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Generelle anvisninger 
Kun skriftlige aftaler er bindende for norparquet. 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser 
finder anvendelse i det omfang, de ikke er 
fraveget ved skriftlig aftale herom. Købers 
indkøbs- og leveringsbetingelser medfører ikke 
forpligtigelser for norparquet, medmindre disse 
er skriftlig accepteret af norparquet. 

Tegninger og beskrivelser 
Alle mål- og vægttegninger, skitser, 
brugsanvisninger, omkostningsoverslag, samt 
tekniske, kemiske og andre data anført i 
kataloget, prospekter, cirkulærer, annoncer og 
billedmateriale og prislister er vejledende. 
Sådanne oplysninger er kun bindende i det 
omfang, aftalen udtrykkeligt henvises til dem. 
 
Priser 
Tilbud er afgivet efter norparquet´s gyldige 
prislister. norparquet er berettiget til at ændre 
prisen indtil levering med merudgift, som skyldes 
ændringer i f.eks. priser fra underleverandører, 
råvarepriser, valutapriser, overenskomstmæssige 
lønninger, offentlige afgifter m.v. Alle priser er 
eksklusiv moms, anden afgift og fragt. Ret til 
prisændringer forbeholdes. 
 
Levering  
Levering sker ab fabrik, med mindre anden 
skriftlig aftale foreligger.  
Risikoen for det købte overgår til køber ved 
overførelse til fragtfører hos norparquet uanset, 
hvem der forestår transporten. 
Eventuel transportskade skal anmeldes ved 
modtagelse og anmærkes på fragtbrevet.  
Ved aftale om levering på en af køber angivet 
plads, sker levering så nær brugerstedet som 
muligt. Køber skal stille fornødent mandskab og 
lodsegrej til rådighed ved aflæsning. 
norparquet er ikke ansvarlig for forsinkelse, fejl 
m.v. forårsaget af fragtfører. 
 
Leveringstid 
Det i ordrebekræftelsen anførte 
leveringstidspunkt er omtrentlig. Medmindre 
norparquet skriftligt har ydet garanti for levering 
til et bestemt tidspunkt, påtager norparquet sig 
ikke erstatningsansvar for forsinkelser. Finder 
norparquet, at der ikke kan leveres i rette tid eller 
må forsinkelse fra norparquet´s side anses for 
sandsynlig, skal norparquet uden ubegrundet 
ophold give køberen skriftlig meddelelse herom. 
Undlader køberen at modtage varerne på den 
aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at 
erlægge enhver af levering betinget betaling, som 
om levering af de pågældende varer havde fundet 

sted. norparquet sørger for, at varerne 
opbevares for køberens regning og risiko. 
 
Leveringshindringer 
norparquet påtager sig ikke erstatningsansvar 
for ikkeopfyldelse af sine forpligtigelser i forhold 
til sine afgivne tilbud eller accepteret ordre som 
følge af force majeure. Den samme ret tilkommer 
os i tilfælde, hvor forsinkelser skyldes mangel på 
materialer, utilstrækkelig arbejdskraft, forsinket 
levering fra vore sædvanlige leverandører 
svigtende råvareleverancer, og lignende 
vanskeligheder, som enten slet ikke eller kun mod 
uforholdsmæssigt ofre ikke har kunnet afhjælpes 
af os. Vi påtager os derfor i de nævnte tilfælde 
intet ansvar som følger af forsinket levering eller 
tab opstået derved. 
 
Betaling 
Alle betalinger sker netto kontant inden 14 dage. 
Betales købesummen ikke i rette tid, forrentes det 
skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. 
Betaling kan ikke ske ved modregning med krav, 
der rettes mod norparquet, som ikke skriftlig er 
accepteret af norparquet. Betalingen skal ske i 
Danmark efter norparquet´s nærmere angivelse 
med mindre anden meddelelse gives. 
 
Returvarer 
Leveret varer  tages kun retur efter forudgående 
aftale og kun med dokumentation af leverancen i 
form af fakturakopi. Såfremt returneringen ikke 
kan tilbageføres til en leveringsfejl begået af 
norparquet, fratrækkes 20 % på varebeløbet. 
Returvarer skal fremsendes franko til vores lager 
i Danmark. Kun varer i originale, uåbnede 
emballager uden prismærker etc. tages retur. 
Specialvarer, der er blevet tilpasset specielt efter 
kundens ønsker, tages ikke retur. 
 
Ansvar og mangler 
Køber har pligt til at undersøge købte varer 
umiddelbart efter modtagelse. Hvis det købte 
ikke svarer til de af norparquet skriftlig meddelte 
specifikationer eller tekniske oplysninger, og 
dette skyldes fejl ved materialer i eller ved 
fremstilling af det købte, påtager norparquet 
efter valg enten at ombytte de mangelfulde varer, 
eller kreditere køberen for de mangelfulde varer 
mod returnering af disse. 
Ved efterbestilling hæfter norparquet ikke for 
farve-, form- og udfærdigelsesligheder. 
Fejl og mangler som skyldes, at varerne ikke er 
blevet behandlet forskriftsmæssigt, pga. for 
dårlig lagring (for koldt, for fugtigt…), ved levering 
eller ved nedlægningen af parket er norparquet 
uvedkommende. Norparquet er uden ansvar for, 
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om varerne er blevet korrekt monteret eller 
benyttet og er uden ansvar for, om den bygning 
eller konstruktion, varerne monteres eller 
benyttes i, er egnet til formålet. 
 
Produktansvar 
norparquet er ikke ansvarlig for skade på person 
eller ting, medmindre det dokumenteres, at et af 
norparquet´s leveret produkt har været defekt 
ved leveringen, og dette er årsag til den indtrufne 
skade. 
norparquet fraskriver sig ansvar for driftstab, 
tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. 
Såfremt en tredjemand gennemfører krav mod 
norparquet udover førnævnte bestemmelser, 
forbeholder Norparquet sig i samme udstrækning 
at blive holdt skadesløs af køberen. 
norparquet´s ansvar kan ingensinde overstige 
værdien af de leverede varer. 
 
Ejendomsforbehold 
norparquet forbeholder sig ejendomsretten til 
det solgte, indtil betalingen har fundet sted. 
 
Lovvalg og værneting 
Enhver tvist mellem partnerne i anledning af køb 
af norparquet´s produkter skal afgøres i 
Danmark og efter dansk ret i Århus. 
 


