverandører, normalt 12 mnd fra leveringstidspunktet. Direkte 

kostnader til reparasjon av feil som har oppstått i garantitiden dekkes av Savanne AS.  

Garantien dekker ikke feil som skyldes feil betjening av utstyret, feil på tredjeparts utstyr som 

er koplet til, uautorisert inngrep i utstyret, feil spenningstilførsel, vold, brann, vannskader, 

kjemiske reaksjoner, lynnedslag eller andre naturfenomener eller ulykker, samt feil som er 

oppstått under flytting. Garantien dekker ikke vedlikehold, oppdatering eller rekonstruksjon 

av programvare selv om denne er gått tapt ved feil som for øvrig dekkes av garantien. 

Garantien dekker ikke tap eller skade kunden eller tredjepart er påført som følge av at 

utstyret er ute av funksjon. 

 

10. Force Majeur 

Er Savanne AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik 

leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen 

omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller 

uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta 

restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, 

innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra 

underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i 

dette punkt, er Savanne AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere 

den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. 

 

11. Reklamasjon og mislighold 

Kjøper plikter å undersøke varen umiddelbart etter mottak. Eventuelle feil/mangler må 

underrettes Savanne AS skriftlig uten ugrunnet opphold og innen 8 dager etter varemottak. 

Manglende oppfyllelse av undersøkelsesplikten gir Savanne AS adgang til å nekte kjøper å 

gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende med mindre kjøper kan bevise at eventuelle feil var 

skjulte og umulige å oppdage ved fagkyndig gjennomgang av varen. Dersom kjøper ikke 

reklamerer innen 12 måneder fra levering mister han enhver rett til å gjøre en mangel 

gjeldende. 

Dersom Savanne AS tar ansvar for forsinkelse, må kjøper melde sitt krav på 

misligholdsbeføyelse skriftlig og senest 14 dager etter levering. Hvis kjøper vil gjøre 

hevingskrav gjeldende, må dette meddeles skriftlig innen samme frist. Oversittelse av disse 

frister medfører at kjøper mister sin rett til å gjøre krav gjeldende på grunn av forsinkelse. 

 



12. Utbedring av mangler 

Savanne AS har plikt og rett til å avhjelpe en rettmessig reklamert mangel. Dette gjelder 

også når mangelen må sies å være vesentlig. Innen 30 dager fra mottak av reklamasjonen 

skal mangelen være avhjulpet eller kjøperen meddelt at det må foretas omlevering. Ved 

omlevering må kjøper akseptere den tiden det tar at varen bestilles og sendes på ny fra 

produsenten uten vederlag fra Savanne AS. I slike tilfeller plikter imidlertid Savanne AS å 

skaffe erstatningsmateriell så langt dette er mulig inntil omlevering kan foretas.  

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den annen part heve denne. Betalingsmislighold fra 

kjøper anses som vesentlig hvis ikke hele kjøpesummen er betalt innen en uke etter forfall. 

 

13. Retur 

Retur av varer kan kun skje etter innhentet skriftlig samtykke fra Savanne AS. Dersom en 

vare skal returneres må dette skje i original forpakning med komplett dokumentasjon og 

disketter/CD-er. Pakking og forsendelse må skje på forsvarlig måte. Kopi av faktura må 

medfølge reklamasjonen. Ved mangelfull retur vil Savanne AS redusere eventuell kreditering 

etter fastlagte satser. Enhver klage vedrørende en vares kvalitet må være ledsaget av: 

- En prøve av vedkommende vare som dokumenterer den omtalte defekt 

- En prøve i original forpakning fra samme leveranse dersom dette er nødvendig for å få  

henvisninger dokumentert 

- Skriftlig dokumentasjon av feilen 

Alle varer som returneres må merkes tydelig med returnummer på emballasjen. 

Returnummer fås ved henvendelse til Savanne AS. Retur av vare skjer for kjøpers regning 

og risiko. 

 

14. Salgspant 

Savanne AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med 

tillegg av omkostninger og renter, jfr. Pantelovens §§ 3-14 flg. 

 

15. Erstatning 

Savanne AS er ikke erstatningsansvarlig med mindre det kan bevises at det er opptrådt grovt 

uaktsomt eller forsettlig. 

Savanne AS er ikke ansvarlig for indirekte tap jfr. Kjøpsloven, § 67, 2. ledd. 

 

16. Tvister og verneting 

Tvister skal løses for de ordinære domstoler med mindre partene blir enige om voldgift. 

Tvister skal avgjøres etter norsk rett. 

Partene vedtar Oslo og Akershus Herredsrett som verneting. 

 

Savanne AS, juli 2001 


