Salgs- og leveringsbetingelser
Følgende betingelser får anvendelse ved kjøp fra Mur Direkte A/S (heretter MD) i det omfang de ikke fravikes ved skriftlig avtale
mellom MD og kjøper (heretter Kjøper).
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Priser og aksept
MDs prislister og avgitte priser i tilbud må betraktes som veiledende. En bestilling er først bindende for MD når skriftlig
ordrebekreftelse foreligger. Kjøpers aksept av ordrebekreftelsen inkluderer aksept av de avgitte priser, samt disse
betingelsene. MD forbeholder seg rett til å endre avgitte priser dersom innkjøpspriser, valutakurser, toll- eller
avgiftssatser eller andre forhold utenfor MDs kontroll endres.
Levering
Levering og overgang av risiko til Kjøper finner sted når de bestilte varene er levert på avtalt leveringssted.
Leveringsstedet er Kjøpers anviste byggeplass om ikke annet er avtalt. Kjøper plikter å påse at leveringsstedet har
tilstrekkelig gode veiforhold og adkomstmuligheter for levering og er ansvarlig for at leveransen kan mottas.
Fakturering og betaling
Når Kjøper aksepterer ordrebekreftelsen sender MD Kjøper faktura. Betaling skal være godskrevet MDs konto senest
30 dager etter dato for levering. Ved betaling etter forfall påløper renter jf. Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
§2-1. MD har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt.
Forsinkelser
MD er ikke ansvarlig for forsinkelser hvor årsaken ligger utenfor MDs kontroll. Kjøper har ikke anledning til å holde
kjøpesummen tilbake ved forsinkelse, med mindre annet blir avtalt med MD.
Mangler
Dersom det konstanteres mangler ved leverte varer skal MD uten ugrunnet opphold erstatte feilvarer med
kontraktsmessige varer. Leveransen betraktes ikke som mangelfull så fremt skadede varer ikke utgjør mer enn 5 %
av den totale leveransen. Fargenyanser i teglprodukter ansees ikke som en mangel ved etterbestilling av varer.
Kjøper har ikke anledning til å holde kjøpesummen tilbake ved mangler, med mindre annet blir avtalt med MD.
Mangler som skyldes forhold på Kjøpers side kan ikke gjøres gjeldende.
Reklamasjon
Ved forsinkelse og/eller mangler ved leveransen skal Kjøper straks reklamere ovenfor MD dersom reklamasjonen skal
være gyldig. Varer med mangler må ikke anvendes før MD har behandlet reklamasjonen. Kjøper er ansvarlig for at
bestilte varer passer til formålet.
Retur
Returvarer mottas kun etter nærmere avtale med MD. Varer eldre enn 90 dager etter leveringstidspunkt og vareparti
med verdi under NOK 1.000,- tas ikke i retur. Kurante varer godskrives etter avtale med maksimalt 75 % av
kjøpesummen. Kjøper bærer alle transportkostnader ved returforsendelse.
Garanti
Informasjon om produsentens garanti gis ved forespørsel.

