Generelle betingelser

Generelle betingelser gjelder så langt de ikke kommer i motstrid med kredittkjøpsavtalen.
1.
Eiendomsrett, kjøp.
1.1
Utstyret er til enhver tid långivers (Kraftriket AS) eiendom. Kjøper har ikke adgang til å selge,
pantsette, gi utlegg i, fremleie, låne ut utstyret eller på annen måte disponere over utstyret til skade
for selger eiendomsrett, eller utnytte utstyret på noen annen måte enn det som følger av vanlig
forsvarlig bruk av utstyret.
1.2
Kjøper har i leieperioden anledning til å kjøpe utstyret ifølge avtalens prisliste for avbetalingskjøp hos
selger.
1.3
Selgeren har panterett i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle påløpte renter og
omkostninger er betalt.
2.
2.1
2.2

Bruk og behandling av utstyret.
Utstyret må ikke fjernes fra installasjonens adresse uten at selger har godkjent flytting av utstyret.
Kjøper forplikter seg til å behandle utstyret med største forsiktighet, gjennomføre vedlikehold som
beskrevet i bruksanvisningen og besørge mulige mekaniske eller elektriske feil ved utstyret reparert
som beskrevet i pkt. 5.

3.
3.1
3.2
3.3

Tap/skade.
Kjøper bærer risikoen for tap av utstyr fra og med utstyret er overlevert kjøper.
Ved beskadigelse av utstyret, plikter kjøper å erstatte skaden.
Långiver er uten ansvar for skade/feil på utstyret som skyldes nettfeil/spenningsfeil i forbindelse med
strømleveransen til kjøper. Tilsvarende er långiver uten ansvar for feil/skader ved utstyret som skyldes
lynnedslag, flom eller annen naturskade.
Kjøper har selv ansvar for skader påført utstyret forårsaket av annet utstyr som gjenstanden er knyttet
sammen med og som ikke er levert og installert av selger.

3.4

4.
4.1

4.2

4.3

5.
5.1

Forsikring (kjøpers ansvar).
Kjøper plikter å holde utstyret forsvarlig forsikret for dets fulle verdi. Herunder plikter kjøper å holde
utstyret forsikret mot tyveri, brann og annen skade i henhold til vanlig husforsikring. Nytter kunden
utstyret på en slik måte at det ikke er omfattet av husforsikringen, er kunden forpliktet til å tegne egen
tilsvarende forsikring for utstyret. Långiver har rett til å kreve dokumentasjon for at nødvendig
forsikring er tegnet. Skader dekket under foranstående forsikringer, er ikke dekket av
serviceforsikringen.
Ved skade som dekkes av forsikringen eller tilsvarende skal kjøper sørge for utbetaling av
forsikringssummen direkte til selger. Kjøper svarer selv for egenandel direkte overfor selger. Skade
som dekkes av slik forsikring, må umiddelbart meldes til långiver.
Hvis kjøper skulle ha forsømt sin forsikringsplikt, er kjøper overfor långiver under enhver omstendighet
ansvarlig for skaden som om forsikringsplikten var overholdt.
Vedlikehold/service.
Oppstår funksjonsfeil på utstyret skal långiver underrettes omgående. Utstyret vil bli reparert eller
erstattet etter selgers (Valdres Elektro & Varmepumpe) valg. Reparasjon skal utføres av autorisert
personale fra selger.

6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6
7.7

Offentlige avgifter.
Priser inkluderer mva på 25 %. Endringer i denne eller innføring av andre offentlige avgifter medfører
tilsvarende endringer i långivers priser.
Oppsigelse, mislighold.
Sies avtalen opp før avbetalingsperiodens utløp må produktet kjøpes i henhold til kredittkjøpsavtalen.
Kredittkjøpsavtalen løper til oppsigelse finner sted. Oppsigelse må gjøres skriftlig med 1 måneds varsel
og gjelder fra nærmest følgende forfallsdato.
Avtalen kan av långiver uten varsel bringes til opphør ved vesentlig mislighold. Det anses vesentlig
mislighold fra kjøpers side hvis ustyret behandles uaktsomt, terminbeløpet ikke er betalt senest en
måned etter forfall, utstyret ikke er holdt forsikret i henhold til pkt. 4 foran eller for øvrig dersom
andre forpliktelser i henhold til denne avtale på vesentlig måte ikke overholdes.
Ved heving av avtalen p.g.a. mislighold, plikter kjøper å betale alle skyldige leiebeløp, samt eventuelle
reparasjonskostnader, installasjons/demonteringskostnader og eventuelle andre kostnader som har
påløpt på bakgrunn av kjøpers bruk av utstyret. Omkostninger forbundet med henting av utstyr, vil bli
belastet kjøper med kr. 2.000,-. Långiver har ved slik avhenting intet ansvar for skade som oppstår
p.g.a. manglende varme/kjøling eller annet pga. fjerning av leieobjektet.
Ved betalingsmislighold etter pkt. 10 vedtar kjøper at långiver kan kreve utstyret utlevert i.h.t.
tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2.
Unnlater kjøper å tilbakelevere utstyret ved oppsigelse, belastes terminbeløp frem til tilbakelevering
skjer.
Dersom andre har tatt pant i utstyret for manglende betaling, plikter kjøper å erstatte långivers tap i
denne sammenheng.

8.
8.1

Overdragelse av avtalen.
Långiver kan når som helst overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale.

9.
9.1
9.2

Betalingsbetingelser.
Dersom leiebeløpet ikke betales innen betalingsfristen, belastes purreomkostninger.
Ved manglende betaling, vil utestående beløp om nødvendig bli innkrevd ved rettslig inkasso. Dette
gjelder også hvor kjøpers bank- eller postbankkonto ikke skulle kunne bli belastet på grunn av
manglende dekning eller av andre grunner.

10.
10.1

Tvister.
Tvister med utspring i kredittkjøpsavtalen eller denne avtale om generelle betingelser skal avgjøres
ved de ordinære domstoler med mindre begge parter er enige om frivillig voldgift. Tvister kan også
søkes løst gjennom de forskjellige produktgruppers reklamasjonsnemnder
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