
1. DEFINISJONER / GENERELT 
1.1 I disse salgsbetingelser menes med

1.1.1 Selger: Baca Plastindustri A.S.
1.1.2 Kjøper: Person eller firma som selger inngår kontrakt med.
1.1.3 Kontrakt: Avtalen mellom kjøper og selger om leveransen angitt i  
 ordrebekreftelsen.

2. PRIS
2.1 Kontraktsmessig avtalt pris er fast, men det tas forbehold om prisendring 

som skyldes endrete råstoffpriser og valutaendring frem til leveransen er 
avsluttet.

2.2 Avtalt enhetspris gjelder for det kvantum som er fastsatt i kontrakten. 
Enhetsprisen gjelder selv om det faktisk leveres mer eller mindre enn avtalt.
Enhetsprisen gjelder selv om det faktisk leveres 10% mer eller mindre enn
 avtalt kvantum. Se pkt. 6.2.

2.3 Hvis ikke annet er avtalt, belastes ekspedisjonsgebyr etter den til enhver tid 
gjeldene sats samt fraktkostnader for mindre ordrer.

2.4 Utgifter som det avtales særskilt dekning for:
2.4.1 Belastning av utgifter som følge av endret, annullert eller redusert ordre.
2.4.2 Utgifter som følge av ekstra arbeide forårsaket av kjøpers ufullstendige 

underlag, se dog pkt. 4.1, eller endringer og
korrigeringer, som gjøres etter kjøpers anmodning.

2.4.3 Utgifter til spesialemballasje og paller.
2.4.4 Utgifter til trykkforarbeid, klisjeer, stanseverktøy og lignende.
2.4.5 Utgifter til nye klisjeer, stanseverktøy og lignende, når de opprinnelige 

er nedslitt

3. BETALINGSBETINGELSER
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Hvis ikke annet er avtalt, forfaller hver leveranse til betaling netto 14 dager 
fra fakturadato. Selger kan kreve betryggende garanti for rett betaling. 
Ved betaling senere enn forfallsdato, påløper morarenter etter høyeste sats 
iht. morarenteloven av 17.12.1976, nr. 100.
Med mindre annet følger av tvingende lovbestemmelser, har selger 
salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg er 
fullt ut betalt.
Leveringsbetingelser: EXW (Incoterm): Innenbys (Bergen) under kr 15 000,–. 
Utenbys, Norge under kr 40 000,–.
DDP (Incoterms): Innenbys (Bergen) over kr 15 000,–. Utenbys (Norge sør 
for Trondheim) over kr 40 000,–. Norge nord for Trondheim etter avtale.

4. SPESIFIKASJONER
4.1 Eventuelle særskilte krav til varen f.eks. hullavstand. perforering, må 

uttrykkelig spesifiseres skriftlig i kontrakten. Se pkt. 7.9.
Selger har en selvstendig plikt til å følge opp at kjøpers spesifikasjoner mv.
etter forholdene er tilstrekkelige.
Dersom ikke annet er avtalt, er toleranser for tykkelse, bredde og lengde 
iht. Norsk Standard.
Kjøper har selv ansvaret for at den bestilte vare er egnet for hans behov, 
eventuelt ved utprøving. Små avvik i varen når det gjelder farge, gramvekt, 
styrke, format eller oppsetting gir ikke grunnlag for reklamasjon, 
se pkt. 7.10.

4.2 Selger er kun forpliktet til å benytte kjøpers materiale dersom dette er 
særskilt avtalt.

5. LEVERING AV VARENE 
5.1 
5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Varene skal leveres til den tid som kontrakten fastsetter.
Ved leveranse som forutsetter spesifikasjon eller underleveranse fra kjøper, 
kan selgers leveringsforpliktelse forskyves dersom kjøpers ytelser foreligger 
senere enn til avtalt tidspunkt.
Er intet avtalt, er leveringsstedet selgers adresse. Selger kan etter avtale, 
besørge forsendelse. Alle forsendelser skjer på kjøpers regning og risiko. 
Varene ansees levert når de sendes fra selger eller når kjøper er meddelt at 
varene er klare for avhenting.
Dersom kjøper ikke kan eller vil motta varene i samsvar med kontrakten, kan 
selger lagre varene for kjøpers regning og risiko. Varen regnes da som levert 
og kan faktureres.
Selger kan, for kjøpers regning og risiko, avhende eller kassere varer som 
kjøper ikke ønsker å motta når selger har lagret varene i 6 måneder. 
Dersom kjøper vil gjøre gjeldene at varene er levert for sent eller at det for 
øvrig foreligger forsinkelse fra selgers side, må kjøper underrette selger 
straks og senest innen 10 virkedager etter levering eller, når levering ikke 
er skjedd utløpet av leveringstiden, Hvis kjøper har påropt forsinkelse, har 
han rett til å heve kjøpet, dersom formålet med kjøpet vil bli vesentlig 
forfeilet som følge av forsinkelsen. Kan selger selge varen til andre uten tap 
av betydning, kan kjøper under enhver omstendighet heve dersom 
forsinkelsen er av vesentlig betydning for ham.
Kjøper kan ikke kreve erstatning for forsinkelse fra selger med mindre en slik 
rett er skriftlig avtalt.

6. REKLAMASJONER / MANGLER 
6.1 Kjøper har plikt til straks etler mottagelsen og før produktene tas i bruk, 

å gjøre seg kjent med om det leverte er i henhold til kontrakten.  
Transportskader eller manglende kolli plikter kjøper å varsle fraktfører om 
straks, og med nødvendig dokumentasjon.
Reklamasjoner som kan oppdages ved en vanlig undersøkelse, må skje 
skriftlig og være ankommet selger innen 5 virkedager etler at varen må 
ansees mottatt. Ellers må skriftlig reklamasjon skje straks mangelen er 
oppdaget og senest 2 måneder etter mottagelsen. Hvis reklamasjon ikke er 
skjedd innen de nevnte frister, ansees leveransen for godtatt.

6.2 Selger har rett til å levere 10% mer eller mindre ved ordrer over 500 kg, 
og 20 % mer eller mindre ved ordrer under 500 kg, enn det kontrakten 
fastsetter, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt, jfr. Norsk Standard.

6.2.1 Toleranser for tykkelse, bredde, lengde på varer levert følger Norsk Standard 
dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt.

6.3 Ved feil eller mangler som selger svarer for, har han rett til enten å utbedre 
feilen, foreta erstatningsleveranse for de defekte varer eller refundere 
fakturaverdien av disse. Selger har ikke noe erstatningsansvar ut over dette. 
Retur av varer aksepteres ikke uten forutgående varsel.

7. PRODUKTANSVAR / ANSVARSBEGRENSNINGER 
7.1 Selger er ansvarlig for personskader bare hvis det dokumenteres at skaden

skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller noen han svarer for.
7.2 Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer 

mens varene er i kjøpers besittelse. Heller ikke har selgeren ansvar for skade 
på produktet fremstilt av kjøper, eller på andre produkter der de leverte 
varene inngår.
For øvrig er selgeren ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre på 
samme betingelser som for personskade.

7.3 I intet tilfelle har selger ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet 
indirekte tap.

7.4 I den utstrekning selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, 
er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i samme omfang som selgers 
ansvar er begrenset etter de tre foregående punkter.

7.5 Disse begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg 
skyldig i grov uaktsomhet.

7.6 Fremmer tredjemann krav mot selger eller kjøper om erstatning for skade 
som omhandlet under dette avsnitt, skal medkontrahenten straks under
rettes om dette.

7.7 Selgeren svarer ikke for skade på varen som skyldes kjøpers mangelfulle 
lagerhold og/eller at kjøper anvender varen i strid med offentlige regler eller 
god praksis.

7.8 Ved leveranse i samsvar med spesifikasjoner, modeller eller mønstre 
framlagt av kjøper, er kjøper ansvarlig for at dette materialet ikke medfører 
noen krenkelse av patent-, varemerke-, eller annen immateriell rettighet. 
Kjøper skal holde selger skadesløs for enhver utgift foranlediget av krenkels
er som angitt i dette punkt.

7.9 Feil som ikke er avmerket i kjøpers bekreftelse, prøveforpakning eller 
tilsvarende, eller i godkjent korrektur, prøvetrykk eI. har selger ikke ansvar 
for. Selger fraskriver seg ansvaret for feil i forhold til muntlige avgitte ordrer 
eller endringer.

7.10 Mindre avvik fra levert fargeprøve, ubetydelige avvik med hensyn til 
plastmateriale eller annet materiale, mindre avvik fra godkjent korrektur 
eller prøvetrykk som selger på grunn av materialbeskaffenhet eller tekniske 
forhold ikke med rimelighet kan være ansvarlig for, gir ikke kjøper grunnlag 
for å nekte å motta varene. Slike avvik medfører ikke at leveransen er 
mangelfull, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller rett til å vrake 
leveransen.

8. EIENDOMSRETT
8.1 Forslag, skisser, konstruksjoner, egenutviklet hjelpe- og datautstyr, 

tegninger og øvrige anbudsdokumenter som ikke er utarbeidet av kjøper, 
er selgerens eiendom og kan ikke uten særskilt avtale benyttes av kjøperen 
eller videregis til tredjemann.

8.2 Kjøper har disposisjonsrett og eiendomsrett til beskrivelser, spesifikasjoner 
eller annet som leveres av kjøper eller annet som kjøper betaler særskilt for. 
Likeledes har kjøper eiendomsrett/disposisjonsrett til formverktøy, 0.1 .. 
Selger kan ikke på noen måte anvende det som er omhandlet i dette punkt 
overfor tredjemann. Selger plikter å utlevere materiale, form og verktøy på 
kjøpers forlangende når dette er betalt for.

9. LEVERINGSHINDRE/FORCE MAJEURE 
9.1 Selger skal fritas for sine forpliktelser dersom kontraktsmessig oppfyllelse av 

avtalen hindres av uforutsette omstendigheter som selger ikke kan råde 
over, så som brann, krig, mobilisering, opprør, rekvisisjon, arbeidskonflikter, 
valutarestriksjoner, maskinskade, innskrenkninger i tilførsel av energi eller 
mangler eller svikt hos selgers leverandører som følge av omstendigheter 
som nevnt i denne bestemmelsen.

9.2 I den utstrekning oppfyllelse av avtalen hindres på grunn av omstedigheter 
som nevnt ovenfor, utsky1es partenes forpliktelser i den tid hindringen 
vedvarer.

9.3 Hver av partene kan med 14 dager varsel heve kontrakten dersom 
leveransen i henhold til overstående blir hindret i mer enn 6 måneder.

9.4 Erstatning kan ikke kreves, og avtalen kan ikke heves etter at den 
omstendighet som hindrer oppfyllelse er opphørt.

10. FORHOLD FOR ØVRIG 
10.1 I den grad ikke annet er avtalt skriftlig eller fastsatt i disse betingelser, 

kommer lov om kjøp og salg av 13.5.1988 nr. 27 til anvendelse.

11. TVISTER / LOVVALG 
11.1 Selgers verneting vedtas ved enhver tvist som oppstår i anledning 

kontrakten. Enhver tvist skal bedømmes etter norsk rett, når ikke annet 
uttrykkelig fremgår av kontrakten.

11.2 Tvisten hvor tvistegjenstandens verdi utgjør mer enn NOK 100.000, avgjøres 
etter reglene om voldgift i kap. 32 i lov om tvistemål av 13.8.1919. 
Voldsgiftsretten settes på selgers sted.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 


