



Salgs- og leveringsbetingelser CarCareBag AS
Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for salg av 
varer fra CarCareBag AS til kunde som hovedsakelig handler som ledd i 
næringsvirksomhet. 


Selger

Firmanavn: CarCareBag AS 
posttadresse: Midtunhaugen 10, 5224 NESTTUN  

Lager: Midtunhaugen 10, 5224 NESTTUN 
E-post: ccb@carcarebag.com 
Telefon: 0047 90025474 

Kjøper: Kunde (som angitt i ordrebekreftelse) 

Leveranse: Varer nevnt i ordrebekreftelsen 

Kjøpesum: Beløp nevnt i ordrebekreftelse


1. Generelt 
For våre leveranser gjelder vilkårene i denne avtalen hvis ikke annet er skriftlig 
avtalt.

Hvis spesifikke ting ikke fremgår av betingelsene, gjelder Kjøpsloven (Lov om kjøp 
av 13. Mai 1988 nr 27) eller Incoterms 2000 (Internasjonale leveringsbetingelser).

I alle tilfeller skal kontrakten ha forrang.


2. Priser 
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er 
avtalt. Alle priser gitt til kjøper er fra selgers lager, altså eksklusiv frakt til kjøpers 
adresse eller lager. Ved kjøp over 100.000 kr (eks.MVA) dekker selger frakt.


3. Avtaleinngåelse 
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger.

 
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller 
tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså 
eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 




4. Ordrebekreftelse 
Når selger har mottatt kjøpers bestilling, skal selger uten ugrunnet opphold 
bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøper.  
Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med 
hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og 
ordrebekreftelsen, skal kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.


5. Betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelser fremgår av ordrebekreftelse og faktura. Ved for sen betaling 
beregnes forsinkelsesgebyr med gjeldende forsinkelsesrente. Selger har rett til å 
korrigere ordrebekreftelse ved feil. 

Ved ordrer over 100.000 kr (eks.MVA) vil 10% av kjøpesummen kreves ved 
bestilling av varer.

Ved etterfakturering, skal fakturaen til kjøper utstedes ved forsendelse av varen. 
Forfallsfristen settes til minimum 7 dager fra kjøper mottar forsendelsen. 
Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til 
kjøper.

Ved tilvirkingskjøp skal hele kjøpesummen forskuddsbetales før oppstart av 
produksjon. 


6. Levering 
Leveranser fra lager i Norge leveres som EXW, selgers lager. (Ex Works i henhold til 
Incoterms 2010).

Levering er skjedd når kjøper, eller hans representant, har overtatt varen.

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det 
tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Hvis leveringstidspunkt ikke fremgår av ordrebekreftelsen, skal selger levere varen 
til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper.


Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse grunnet forhold utenfor selgers kontroll, 
herunder forsinkelse fra selgers produsenter. Selgers ansvar ved forsinkelse vil 
være begrenset til kjøpesum.


7. Risikoen for varen 
Risikoen for varen går over på kjøperen når varene er levert ut fra selgers lager i 
Midtunhaugen 10, 5224 NESTTUN enten til kjøper selv eller til befrakter som er 
valgt av kjøper. På dette tidspunkt regnes varene som overtatt av kjøper i henhold 
til avtalen. 

Når selger er ansvarlig for transport vil varen være forsikret frem til kjøper. Risikoen 
for varen går i dette tilfellet over på kjøper når varen er levert på det sted kjøper har 
bestemt. 

8. Angrerett 
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter.




9. Reklamasjon og ansvar 
I de tilfeller der varen er kjøpt for videresalg til forbruker, og reklamsjoner 
fremsettes av forbruker er dekning begrenset til varens verdi uten frakt.


Kjøper har plikt til å undersøke varen ved mottagelsen og kontrollere at leveransen 
er ihht bestilling og ordrebekreftelse.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må kjøper innen rimelig tid etter at 
han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selger melding om at han 
eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). 

Fristen for å reklamere er seks måneder fra det tidspunkt da kjøper oppdaget 
mangelen.


Så fremt selger avhjelper en påberopt mengde eller feil innen rimelig tid, har 
kunden ikke anledning til å heve kjøpet.

Kjøper bærer selv risiko og ansvar for bruk av levert vare. En eventuell erstatning 
dekker kun selve varen eller deler av den.

Selger dekker ikke utgifter eller skader som på grunn eventuelle feil er påført kjøper 
(indirekte kostnader). Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. 

Selgers ansvar begrenser seg til den leverte varens verdi.


10. Produktdesign 
Produktutførelse er i henhold til selgers spesifikasjon ved leveringstidspunktet. 
Selger forbeholder oss retten til, og uten forutgående varsel å kunne endre på 
produktspesifikasjonene. Det kan forekomme avvik mellom bilder og leveret 
produkt.


11. Merkevare 
Alle selgers produkter skal markedsføres under navnet CarCareBag. Merkevare, 
logo og produkter er designbeskyttet  og skal under ingen omstendigheter helt 
eller delvis kopieres. Selgers logo kan benyttes i forbindelse med selgers 
produkter. Bilder fra selgers bildebase kan fritt benyttes i forbindelse med 
markedsføring av selgers produkter. 


12. Immaterielle rettigheter 
Alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett til bilder og innholdet på 
nettsiden, design og utforming på produktene, domene, varemerker mv. eies av 
CarCareBag AS. Enhver bruk av nettsiden og dens innhold, inkludert kopiering 
eller lagring av hele eller deler av innholdet, for andre hensikter enn personlig, ikke-
kommersiell bruk er forbudt uten tillatelse fra CarCareBag AS.


13. Konfidensialitet 
Kjøper forplikter seg til å behandle all informasjon om produktdesign, produksjon 
og pris konfidensielt og utilgjengelig for for andre enn avtalens parter.




14. Force Majeure 
Selgers ansvar bortfaller dersom forsinkelser skyldes en hindring som ikke selger 
med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer dette, forlenges leveringen med den 
tid hindringen varer.


15. Salgspant 
Ved salg av alle typer varer aksepterer kjøper at selger har salgspant i de leverte 
varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. 
panteloven § 3-14, jf. § 3-22.

Likeledes har selger ved dellevering salgspant i leverte varer inntil hele partiet er 
betalt, med tillegg av renter og omkostninger. Selger kan i tillegg kreve annen 
sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan 
fremsettes etter at selger har akseptert bestillingen og frem til varene er levert.


16. Tvisteløsning 
Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører 
frem, skal tvisten løses ved alminnelig domstol – med rett verneting (rettsubjektets 
domssogn) jmf.Tvistemålslovens §§17 og 21.


