Kunde:

Forhandlerbetingelser
VELUX Norge AS – gjeldende fra 1. januar 2021
VELUX solskjerming
Glass og reservedeler

Hvorfor nye forhandlerbetingelser?
Fysisk distribusjon er avgjørende for måten VELUX® har gjort forretninger på
gjennom tidene, og vil forbli viktig i vårt salgsarbeid.
Vi har sett at våre felles kunder verdsetter viktigheten av et fysisk utsalgssted,
fordi det gir profesjonelle og forbrukere profesjonell veiledning og fysiske utstillinger.
Etter hvert som vi blir mer avhengige av teknologi og online-plattformer, endrer
dette forbrukernes kjøpsatferd og påvirker måten vi alle driver forretninger på.
Kunder forventer å kunne handle med forhandlere gjennom online-plattformer.
Disse nye forretningsbetingelsene er designet for å støtte veksten i vårt
forhandlernettverk ved å gi nye forretningsutviklingsmuligheter. Vi tror at de
kritiske elementene for å utvide virksomheten din med VELUX produkter er:
produkttilgjengelighet, rådgivningstjenester gjennom trent personell, digital
nettbasert nærvær og markedsføring av merkevarer.
Vi er sikre på at vi sammen fortsetter å vokse.
Tore Lyngås
Salgssjef
VELUX Norge AS

Rabattstruktur
VELUX er opptatt av å belønne distributører som proaktivt engasjerer seg i viktige områder som
fagkunnskap, merkevarefremming, kvalifisert personale og har en sterk digital tilstedeværelse, da
vi tror at ved å samarbeide godt på disse områdene vil dette øke vårt gjensidige salg.

Solskjerming og tilbehør
Grunnrabatt 25 %
VELUX solskjermingsprodukter inkl. insektnett og betjeningsstenger.

Butikk og betjening 5 %
5 % ekstra rabatt oppnås når 4 av følgende 5 punkter oppnås:
1. Fysisk utsalgssted med faste åpningstider (min. 6 timer) 5 dager i uken.
2. Min. 5 forretninger i kjeden.
3. Profesjonell betjening med god kunnskap om VELUX produkter.
4. Hjemmesider med informasjon om VELUX produkter.
5. Tilbyr montering av VELUX solskjerming via egne, eller samarbeidende montører.

Oppnådd rabatt for 2021: ___ %
Kvantumsrabatt 0–10 %
Inntil 10% kvantumsrabatt
pr. ordre med samme leveringsadresse og
7 eller flere solsjermingsprodukter eller
insektnett. Betjeningsstenger følger rabatten
på solskjerming.

Glass og reservedeler 30%
VELUX utskiftningsglass og reservedeler.
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Markedsføring
Kampanjeprodukter 2021
Forhandler kan ha følgende kampanje:
Solskjermingskampanje i inntil 1 måned

Solskjerming 50 %
50 % på all VELUX innvendig og utvendig solskjerming, samt insektnett.
Kan ikke kombineres med andre rabatter.
Kampanjeforutsetninger
• Maks to kampanjeperioder pr. år.
• Varighet pr. kampanje inntil 31 dager, minst 1 md. mellom to kampanjeperioder.
• Kampanjene må avtales og avklares skriftlig minst 14 dager før kampanjestart
med VELUX markedsavdeling: velux-no@velux.com.
• Rabattene betinger at forhandleren annonserer, print eller online.
• Kampanjemateriell og medievalg skal godkjennes av VELUX markedsavdeling.
• Kampanjerabatten iverksettes når godkjent kampanjemateriell er sendt markedsavdelingen hos VELUX Norge.

Leveringsbetingelser
Ekspedisjonsgebyr:
Alle ordre under kr 500,– belastes med porto/ekspedisjon kr 100,–.

Solskjerming og tilbehør
Fraktfritt til fastlands-Norge.
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Generelle betingelser
Kontantrabatt 1,5 %
÷ 1,5 % pr. 12 dager, netto pr. 30 dager
Kontantrabatt er en finansiell kompensasjon og en motivasjonsytelse for hurtig betaling.
Kontantrabatten ligger derfor over markedsrenten for alternativ pengeplassering i kredittiden.
Betalingsdag beregnes alltid fra fakturadato. Innbetalingen skal være VELUX Norge AS i
hende innen 12 dager fra fakturadato før eventuell kontantrabatt anerkjennes.
Pr. 60 dager når omsetning er minimum 10 mill, og AAA rating.
Pr. 90 dager når omsetning er minimum 20 mill, og AAA rating.

Forsinkelsesrente 1–2 %
Ved for sen betaling beregnes den til enhver tid vedtatte forsinkelsesrente.
Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår med virkning fra hhv. 1. januar og 1. juli.

Garantitid 5 år
For sluttbruker i Norge gjelder følgende garantier:
Solskjerming

5 år

Garantibestemmelser for VELUX produkter ligger i sin
helhet på www.velux. no – hjelp og råd

Retur av varer ÷ 20 %
÷ 20 % + returfrakt, kr 75,– pr. artikkel.
Retur av varer skal alltid på forhånd godkjennes og avtales med VELUX Norge AS.
Alle returvarer skal dokumenteres med foto, som sendes til: ordre@velux.no. Retur aksepteres
innen 2 md. etter leveringsdato. Varer som blir returnert uten forutgående returavtale, vil ikke bli
kreditert. Retur er betinget av at varen returneres ubeskadiget og i ubrutt, original emballasje.
Gebyret utgjør 20 % av fakturert varekost. + returfrakt på kr 75,– pr. artikkel. Returgebyret
dekker delvis de merkostnader som påløper ved å håndtere og gjennomføre en gjendistribusjon
av allerede leverte VELUX produkter. VELUX Norge bestiller transport for henting. Varene skal
hentes på den leveringsadressen som står på fakturaen.
Unntak: Reservedeler og spesialbestilte varer kan ikke returneres.

Avbestilling ÷ 20%
Vi jobber hardt for å ha så kort leveringstid som mulig. Standard varer pakkes
derfor for forsendelse fra lageret i Danmark samme dag som ordren er effektuert hos oss, og
kan derfor ikke avbestilles.
Spesialvarer, eller varer som produseres etter ordre, kan avbestilles inntil de er satt
i produksjon mot et gebyr på 20 % av fakturabeløp. Begrenset oppad til kr 5 000,–.

Omekspedering kr 1000,–
Omekspedering av ekspederte forsendelser medfører en merkostnad på kr 1000,– pr. leveranse.

Salgspant – inntil betaling er mottatt
VELUX Norge AS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen inkl. renter og
omkostninger er fullt betalt.
V-N 311 1120 © 2020 VELUX GROUP. ® VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA AND IO-HOMECONTROL ARE REGISTRED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser
l. Salgsbetingelsenes anvendelse
l. l Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle
tilbud og ordrer, med mindre annet er skriftlig avtalt.
1.2 Lov om kjøp av 13.05.1988 nr 27 med eventuelle
endringer kommer kun til anvendelse såfremt ikke annet
er fastsatt i disse salgsbetingelser.jfr. lovens § 3.

6. Betalingsbetingelser – valutaklausul
6. l Betalingsbetingelsene er netto kontant ved levering.
Andre betalingsbetingelser krever VELUX Norge AS’
skriftlige bekreftelse. Ved dellevering av en samlet ordre
faktureres leveransen særskilt, idet forfallsdagen er det
tidspunkt når dellevering finner sted.

2. Odrer og salgsavtale
Ethvert tilbud er avgitt med forbehold om endelig
bekreftelse fra produsent, og er bindende ihht. tilbud.
Tilbud, skisseforslag eller annet materiale utlevert av
VELUX Norge AS er selskapets eiendom. Slikt materiale
må kun anvendes til utførelse i forbindelse med leveranser
fra dette selskap, og må under ingen omstendighet
kopieres eller forevises konkurrerende virksomheter eller
personer. Salgsavtale er først inngått når VELUX Norge
AS’ skriftlige ordrebekreftelse er mottatt.

6.2 Dersom kjøperen ikke kan motta leveransen på avtalt
leveringstidspunkt, forfaller betalingen som om levering
hadde funnet sted. Eventuelle lagringsomkostninger
faktureres til lavest mulige pris. Lagringen skjer for kjøpers
risiko. Kjøper er ikke berettiget til å tilbakeholde noen del
av kjøpesummen som sikkerhet for eventuelle garantiforpliktelser, eller som følge av leveringsforsinkelser som
skyldes forhold utenfor VELUX Norge AS’ kontroll, jfr. pkt.
5. l og 5.2. Økede omkostninger som følge av at forsendelse
må skje på en annen måte enn normalt eller forutsatt ved
ordrebekreftelsen, bæres av kjøperen.

3. Tekniske spesifikasjoner – kvantum – leveringstid
3. l Disse salgsbetingelser omfatter ikke tekniske
spesifikasjoner, idet det henvises til de enkelte produkters
respektive normer. VELUX Norge AS plikter på forespørsel
å opplyse hvilken produktstandard som gjelder for de
enkelte leveranseposter.
3.2 Varepartiet produseres etter normene for fabrikkens
standard produksjon.
VELUX Norge AS har ikke ansvar for eventuelle uvesentlige
mangler som normalt ikke vil bli oppdaget ved vanlig bruk.
3.3 Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre
garantert leveringstid skriftlig er avtalt. Levering innenfor
en uke fra den i ordrebekreftelsen anførte leveringstid skal
anses som rettidig levering, jfr. pkt. 9.3 nedenfor.
VELUX Norge AS forbeholder seg retten til å foreta
dellevering innen rimelig tid. jfr. pkt. 4.
3.4 Leveringstiden regnes fra ordredato, så fremt
den bekreftes og alle nødvendige opplysninger for korrekt
levering foreligger. Ved ufullstendige opplysninger regnes
leveringstiden fra mottakelsen av nødvendige opplysninger.
VELUX Norge AS er ikke i noe tilfelle ansvarlig for
forsinkelser som skyldes forhold utenfor VELUX Norge AS’
kontroll, jfr. pkt. 5.1 og 5.2.
4. Levering – risikoovergang – forsikring
4. l Varene anses for levert og risikoovergang for å ha
funnet sted ved overlevering til transportøren. Denne
særbestemmelse om risikoens overgang skal gjelde uansett
om VELUX Norge AS i følge ordrebekreftelsen har påtatt
seg å dekke kjøperens transportkostnader frem til kjøpers
normale forretningssted. Byggeplassleveranser kan foretas
for kjøpers regning under forutsetning av tilgjengelig og
fast vei på byggeplassen, og alltid kun til umiddelbar
nærhet av transportmiddelet i følge transportørens
bestemmelser. Transportforsikring tegnes kun på kjøpers
oppfordring og for kjøpers regning.
4.2 Kjøperen er pliktig til å motta varene på leveringsstedet ved ankomsten, uansett eventuell reklamasjon.
Kjøperen avskjæres ikke med dette fra å gjøre sine
innsigelser og krav gjeldende.
5. Force majeure
5. l Som force majeure regnes enhver omstendighet som
faller inn under kjøpslovens §§ 27 og 28, både når slike
hindringer er generelle og når de rammer VELUX Norge AS
selv eller produsenten eller hans underleverandører. Som
force majeure regnes dessuten trafikk-vanskeligheter som
rammer den ved avtalens inngåelse av VELUX Norge AS
forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av
større materialkvanta, innskrenkning i tilførselen av energi,
arbeidskonflikt, militær mobilisering eller rekvisisjon,
beslag, eller valuta-, eksport- eller importrestriksjoner.
5.2 Enhver omstendighet, som VELUX Norge AS ikke har
vært herre over, og som inntreffer etter salgsavtalens
inngåelse og forhindrer dens riktige eller rettidige oppfyllelse, frigjør VELUX Norge AS for ethvert ansvar som følge av
dette. Den samme virkning har hindringer forårsaket av
manglende eller mangelfullt arbeidsgrunnlag for det
bygge-prosjekt hvor leveransen skal anvendes.

6.3 De priser som er oppgitt i ordrebekreftelsen er basert
på tilbudsdagens prisnivå eller gjeldende prisliste i NOK.
VELUX Norge AS forbeholder seg på faktureringstidspunktet å korrigere for eventuelle prisendringer (herunder
kursendringer, inflasjon mv.) fra tilbudstidspunktet til
leveringstidspunktet. Offentlige avgifter, krav fra offentlige
myndigheter, transportforsikring, toll, gebyrer eller andre
forhold som ikke er en følge av VELUX Norge AS’
disposisjoner, skal kunne tillegges kjøpesummen. For
eventuelle prisbærende serviceytelser gjelder særskilte
vilkår.
6.4 Ved betalingsforsinkelse påløper den til enhver tid
vedtatte forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes
hvert halvår med virkning fra hhv. 1. januar og 1. juli.
7. Salgspant
VELUX Norge AS forbeholder seg salgspant i varepartiet
som sikkerhet for kjøpesummen, renter, eventuelle
omkostninger og utlegg for kjøperen i forbindelse med
salget, jfr. lov om pant av 08.02.1980 nr 2 kap 3. V-N
183-1204
8. Undersøkelsesplikt - reklamasjon
8. l Kjøpers reklamasjonsrett er betinget av at
betalingsforpliktelsene er oppfylt, jfr. pkt 4. l og 6.1.
8.2 Kjøperen er forpliktet til å undersøke varepartiet straks
etter mottagelsen. Anmerkninger om manko eller synlig
skade må gjøres på fraktbrev ved varens mottagelse.
For emballerte varer regnes reklamasjonsfristen fra det
tidspunkt da originalemballasjen brytes, dog senest en uke
etter levering. Slik reklamasjon skal rettes direkte til
VELUX Norge AS. Så vel de varer som er gjenstand for
reklamasjon som den tilhørende emballasje skal
oppbevares forsvarlig, inntil reklamasjonsspørsmålet er
løst. Dersom det vareparti som er gjenstand for
reklamasjon disponeres på noen måte etter at feil ved varen
er konstatert, bortfaller kjøperens reklamasjonsrett.
8.3 Reklamasjon over kvalitet, mål eller mengde skal
kjøperen fremsette skriftlig overfor VELUX Norge AS.
Dokumentet skal inneholde nødvendige opplysninger om: a.
leveringstidspunkt og ordrenr/fakturanr b. reklamasjonens
omfang, c. reklamasjonens art, d. dokumentasjon (f.eks.
foto), e. kjøperens krav/forslag til løsning. VELUX Norge AS
skal omgående bekrefte mottagelsen av reklamasjonene og
samtidig meddele eventuelt ønske om inspeksjon.
9. Misligholdsbeføyelser
9. l Ved feil eller mangler har kjøperen rett til å kreve
utbedring eller omlevering. VELUX Norge AS har rett til å
velge om utbedring eller omlevering skal finne sted. Varen
utbedres eller omlevering foretas snarest mulig, med den
opprinnelige avtalte forsendelsesmåte.
VELUX Norge AS er ikke forpliktet til å betale noen form
for erstatning eller prisavslag dersom omlevering finner
sted.

avhjulpet eller blir gjenstand for omlevering innen rimelig
tid etter at kjøperen har påberopt seg denne, har kjøperen
rett til å heve kjøpet så fremt mangelen er vesentlig. Krav
om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at
mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.
9.3 Blir VELUX Norge AS klar over at levering ikke vil finne
sted innenfor den veiledende leveringstid, bør han gi
kjøperen beskjed om dette, angi årsaken til forsinkelsen, og
om mulig oppgi ny leveringstermin. Inntreffer force
majeure, jfr. pkt 5.1 og 5.2 ovenfor, forlenges leveringstiden
med den tid force majeure-situasjonen varer. Hvis den
avtalte leveringstid ytterligere overskrides med en måned,
har kjøperen rett til å heve kjøpet. Disse bestemmelser
erstatter bestemmelsene i kjøpslovens § 21.
10. Erstatningsansvar
10.1 Den maksimale erstatning som VELUX Norge AS kan
bli forpliktet til å yte kjøperen på noe grunnlag, er
fakturaverdien av det vareparti som er gjenstand for
reklamasjon. VELUX Norge AS fraskriver seg ethvert
ansvar for driftstap, utgifter til arbeidslønn, tap av
fortjeneste, konsekvenstap eller ethvert annet indirekte tap
eller omkostning.
10.2 Dersom de leverte varer på grunn av feil ved selve
varen forårsaker skader på personer eller ting, er VELUX
Norge AS kun erstatningsansvarlig i det omfang som følger
av ufravikelige lovregler. For øvrig fraskriver VELUX Norge
AS seg produktansvar på grunnlag av uvesentlige feil som
normalt ikke vil bli oppdaget ved alminnelig produksjonskontroll, eller simpel uaktsomhet. VELUX Norge AS har
ikke ansvar for skade på personer eller ting som skyldes feil
anvendelse av de leverte gjenstander. VELUX Norge AS
plikter på anmodning å gi de nødvendige anvisninger om
korrekt oppbevaring og/eller anvendelse av de solgte
gjenstander.
11. Mangelinnsigelser (og garanti)
11.1 a. For kjøpere omfattet av begrepet sluttbruker (jfr.
garanti-bestemmelsenes pkt. l l. note l) gjelder vedrørende
materiale-, produksjons- og fabrikasjonsfeil 10 års garanti
for VELUX takvinduer, vinduskupler, lystunneler, VELUX
innbyggingsprodukter og VELUX utforingspaneler.
For VELUX solskjermingsprodukter, gjelder 5 års garanti.
For VELUX elektriske produkter gjelder 5 års
garanti. Det henvises til garantibestemmelsene for de
forskjellige produkter. Bestemmelsene kan rekvireres hos
VELUX Norge AS.
b. For andre kjøpere kan mangelinnsigelser vedrørende
materiale-, produksjons-og fabrikasjonsfeil gjøres gjeldene
inntil overlevering til sluttbruker, senest 2 år etter
produksjonsdatoen.
11.2 Dersom det kan godtgjøres at et krav vedrørende
mangler ved leveransen ikke uten store vanskeligheter kan
gjennomføres mot VELUX Norge AS’ kjøper eller
etterfølgende kjøpere, aksepteres det at kravet kan gjøres
gjeldende direkte mot VELUX Norge AS. Også i slike
tilfeller kan VELUX Norge AS kun gjøres ansvarlig i den
utstrekning det følger av kontraktsforholdet mellom
VELUX Norge AS og den opprinnelige kjøper. VELUX Norge
AS aksepterer dog å kunne saksøkes sammen med den
opprinnelige kjøper eller etterfølgende kjøpere, jfr.
kjøpslovens § 84.
12. Lovvalg - tvist
12.1 For rettsforholdet mellom denne avtales parter
gjelder norsk lov.
12.2 Som verneting for enhver tvist som måtte oppstå
mellom partene i forbindelse med leveransen eller
betalingen av denne, avtales Oslo domssogn.

9.2 Så fremt VELUX Norge AS avhjelper en påberopt
mangel eller feil, eller på annen måte setter det leverte
i normal funksjonsdyktig stand, har kjøperen ikke anledning
til å heve kjøpet. Så fremt en mangel eller feil ikke blir
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