Standard salgsvilkår / salgsbetingelser
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FORUTSETNINGER
Disse betingelsene gjelder for kjøp av Norturas varer slik de er definert i våre produktoversikter
overfor markedet i Norge og gjelder for alle kunder uten avtale.
Grossistene skal være åpne overfor alle kunder, betjene dem på prinsipielt like betingelser og
lagerføre og distribuere det til enhver tid avtalte representative utvalg av Norturas produkter som er
avtalt med kundene.
PRISER
Standard priser er Engrospris / Listepris grossist eksklusiv merverdiavgift. Leveranser skjer i hele
salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.
PALLERABATT
Pallerabatt
Nortura gir 2,00 % pallerabatt på enkeltprodukter som bestilles i hele paller. Rabatten beregnes ut
fra Engrospris / Listepris Grossist eksklusiv merverdiavgift.
BETINGELSER
Levering
Nortura benytter Ex Works leveringsbetingelser ut fra definerte lagerpunkter.
Betaling
Ordinære betalingsbetingelser er netto per 10 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belaster
Nortura morarenter pr. påbegynt måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele
beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr jfr Inkassoloven. Hvis nødvendig
trekkes eventuelle renter fra avtalte rabatter på faktura.
Retur og reklamasjoner
Retur av bestilte, kurante varer godtas ikke. I de tilfellene hvor Nortura har overholdt
holdbarhetsangivelsen og leveringsfristen, mens holdbarhetstiden er overskredet hos grossist eller
kunde, tar Nortura ikke retur.Ved transportskade, feillevering eller leveringsmangel skal skal
reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på
fraktbrev/dokument. Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri
senere enn 6 dager etter varemottak.
FORCE MAJEURE
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir Nortura rett til helt eller delvis å
annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet.
Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for Nortura. Nortura er forpliktet til å gi
kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.
SALGSPANT
Nortura har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil
kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.
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