
DESIGNA AS STANDARD LEVERINGBETINGELSER – FORBRUKER

Parter1.
Denne avtale er inngått mellom Designa XXX (XXX AS)

og

Kunden.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser
etter denne avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra
Designa.

Leverte varer2.
Leveransens omfanga.

Den avtale leveranse skal være i samsvar med tilbud og
ordrebekreftelse. Ved motstrid mellom tegninger og
beskrivelse så gjelder beskrivelse foran tegning. Kunden
plikter å kontrollere beskrivelse og tegning.

Plikt til undersøkelseb.
Kunden skal ved mottak av varer kontrollere at alle varer er
levert. Plikten omfatter en plikt til å kontrollere mengde og
tilstand opp mot pakkseddel og bestilling.

Reklamasjonsfristc.
Dersom det er avvik mellom bestilte og leverte varer, plikter
Kunden å reklamere senest 3 dager etter at varen er mottatt,
eller at risikoen er gått over på Kunden, jfr punkt 4 nedenfor.

Frakt og levering3.
Fraktkostnadera.

Dersom varene skal fraktes til Kunden, bæres Fraktkostnader
fra Designa og frem til Kunden, av Kunden og faktureres
særskilt. Designa forsikrer varene frem til levering til kunden,
eller frem til risikoen går over på kunden, avhengig av hva
som kommer først.

Leveringstidb.
Angitt leveringstid er ikke bindende for Designa. Dersom
leveransen blir vesentlig forsinket fra stipulert leveringstid vil
kunden få valget mellom å bli løst fra avtalen eller fastholde
kjøpet.

Leveringsstedc.
Dersom varene skal leveres kunden, inkluderer frakten
levering på kundens adresse. Dersom det skal leveres varer
inn i huset plikter Kunden å sørge for at det er ryddet
tilstrekkelig plass til levering og at det er fri adkomst.
Kostnader ved bæring inngår ikke i fraktprisen.

Overgang av risiko4.
Risikoen for varene går over på kunden ved levering. Dersom
det grunnet forhold på kundens hånd ikke er mulig å levere til

avtalt tid, går risikoen for varene over på kunden fra det
avtalte leveringstidspunkt.

Betaling5.
Ved bestilling så skal 50% av avtalt kjøpesum betales. Resten
skal betales senest en uke før levering.

Montering6.
Monteringa.

Varene selges eksklusiv montering. Dersom montering skal
inngå skal dette fremkomme av ordrebekreftelsen. (Dersom
Designa skal stå for montering,  Tilleggsarbeider utover
montering skal avtales skriftlig.

Montering inkluderer ikke tilkobling til vann eller strøm.
Kunden har selv ansvar for dette arbeidet. )

Mangler7.
Når har varen manglera.

Varen har mangler når den ikke svarer til det som er avtalt.
Varen skal holde god håndverksmessig stand.

Reklamasjonsfristb.
Kunden skal reklamere så snart som mulig etter at han
oppdager mangelen. I motsatt fall kan reklamasjonskravet
tapes. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 60 dager
etter at mangelen oppdages. For øvrig vises det til
forbrukerkjøpsloven § 27.

Rett til avhjelpc.
Dersom det påvises en mangel har Designa rett til avhjelp.
Avhjelp skal skje innen rimelig tid.

Salgspant8.
Designa har salgspant i leverte varer frem til de er fullt betalt i
samsvar med reglene i panteloven § 3-14 flg.

Personopplysninger9.
Samtykke til innhenting og oppbevaringa.

Kunden samtykker til at Designa kan innhente og oppbevare
personopplysninger i den grad det er nødvendig for å fullføre
leveransen og videre oppfølging.

Kredittvurderingb.
Kunden samtykker til at Designa kan innhente
kredittvurdering av ham så lenge ikke varene skal betales fullt
ut ved bestilling.

Forholdet til forbrukerkjøpsloven10.
For alle forhold som ikke er regulert i disse betingelser gjelder
den til en hver tids gjeldende forbrukerkjøpslov.
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