
Salgs- og leveringsbetingelser for Flos Norge AS 
 

§1 Salgsbetingelser 
1. Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling av varer, forutsettes at kunden erklærer 

seg enig i disse, samt betingelser knyttet til reklamasjoner, retur og kreditering. 

2. Priser og leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for det aktuelle tilbudte antall og typer. 

3. På forlangende må kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale leveransen før varen settes i produksjon 

4. Flos Norge har eiendomsrett på leverte varer inntil betaling er mottatt. 

5. Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, faktureres til bestillingsdagens gjeldende priser. 

6. Veiledende priser oppgis i norske kroner (NOK) og inkluderer ikke frakt, merverdiavgift eller andre offentlige særavgifter. Med mindre 

det er avtalt spesielle priser, gjelder våre prislister til enhver tid. 

7. Bestillinger skal gjøres skriftlig og inneholde korrekt informasjon om faktura- og leveringsadresse. Om-fakturering grunnet feil 

opplysninger fra kunde, genererer et ekspedisjonsgebyr på 300,-. 

8. Dersom en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal Oslo Tingrett være verneting mellom partene i anledningskontrakten. 

Avtalen er underlagt norsk rett. 

9. Flos Norge har salgspant i leverte varer (Pantelovens §3-13-3-22) inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. 

10. Valutajustering kan bli gjort gjeldende dersom kursen mellom aktuell valuta og NOK endres med mer enn 2% (basiskurs vil være 

Norges Banks midtkurs). 

 

§2 Garanti og ansvarsbegrensning 
1. Garantitiden er 2 år fra leveringstidspunktet. Dette gjelder ikke lyskilder. 

2. Garanti på elektronisk forkoblingsutstyr/LED drivere, gis under følgende forutsetninger: 

• anlegget skal ikke har vært spenningssatt, hverken med byggestrøm eller annen form for provisorisk strøm. 

• montasjeanvisning er fulgt. 

• Produkter/anlegg som er programmerbare, eller på annen måte har mulighet for flere innstillinger fra leverandør, må være 

innstilt av kunde før Flos Norge AS involveres. Dette for å unngå den såkalte «stand-by» problematikken. Forkoblinger som 

forlanges skiftet og som da i ettertid viser seg å fungere normalt, vil medføre fakturering av medgått tid og utstyr. 

3. Slitasje og skade på overflatebehandling og lignende omfattes ikke av denne garantien.  

4. Flos Norge AS forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre konstruksjon, farge, linjer, form og mål.  

5. Alle lampene er godkjent for det Skandinaviske markedet i henhold til EUs normer og regler. 

6. I tilfeller hvor Flos Norge leverer trading-produkter, vil denne produsentens/leverandørens garantiordninger gjelde dersom ikke annet 

er skriftlig avtalt før bestilling. Med trading-produkter menes produkter fra 3. part som ikke inngår i Flos Norges standard 

produktportefølje. 

7. Garanti bortfaller dersom varer behandles feil eller er defekt pga. ytre påvirkninger. 

8. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. 

9. Garantien bortfaller dersom produktene monteres under andre driftsforhold enn forutsatt eller beskrevet i monteringsanvisning eller 

katalogmateriell.  

10. Utskiftningskostnader skal være akseptert av Flos Norge. De må ikke igangsettes eller påføres kostnader uten skriftlig avtale. Flos 

Norge har rett til selv å utføre garantiarbeidet. 

11. Reparasjoner utført av kjøper uten avtale med Flos Norge fører til at garanti utgår. 

12. Flos Norge er ikke, uavhengig av de andre bestemmelser i disse betingelser, ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67, 2. 

ledd eller tapsposter som nevnt i kjøpsloven § 67, 3. ledd. Flos Norge er videre ikke ansvarlig for annet følgetap som arbeidsutgifter, 

dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller annet tap av inntekt, oppdrag eller «goodwill». Dette gjelder uansett grunn for skaden, og 

uavhengig av hvordan den har oppstått. Flos Norges ansvar i enhver sak er i alle tilfeller oppad begrenset til kontraktsverdien i saken. 

Ansvarsbegrensningene i denne bestemmelse gjelder både ved forsinkelse og ved mangler/garantikrav.  

 

§3 Leveringsbetingelser 
1. Minstebeløp for frakt er kr 200,-. For alle leveranser beregnes et frakttillegg av netto ordrebeløp slik: 

Sone 1 – Østlandet   4% 

Sone 2 – Sørlandet   4,5% 

Sone 3 – Vestlandet og Trøndelag 5% 

Sone 4 – Nord Norge  7% 

2. Forsendelser av Soft Architectural elementer og skinner over 3m, kan medføre en økt fraktrate. 

3. Ved ekspressforsendelse avtales frakttillegg særskilt. 

4. Vi er tilsluttet RENAS. For armaturer både ekskl. og inkl. innmonterte lyskilder belastes miljøgebyr av nettosum. 

5. Ved kjøp av annet enn hele kartonger lyskilder påløper et gebyr på kr 50,- pr brutte linje. 

6. Undersøkelsesplikt; kunden er ansvarlig for å kontrollere varer grundig ved mottak mot pakkseddel. Feil, skader eller mangler som 

burde oppdages ved en slik undersøkelse, kan ikke gjøres gjeldende dersom kunden har unnlatt å utføre dette. 



7. Reklamasjonsplikt; Varen er forsikret av selger frem til kjøper signerer for at varen er mottatt. Kunden plikter omgående å anmelde 

transportørs fraktbrev med signatur av sjåfør og mottaker ved synlig skade. Deretter må det umiddelbart meldes inn til Flos Norge. 

8. Ved levering direkte til 3. part, er denne å anse som kjøpers stedfortreder og signerer for mottaket av varen på kjøpers vegne. 

9. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest innen 2 arbeidsdager etter varemottak.  

10. Anmeldingsfrist for skjult skade er 7 dager. Med skjult skade menes skade på produkt som ikke kan forventes oppdaget ved levering. 

11. Flos Norge har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.  

 

§4 Retur og avbestilling 
Hovedregel er at varer ikke tas i retur. Dette gjelder alle varer som har vært gjenstand for ordinær bestilling og levert som avtalt fra Flos Norge. 

Ordre- eller fakturanummer skal alltid oppgis i retursaker. 

1. All retur skal avtales skriftlig på forhånd og returordre skal utstedes og må følge varen som returneres. Varer som returneres uten slik 

avtale, vil sendes tilbake på kundens regning og risiko.  

2. Avtalt retur må sendes innen utløp/frist på returordre - normalt innen 7 dager. 

3. Alt annet enn Flos Deco produkter ansees som spesialprodukter og dermed ikke-lagerførte produkter. Disse krediteres ikke. 

4. Returomkostninger dersom avtale om det foreligger, tilsvarer 25% av kjøpesum, minimum kr. 950,- i tillegg skjer returfrakt for kundens 

regning og risiko, såfremt returårsaken ikke ligger hos Flos Norge. 

5. Avbestillinger etter mottak av ordrebekreftelse, er å betrakte som retur, selv om varen ikke er levert.  

6. Avtalte returvarer må være komplette salgsvarer, i original emballasje. Varen må være fri for tape og kundens egne etiketter og/eller 

påskrift. Ankommer avtalt retur i slik stand at det ikke kan tilbakeføres lager, sendes det tilbake på kundens regning og risiko. 

7. Trading-produkter krediteres ikke. 

 

§5 Reklamasjon 
Flos Norges ansvar begrenses til produktfeil som følger direkte av en konstruksjons, material- eller fabrikasjonsfeil.  

Ordre- eller fakturanummer skal alltid oppgis i reklamasjonssaker. 
1. Visuelle defekter må meldes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest innen 7 arbeidsdager etter varemottak. 

2. Feil eller mangler på produkt må meldes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest 2 arbeidsdager fra produktfeilen ble oppdaget eller 

burde ha blitt oppdaget.  

3. Flos Norge forbeholder seg retten til å utbedre, eventuelt foreta omlevering av varer med produktfeil. Returavtale utstedes for 

kontroll hos oss og en eventuell konstatering av produktfeil. Se §4 retur. Det er kun Flos Norge som kan bekrefte at slik produktfeil 

foreligger. 

4. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler, blir kun godtgjort dersom reparasjonen utføres etter skriftlig avtale. Flos 

Norge skal informeres og skriftlig godkjenne enhver kostnad som menes å skulle belastes oss.  

5. Reparasjon av varer som ikke er forårsaket av produktfeil, belastes kjøper med kr.950,- pr vare. Kostnader for nødvendige deler 

kommer i tillegg.  

 

§6 Betalingsbetingelser 
1. Netto 14 dg dersom ikke annet er avtalt.  
2. Etter forfall beregnes rente etter loven om forsinkelsesrenter. 

3. Feil på faktura må meldes innen 7 arbeidsdager fra faktureringsdato.  

4. Flos Norge fastsetter den enkelte kundes kredittgrense, som til enhver tid kan revideres.  

§7 Utlån / prøveoppheng 
1. Skriftlig utlånsordre utstedes med avtalt tilbakeleveringsdato som forfall. Utlånsprodukter skal returneres i samme stand og emballasje 

som de ble utlevert i til avtalt tid. Avvik fra dette belastes kunde. 

2. Kunde er i utlånsperioden ansvarlig for lånte produkter. 

  

Vi gjør oppmerksom på følgende: 

Hvis ikke annet er oppgitt, kommer vegglamper uten påmontert 

ledning og i noen tilfeller uten bryter. Ingen lamper må løftes kun i 

stang, alle lamper må løftes i basen. Ledd som knekkes pga feil 

bruk, ansees ikke som fabrikasjonsfeil. 

Da store deler av vårt produktutvalg lages for hånd, kan det 

forekomme endringer i fargenyanser og overflater i forhold til 

utstilte modeller. Man vil således kunne oppleve små bobler i 

munnblåst glass for eksempel. 

Elektrisitet kan avgi noe støy i form av during. Mengde av dette vil 

avhenge av elektronisk komponent, montering, samt overfalte 

lampen monteres på. Det avhenger også av det elektriske anlegg, 

samt bruk av riktig dimmer. Støy gir derfor ingen reklamasjonsrett. 

Vi gjør oppmerksom på at pærer som følger med lampen enkeltvis, 

har blitt utsatt for transport og det må derfor påregnes kortere 

levetid på disse. Vi anbefaler derfor å kjøpe pærer i hele kartonger 

ref §3-pkt5. 

Oslo, 15/08/2018 


