Leveringsbetingelser
1) Innledning
Disse leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt.
2) Tegninger o. l
Tegninger, beskrivelser og tekniske oppgaver forblir utarbeiderens eiendom.
3) Pris
Pris avtales spesielt mellom Elektro. A. Sjølyst AS som leverandør og forbruker for hvert salg
eller oppdrag.
Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil forbruker (kunde) bli fakturert på grunnlag av
gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet.
Samtlige priser er eksklusiv merverdiavgift, med mindre det fremkommer skriftlig at
merverdiavgift er inklusiv.
4) Prisjusteringer
Det tas forbehold om lønns- og prisreguleringer i arbeidsperioden. Pris reguleres i henhold
til ISO Entrepriseindeks med utgangspunkt i datoen da prisen ble gitt.
5) Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dager med mindre annet er avtalt. Dersom avtalt/fakturert beløp ikke
betales til forfall kan videre arbeider stoppes. Meromkostninger som følge av dette belastes
oppdragsgiver/kunde.
Anmerkninger til fakturaen må gjøres innen 8 dager fra faktura dato.
Elektro A. Sjølyst AS har rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret og kan kreve fakturagebyr.
6) Salgspant
Elektro. A. Sjølyst AS har salgspant i leverte varer og materiell inntil hele kjøpesummen er
betalt fullt ut.
7) Tjenester (Monteringsarbeid)
Elektro A. Sjølyst AS skal igangsette arbeidet til avtalt tid, forutsatt at det er god tilgang til
monterings- stedet. Kunden skal ha lagt til rette for at arbeidet kan igangsettes og
gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. Det forutsettes ryddige forhold på
byggeplassen slik at arbeidet kan gjøres uhindret og fortløpende, og i normal arbeidstid. Det
er beregnet 1 oppmøte for grunnarbeider og 4 oppmøter for røranlegg og komplettering av
anlegg.
Dersom forholdene på byggeplassen er uryddige og dette vanskeliggjør normal fremdrift må
det vurderes tillegg.

8) Tekniske forhold
Grøft /graving for stikkledningskabel er ikke medregnet i prisen. Skagerak Nett fakturerer
kunden for denne gjennom sine leveringsbetingelser. Oppdragsgiver/kunde må selv sørge
for godkjent grøft for kabel. Denne skal besiktiges og dokumenteres av oss før den fylles
igjen.
Kabler for telefon og TV må oppdragsgiver bestille selv hos leverandør.
Jording er beregnet ut fra godt jordsmonn. Dersom jording ikke tilfredsstiller krav og kan
utføres på vanlig måte med spyd eller fundamentjord vil oppdragsgiver/kunde faktureres for
ekstra utgifter, som vil bli fakturert med medgått tid og materiell. Dette gjelder også dersom
det må borres i fjell eller graves.
Sikringsmateriell og jordfeilbrytere er beregnet ut fra standard verdier. Gjeldene
kortslutnings- verdier og jordfeilstrømmer oppgis av Nettleverandøren (Skagerak Nett), disse
er først tilgjengelig når ”Melding om installasjonsarbeidet” er behandlet. Dersom det ut fra
kortslutningsverdier eller ved bruk av spesielt utstyr må benyttes spesielle
elementautomater eller jordfeilbrytere er dette tillegg og faktureres kunde.
Gamle skrusikringer er ofte dimensjonert ut fra et lavere strømforbruk enn hva som er
vanlig i dag samtidig som de tåler overbelastning i lang tid før de ryker. Nye automatsikringer
har en helt annen utløserkarakteristikk og vil slå ut tidligere, dette øker sikkerhetsnivået på
anlegget.
I noen tilfeller vil det derfor være nødvendig å utvide med nye
kurser. Dette arbeidet er ikke medregnet og faktureres kunde.
Varmekabelanlegg krever at underlaget er isolert slik at det oppnås jevn varme over hele
gulvet ved normal kabellegging. Dette er bestillers ansvar. Eventuell priming av underlag er
også bestillers ansvar.
Elektroniske transformatorer og andre elektroniske produkter er produkter som har en
begrenset levetid og er ømfintlige for ytre påvirkninger som overspenninger (lynnedslag),
høye temperaturer og skade som følge av feil på etterfølgende produkter (eks. kortslutning i
lyskilde).
Dette kan være elektroniske termostater, dimmere og komfyrvakter.mm. Slike produkter
omfattes ikke av full garanti. På produkter som Forbrukerrådet anser som billige produkter
kan også garantitiden være betydelig kortere.

9) Reklamasjon og garanti
Kunde må gi melding til Elektro A. Sjølyst AS om eventuelle mangler ved leveransen innen
rimelig tid. Dersom slik melding ikke gis senest innen to måneder etter overdragelse av
anlegget/oppdraget, kan kunden ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende.
Forøvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27 og
håndverkertjenesteloven § 22.
10) Ansvar for skade på andre ting enn leveransen
Dersom utføring av oppdraget medfører skade på andre ting eller eiendom enn leveransen,
er Elektro A. Sjølyst AS ikke ansvarlig med mindre vi har utvist uaktsomhet.
11) Andre forhold
For forhold som helt eller delvis er ikke er regulert av bestemmelsene foran, gjelder
forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.
12) Levering
Utførelse- og ferdigstillelsestid er vanligvis avtalt med oppdragsgiver/kunde ved oppstart av
jobben. Som følge av utbruddet av Koronaviruset gjelder følgende midlertidige
bestemmelser inntil standardvilkårene måtte bli endret av Elektro A.Sjølyst AS:
a) Alle leveringsfrister skal anses som indikative med mindre denne bestemmelsen er
eksplisitt fraveket i skriftlig ordrebekreftelse.
b) Elektro A.Sjølyst AS er ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes forsinket eller manglende
leveranse fra underleverandører eller forsinkelser i transport og logistikk.
c) Det tas forbehold om forsinkelser som følge av utbruddet av Koronaviruset, herunder som
følge av ekstraordinært høyt sykefravær hos Elektro A.Sjølyst AS eller våreunderleverandører.
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som i hovedsak skyldes, direkte eller indirekte,
utbruddet av Koronaviruset, enten forsinkelsen skyldes forhold hos oss, underleverandører
eller andre tredjeparter.

