
Betingelser og definisjoner til prosjekttilbud. 

Vi henviser til våre standard salgs- og leveringsbetingelser, og i forbindelse med prosjekttilbud gjelder følgende 
med mindre det er inngått spesielle , individuelle avtaler: 

Prosjektordre / Bestilling 
Alle prosjektordrer bekreftes skriftlig. En bekreftet ordre kan endres etter avtale mellom partene.  Endringen skal bekreftes skriftlig av 
den part som har ønsket endringen. 

Ordinære hentepriser 
Ordinære hentepriser med standard rabattering benyttes ved henting / bestilling av småkvanta. 
Det er da inkludert nødvendig bidrag til transport, emballasje og handling kostnader.* Se frakt 

Supplement leveranser 
Supplerende vareuttak til dette prosjektet levert fra HAIEX vil prises med ordinære storkunde/prosjektrabatter. 
Forhandler/entreprenør- og Storkunde/prosjekt- rabatter varierer på ulike produktgrupper avhengig av underleverandører. Dette pga. 
markedstilpassning, transportkostnader og vår policy om en moderat prisstruktur. 
Hasteleveranser med bud eller småleveranser belastes med faktiske transportkostnader og ordinær entreprenørpris. 

Prosjektpriser 
Prosjektpriser forutsetter hoveduttak av varekategorien hos HAIEX og en forhåndsavtale. 
Større volum er påkrevet. 
Forutsetninger for gitte priser er en forhåndsavtale og betingelser gitt i det/de aktuelle prosjekttilbud knyttet mot prosjektet. 

Nettopriser 
Disse varene kan nettoprises: 
Forespurte, spesifiserte mengder av rør eller deler 
Spesialdeler (spools, kummer, fordelere) 
Spesialavtaler 
Varer utenfor ordinært sortiment 
Større varevolum gir HAIEX bedre betingelser, som igjen videreføres til prosjektkunde. Kunde oppnår på denne måten en 
umiddelbar bonus. 

Frakt 
Normalt gis priser FCA fabrikk på prosjekt. 
Fulle biler eller varepartier kan tilbys direkte til prosjekt med forutsetninger om tilgjengelighet og lossemuligheter / utstyr. Dersom 
utstyr for forsvarlig lossing ikke finnes tilgjengelig faktureres nødvendige tiltak, venting eller bomturer for transportør. 
Hastebestillinger av varer som ikke er på lager faktureres med aktuelle fraktomkostninger og emballasje. 

Gyldighet priser 
Normalt gjelder alle tilbud i 30 dager, eller etter gitte begrensninger. (Kan være individuelt på ulike kategorier) 
Til prosjekter med forhåndsspesifiserte volumer kan vi låse pris eller nettoprise forbeholdt aktuelt prosjekt på enkelte varer. Det settes 
alltid forutsetninger om evt.valutaendringer og uforutsette endringer i råvarekostnader. 

Returmuligheter 
All retur må forhåndsavtales. 
Returomkostninger 25% 
Returskjema fylles ut. 
Hastebestillinger, spesialbestillinger og tilpassede, sveiste eller spesialproduserte rør og deler / spools kan ikke returneres. 

For elektrodeler gjelder helt spesielle bestemmelser for returmulighet. Åpnede poser / innpakning krediteres ikke (esker for større 
elektrodeler). Esker med synelige fuktskader signaliserer feil oppbevaring, krediteres ikke. 

Ansvar 
Ansvar bestemmes i samsvar med kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27. Dette innebærer en rett for HAIEX til å foreta omlevering og/eller 
utbedring av eventuelle mangelfulle varer i samsvar med lovens § 36. HAIEX er ikke ansvarlig for følgeskader etter lovens § 67 (2) 
uansett om det skulle foreligge forsinkelse eller kvalitets- eller kvantitetsmangler. 
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