
Deres kundenr.:

Deres ref.:

Vår ref.:

Rabattavtale nr.:

Dato, den

Vi takker for Deres forespørsel, og har gleden av å kunne tilby Dem følgende: 

  

NORSK LANDCRUISER KLUBB

V/PÅL H. PETTERSEN, LANGØYV. 71

1679 KRÅKERØY

 83476

TORLAR

 34021

69364884

Prod.gruppe Produktbetegnelse Rabatt

01 AVSPONING

 5001.601010 KAPPE- OG SLIPESKIVER, ZEBRA SPEED

 5001.601013 KAPPE- OG SLIPESKIVER, ZEBRA LONGLIFE

02 FESTEMIDLER

 4002.273013 ZEBRA SHARK, SPIKERPLUGG OG LISTESPIKERPLUGGER

 5002.359051 GJENGESTENGER DIN 976-8.8 GCR

 3702.401040 MUTTERE I STÅL

04 KJEMI

 4004.102010 KLEB OG TETT

 4004.152013 MOTORTETTEMASSER

 4004.153011 DOS-SYSTEMET

 4004.303010 KONTAKTLIM + SMELTELIM

 4004.303013 ANNET LIM

 4004.401012 UNDERSTELLS- OG KAROSSERIBESKYTTELSE

 4004.451010 GRUNNING

 4004.453011 SPRAYLAKK

 4004.453012 MERKESPRAY

 4004.501011 RUSTLØSER

 2704.502011 DEKK-MONTERINGSPASTA

 4004.502012 SMØREMIDDEL

 4004.502015 SMØREMIDDEL

 4004.504010 BREMSEVÆSKE + PAG OIL

 4004.551010 VASKE- OG LØSEMIDLER

 4004.551012 VASKE- OG LØSEMIDLER

 4004.552010 BESKYTTELSESMIDLER

 4004.558011 MOTORADDITIVER

 4004.601011 HUD- OG HÅNDRENGJØRING, SUPER

 4004.801010 OLJEOPPSAMLING, ABSORBER OG BARK

 2004.851012 PAPIR

 4004.852012 ANNET RENGJØRINGSUTSTYR
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Rabattavtale nr. 34021 fortsetter:

Prod.gruppe Produktbetegnelse Rabatt

08 BEKLEDNING OG VERNEUTSTYR

 2008.201010 ARBEIDSHANSKER

 4008.301011 HØRSELSVERN, ELEKTRONISKE

 4008.402010 VERNEBRILLER

09 HÅNDVERKTØY

 3509.201010 SKRUTREKKERE

 3509.201011 VINKELDREV FOR BITS

 3509.201012 SKRUTREKKERE

 3509.202010 VINKELNØKLER, POWERDRIV

 3509.202011 VINKELNØKLER

 3509.231011 BITSHOLDERE, OVERGANG

 4009.231012 MONTERINGSVERKTØY FOR GIPSPLUGG

 3509.261010 SKRUTREKKERHÅNDTAK FOR 1/4" PIPER

 3509.261011 1/4" PIPER OG BITSPIPER, PIPE- OG SKRALLEVERKTØY

 3509.261012 1/4"  OG 10MM SKRALLER

 3509.261013 1/4" PIPER OG BITSPIPER, PIPE- OG SKRALLEVERKTØY

 3509.262010 DØRBOLTNØKKEL OG 5/16" BITS

 3509.263010 3/8" PIPER, SKRALLER, LATMANN OG OVERGANGER

 3509.263011 3/8" SKRALLER

 3509.263012 3/8" PIPER, SKRALLER, LATMANN OG OVERGANGER

 3509.264011 1/2" KRAFTPIPE FOR ALU.FELGER

 3509.264012 1/2" KRAFT- OG LAMBDASONDEPIPER

 3509.264013 1/2" PIPER, SKRALLER, LATMANN OG OVERGANGER

 3509.266010 3/4" KRAFTPIPER

 3509.266011 3/4" PIPER, SKRALLER, LATMANN OG OVERGANGER

 3509.269010 1/4" BITSPIPESETT 5-STJERNE HULLTORX

 3509.301010 KOMBINØKLER

 3509.301011 RINGNØKLER OG KOMBINØKLER, EKSTRA LANGE

 3509.301012 RINGNØKKEL BUET

 3509.302010 KOMBINØKLER M/SKRALLE

 3509.306010 SKIFTENØKLER

 3509.351010 GRADSKIVE MED STOPPVISER

 3509.351011 MOMENTNØKLER, WÜRTH

 3509.352011 SKYVELÆRE OG MIKROMETER

 3509.353011 MÅLEBÅND, -STOKKER OG -STAVER

 3509.353012 MÅLESTAV, TELESKOPISK

 3509.354012 LODD

 3509.354013 VATER OG RETTHOLDT, NIVELLERINGSUTSTYR

 3509.354014 VATER, VINKLER OG RETTHOLDT

 3509.355013 RISSENÅL

 3509.355014 TEGNE- OG RISSEVERKTØY

 3509.402012 TENGER FOR ABS KONTAKTER, ENDEHYLSER OG SALMAKERARBEID

 4009.402013 TANG FOR HULROMSPLUGG

 3509.403010 KNIPETENGER OG AVBITERE

 3509.403011 KNIPETENGER OG AVBITERE

 3509.404011 GRIPTENGER OG KAROSSERITENGER
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Prod.gruppe Produktbetegnelse Rabatt

09 HÅNDVERKTØY

 3509.404012 GRIP-, RØR- OG VANNPUMPETENGER

 3509.404013 GRIP-, RØR- OG VANNPUMPETENGER

 3509.405011 TENGER FOR SEEGERRINGER

 3509.405012 TENGER FOR FJÆRBÅND

 3509.406011 HULLTENGER, JUSTERBARE

 3509.406510 FALSETENGER

 3509.441010 LODDEBOLTER OG -VERKTØY

 3509.461011 TVINGER

 3509.462010 SKRUSTIKKER

 3509.532010 STEMJERN

 3509.533010 SMIHAMMERE OG SLAGERE

 3509.533011 HAMMERE, SLAGERE OG SLEGGER

 3509.535010 MEISLER

 3509.537010 KJØRNER

 3509.538011 DORER

 3509.561010 FIX KAROSSERIKLAMMERE

 3509.561011 KAROSSERIFILER

 3509.561012 OPPRETTERVERKTØY

 3509.565011 HYDRAULISK OPPRETTERSETT

 4009.565012 SMELTELIM FOR BULKLØFT

 3509.601011 BREKKJERN

 3509.601012 SPETT OG BREKKJERN

 3509.651013 KLIPSFJERNERE OG RADIO UTMONTERINGSVERKTØY

 3509.651014 SPIKERUTTREKKER OG KROK FOR MONTERING AV EKSOSSTRIKKER

 3509.652012 AVDRAGER 2/3-ARM.

 3509.656011 MUTTERSPENGERE, HYDRAULISK

 3509.659013 RUTEDEMONTERINGSVERKTØY

 3509.801012 GLASS-SKJÆRER

 3509.801013 KNIVER

 3509.802010 PLATESAKSER

 3509.802011 SAKSER OG KUTTERE

 3509.806011 SKRAPER

 3509.807010 FILER

 3509.809012 MESSINGBØRSTER

 3509.901014 SØKERBLAD

 3509.901015 ØRERING- OG SLANGEKLEMTANG, OLJEFILTERNØKKEL

 3509.901016 HÅNDVERKTØY FOR MOTOR

 4009.901019 VENTILSLIPEPASTA

 4009.903012 CO2-LEKKASJETESTER SORTIMENT

 4009.931011 KOBBER BREMSERØR

 3509.935010 BREMSEVERKTØY

 3509.935011 BREMSEVERKTØY

 3509.961010 FJÆRSPENNER

 3509.961011 KULELEDDAVTAGER

 3509.961012 ENDELEDDAVTREKKER
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Prod.gruppe Produktbetegnelse Rabatt

10 MASKINER

 3510.901011 BLÅSEPISTOL

 3510.901012 LUFTFYLLERE
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Rabattavtale nr. 34021 fortsetter:

Prisene er netto eks. mva. og miljøavgift 

Den oppgitte mijøavgift/særavgift vil endre seg i tråd med Statens regulativ. 

  

Leveringstid: Omgående fra vårt lager der annet ikke er angitt. 

  

Denne rabattavtalen er gyldig i 12 mnd. fra påført dato. Forlengelse av 

avtalens gyldighet utover 12 mnd. er mulig og avtales med stedlig salgskonsulent 

i slutten av avtaleperioden. 

 

Blir det innen gyldighetsperioden gitt rabatt på ytterlige artikler vil disse bli registrert 

inn på gjeldende rabattavtale. 

 

Rabattsatser vil til enhver tid følge Würths gjeldende prisliste. 

  

Vi ønsker å gjøre Dem oppmerksom på at rabattgrupper det ikke har vært omsetning 

på i avtaleperioden automatisk vil bortfalle 

  

Würth Norge AS tar forbehold om at pris/rabattsats kan endres hvis noen av de 

nevnte artikler bytter artikkelnummer/artikkelgruppe. 

 

Når det gjelder de øvrige vilkår, viser vi til våre generelle salgs- og leveringsbetingelser. 

(se bakside). 

  

 

 

 

Ønskes ytterligere opplysninger, ber vi Dem kontakte oss. Vennligst oppgi Deres 

kundenummer. 

  

Vi håper tilbudet er av interesse og ser frem til et positivt samarbeid. 

 

Med vennlig hilsen 

Würth Norge AS 

 

for Jan Koch 

salgskonsulent 

mobiltlf. 46401591 
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Rabattavtale nr. 34021 fortsetter:

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som WNs representanter formidler, blir først 

bindende når de er skriftlig bekreftet av WN f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse. 

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i 

tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har WN rett til å justere 

sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas 

derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell. 

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig 

innsigelse. 

Alle Würth Norge AS’ (heretter WN) tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig 

avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WN skriftlig har godkjent disse.

Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.

1.   Anvendelse

2.   Tilbud og salg

3.   Produktinformasjon

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul

særskilt avtalt, skal levering skje FCA (Free Carrier) 1481 Hagan.

4.   Levering

Leveringstiden på produkter som WN er i stand til å levere uten opphold fra eget lager, er normalt omgående, dog med tillegg for den tid 

WN rimeligvis måtte trenge for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv. WN forbeholder seg dog retten til å 

forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående 

levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende i 

den forstand at WN skal ha adgang til å foreta levering innenfor et tidsrom på 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden. 

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold eller forhold som nevnt i punkt 11, 

kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen (eks mva) 

for den forsinkede del av leveransen.

Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi WN en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne 

fristen ikke overholdes av WN, kan kjøperen gjennom skriftlig meddelelse til WN heve den forsinkede del av leveransen. Kjøperen har 

ved slik heving dessuten krav på erstatning for det dokumenterbare, direkte tapet han er påført ved WNs forsinkelse, i den utstrekning 

tapet overstiger den maksimale konvensjonalboten angitt andre avsnitt ovenfor. Denne erstatningen må dog ikke overstige 7,5 % av 

kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen. 

Bortsett fra konvensjonalbot og hevning med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning 

WNs forsinkelse(r) utelukket.

5.   Leveringstid. Forsinkelse

Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har WN krav på lovens morarente 

av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis WN forlanger 

dette.

Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har WN i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av 

sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.

Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er WN berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til 

kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den 

avtalte kjøpesum (inkl mva). 

6.   Betalingsbetingelser
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Rabattavtale nr. 34021 fortsetter:

10. Reklamasjon

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til WN om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen

3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader).

Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert

på slike feil / mangler. Det samme gjelder dersom kjøper ikke gir skriftlig melding om feilen / mangelen innen en maksimal frist på 2 år 

fra leveringspunktet.

11. WNs ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over innen frister som angitt i punkt 10, er WN forpliktet 

til å avhjelpe. WN avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. 

Dersom kjøperen har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som WN svarer for, har WN rett til 

kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført WN.

WN har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. WN er således under ingen 

omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske 

konsekvenstap.

 
12. Leveringshindringer / force majeure

Enhver tvist mellom kjøperen og WN knyttet til innholdet i disse salgs- og leverings-betingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til

dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til

Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse

ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved

ordinær domstolsbehandling med Nedre Romerike tingrett som verneting.

13. Tvister. Lovvalg

Hvis det inntrer forhold utenfor WNs kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør WNs oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er 

WN uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, moblisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- 

eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt 

mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette 

punkt. 

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r). Er 

leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. 

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig 

underrette den annen part.

8.   Gebyrer og avgifter

Statens gebyrer og avgifter er innkalkulert i våre salgspriser, med mindre dette er spesifisert på egen varelinje.

9.   Lagerleie

Hvis kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt leveringstid vil WN forbeholde seg retten til å fakturere lagerleie.

WN skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven 

§§ 3-14 til 3-22.

7.   Salgspant
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