Generelt

Alle verdier er tatt ut fra:
• Nominell kjølekapasitet: internasjonale forhold 27˚C/19˚C våt kule - utendørsluft 35˚C/24˚C våt kule (standard
NF EN 255.2- NF EN 814.2)
• Nominell varmekapasitet: internasjonale forhold 20˚C/12˚C våt kule - utendørsluft 7˚C/6˚C våt kule (standard
NF EN 255.2- NF EN 814.2)
• Lydnivå: Lydtrykknivå er målt i et akustisk død rom. Lydnivåene kan variere ut fra installasjonsforholdene

Salgs-og leveringsbetingelser
Som en del av Ingeniørfirmaets Theodor Qviller a.s standard leveringsbetingelser er inntatt Alminnelige Leveringsbetingelser
- NL 09. Særtrykk av ovennevnte standard vil, såfremt de ikke er kjent, på forespørsel bli tilsendt fra Ingeniørfirmaet Theodor Qviller a.s.
1.

PRIS
Prisene gjelder ekskl. m.v.a, ab. lager Trollåsen. Prisene er basert på dagens avgifts- og valutakurser, og vi tar forbehold om ekstraordinære endringer av disse. Eventuelle tilbud er gyldige i 60 dager om ikke annet er angitt

2.

KULDEMEDIEAVGIFT er ikke inkludert i prisen.

3.

BETALING
Såfremt intet annet er spesifisert i kontrakt eller ordrebekreftelse skal betaling finne sted netto pr. 30 dager etter varen(e)s levering.

4.

MORARENTE
Ved for sen betaling beregnes morarente med 2% pr. påbegynt måned av forfalt beløp.

5.

SALGSPANT
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller a.s har salgspant i alle varer og demonterbare komponenter inntil kontraktssummen med evt. omkostninger og renter er betalt.

6.

FORSIKRING
Kjøper overtar ansvar og risiko for de varer som er omfattet av kontrakten fra det øyeblikk varene stilles til kjøpers disposisjon på avtalt
leveringssted. Transportforsikring tegnes kun på kjøperens ordre og for kjøpers regning.

7.

RETUR
Kun lagerførte varer og etter avtale med selger og utfylt returskjema mottas varer i retur. Varene må sendes i ubrukt originalemballasje og
være i ubeskadet tilstand og returneres på kjøpers regning og risiko. Varene vil bli kreditert med 25 % fratrukket salgssummen.

8.

REKLAMASJONER
Det er kjøpers ansvar å inspisere varen og reklamere åpenbare feil og mangler innen 8 dager fra mottatt vare.
Eventuelle feil som oppdages ved igangkjøring skal skje straks mangelen er konstatert.

9.

GARANTI
På de leverte varene yter leverandøren 1 - ett års garanti mot fabrikasjonsfeil eller materialfeil, regnet fra leveringsdato eller dokumentert
igangkjøringsdato, men maks 18 måneder, og begrenset til delenes kostnad. Omkostninger i forbindelse med demontering og montering av
erstatningesdelen bæres av kjøper. Leverandøren er ikke, i eller utenfor garantitiden, ansvarlig for driftstap eller noen skade eller ulempe
som måtte forårsaket av den leverte komponenten.
Dersom epidemiske feil skulle oppstå, dekkes i tillegg kjøpers kostpris for utbedring av feilen basert på standard tid.

10. TEKNISKE ENDRINGER
Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer på produktene uten varsel og er ikke ansvarlige for følger som kan oppstå som et resultat
av tekniske endringer.
11. Ved bestilling med samlet volum lavere enn kr. 1.500,- vil det bli belastet lagerhåndteringskostnad på kr. 400,- per ordre.
12. Ved utsendelse av faktura i papirformat påløper kroner 65,- i fakturagebyr. EDI faktura eller faktura på mail er kostnadsfritt.

