
15. april 2015

12 - 5Tlf.: 22 90 45 90 Ordretlf.: 800 33 555

Salgsbetingelser
Alle priser i prisboken er oppgitt ekskl. mva.  Vi forbeholder oss retten til å regulere prisene med hensyn til endringer i kostnader 
og valutakurser.  Det tas forbehold om trykkfeil.

1. Bestillingsalternativer
Vi tilbyr to forskjellige typer lagerleveranser.  I tillegg kan vi levere fabrikasjonsordre med direkte forsendelse fra fabrikk.

For omgående levering fra lager:  Grossistlagerordre og fabrikklagerordre.
For levering etter fabrikasjon:  Fabrikasjonsordre

2. Kvantumstoleranser
En ordre for papir og kartong som ikke er lagervare, skal anses som riktig levert dersom selgeren leverer kjøperen varer som i 
kvantum ikke avviker fra de toleransegrenser som er angitt nedenfor.  Omfatter en leveranse flere partier skal hvert parti  
bedømmes for seg.

a) For flatevekter til og med 180 g/m2:
Bestilt kvantum: Tillatte toleranser:
1 – 5 tonn +/- 10,0 %
5 – 10 tonn +/- 7,5 %
10 – 100 tonn +/- 5,0 %
> 100 tonn +/- 3,0 %
For farget papir forhøyes de nevnte toleransegrenser med 5,0 %

b) For flatevekter over 180 g/m2:
Bestilt kvantum: Tillatte toleranser:
< 5 tonn +/- 15,0 %
5 – 15 tonn +/- 10,0 %
> 15 tonn +/- 5,0 %
For fargede kvaliteter økes de nevnte toleransegrenser med 2,5 %.  Har kjøperen foreskrevet en maksimum eller  
minimumsvekt uten toleransemargin, fordobles de toleranser som er angitt under a) og b) henholdsvis nedover eller 
oppover.

3. Flatevektstoleranser
Et parti papir eller kartong anses for å være kontraktsmessig levert når:

a) Forholdet mellom den virkelige og den bestilte flatevekten er innenfor de toleranser som er fastsatt i tabellene a) og b) 
i pkt. 2 for henholdsvis papir og kartong, og når:

b) Analyseresultatet for de individuelle enheter ikke avviker fra den bestilte flatevekt med mer enn de toleranser som er 
fastsatt i nedenstående tabell for ett (1) tonn.

Dersom en leveranse består av to eller flere partier, må den virkelige flatevekt fastslås for hvert parti.

Partiets Trykk- og skrivepapir, Andre papir-
vekt i tonn 35 - 80 g/m2 i % kvaliteter i %
> 1 +/- 5,0 +/- 7,0
> 5 +/- 3,6 +/- 5,1
> 10 +/- 3,2 +/- 4,4
> 20 +/- 2,7 +/- 3,8
> 50 +/- 2,3 +/- 3,2
> 100 +/- 2,0 +/- 2,8
> 500 +/- 1,4 +/- 2,0

For partier i mellomliggende tonnasjer skal toleransen beregnes ved lineær interpolasjon.  For selgerens standard lagersortiment 
gjelder, uavhengig av partiets størrelse, toleransegrensen for 10 tonn.
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4. Formattoleranser
En leveranse av papir eller kartong anses å være kontraktsmessig utført om det leverte formatet (ved arkleveranser lengde og 
bredde, ved rulleveranser bredde) ikke avviker fra det bestilte formatet med mer enn nedenstående toleranser:

Ark +/-  0,4 %, dog maks. +/-  2 mm
Rull (med renskårne kanter) +/-  2 mm

For formularpapir i ruller gjelder særskilt avtalte bestemmelser.  Minst 95 % av de prøver som foretas må være innenfor disse 
toleranser.

5. Skjæretillegg
Differensiert skjæretillegg i henhold til antall kutt/ark. Utregnes ved innlegging av ordre, - be om pris ved bestilling.
Eller ta kontakt med en av våre kundekonsulenter for pristilbud. Minstebeløpet er kr 250.

6. Spesialinnpakning
Pakking beregnes med kr 350 pr. time

7. Anbrekk
Anbrukne pakker assorteres i ordrens vekt eller verdi med et pristillegg på 50 %.

8. Småordre
For bestillinger under kr 2.000 beregner vi et tillegg på kr 150.

9. Energi- og distribusjonstillegg
På alle forsendelser hvor Papyrus Norge AS står for frakten,  faktureres det et tillegg på 2,9 % av ordreverdi. Dette gjelder alle 
sendinger med Incoterms DDP og DAP. 
Kunder som selv betaler frakt, henter, eller hvor Papyrus Norge AS anfører kunder for frakt, vil holdes utenfor denne 
tilleggsdebitering.

10. Sortiments- og prisendringer
Vi tar forbehold om sortiments- og prisendringer.

11. Fabrikklagerbetingelser
Med fabrikklagerordre menes en leveranse av minst 4 paller kontorpapir, 5 paller grafisk papir eller 2500 kg formularpapir  
avsendt fra fabrikkens lager direkte til kundens leveringsadresse.  Standard lagersorter kan assorteres fra samme fabrikk i hele 
paller.

12. Fabrikasjonsbetingelser
Med fabrikasjonsordre menes en bestilling av andre spesifikasjoner enn det fabrikkene lagerfører.  Leveringstiden er avhengig av 
fabrikkens ordresituasjon og kjøreprogram.  En fabrikasjonsordre krever samme kvalitet, overflate, flatevekt og farge for hele 
bestillingen.  Om ikke annet angis, er kvantumsgrensen for fabrikasjoner minst 2,5 tonn pr. spesifikasjon.  Med mindre det er 
inngått en særskilt avtale mellom selger og kjøper, leveres fabrikasjoner i ett (1) parti til en adresse.

13. Betalingsbetingelser
Selgeren forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder.

a) Betalingsbetingelser for kredittsalg:
- Netto pr. 20 dager.
- Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrente med den til enhver tid lovbestemte rentesats.
- Hvis betaling ikke finner sted ved forfall har selgeren rett til å stoppe leveringene og/eller inndra innvilgede kreditter.
- Konkurs, akkord eller enhver annen betalingsinnstilling berettiger selgeren til å annullere kontrakt eller ordre.

b) Betalingsbetingelser for kontantsalg:
- Netto kontant eller forskuddsbetaling.
- Når varene sendes i oppkrav gjennom transportør, gjelder transportørens bestemmelser om gyldig betalingsmåte.
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14. Leveringsbetingelser
Alle leveranser er å forstå EXW (ex works) vår rampe. 
For alle leveranser virker et energi- og distribusjonstillegg på 2,9 % av ordreverdi.

15. Retur av varer
Etter forhåndsgodkjennelse av Papyrus Norge AS kan feilbestilte varer, som inngår i Papyrus Norge AS’ lagerførte 
standardsortiment, returneres innen 30 dager. En returavgift på 10%, minimum kr 500, pluss eventuell returfrakt tilkommer.

16. Reklamasjoner
a) Kjøperen er forpliktet til å undersøke kvaliteten av den leverte vare før den bearbeides videre.  Hvis kvaliteten ikke er i 

samsvar med den bestilte kvaliteten, eller kjøperen har grunn til å anta at varens kvalitet er slik at den kan gi 
vanskeligheter ved den videre bearbeidelse, skal kjøperen ikke begynne å bearbeide varen før han har mottatt tillatelse 
fra selgeren, skriftlig eller pr. telefax.  Hvis kjøperen skulle finne feil eller mangel ved varen under bearbeidelsen, skal 
han uten opphold underrette selgeren om dette skriftlig eller pr. telefax.  Enhver fortsettelse av bearbeidingen uten 
selgers godkjennelse skjer på egen risiko.

b) Ved transportskade skal kjøperen gjøre anmerkninger på fraktpapirer om hva og hvor mye som er skadet. Samt sørge 
for at sjåføren signerer på fraktpapirene som bekreftelse på transportskaden. Hvis mulig ta bilde av skaden. I de tilfeller 
hvor transportør bare benytter håndscanner for kvittering, må kjøperen påse at sjåføren gjør nødvendige 
anmerkninger i håndscanneren.
Kjøperen skal også omgående ta kontakt med selgeren og oversende kopi av fraktpapir, bilde og annen 
dokumentasjon.

17. Fritakelse fra leverings- og kontraktsplikt
Force majeure foreligger når:

- Selgers levering hindres av omstendigheter utenfor selgerens kontroll, såsom: streik, lockout, brann, krig, indre  
uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte.

- Selgers levering hindres ved at den fabrikk der selgeren har foretatt bestilling til dekning av leveringen hindres i å 
levere til ham pga. andre omstendigheter, såsom: mangel på arbeidskraft, råstoff, energi eller vann, flom eller andre 
forhold som forhindrer fabrikasjon av varene på vanlig måte.

Foreligger force majeure, skal selgeren øyeblikkelig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når 
hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

18. Voldgiftsdom
Tvist angående gyldighet, tolkning eller anvendelse av inngått avtale eller som utspringer av eller har sammenheng med forhold 
under denne avtale, skal ikke henskytes til domstol, men avgjøres av voldgiftsmenn i henhold til gjeldende lov om voldgift.  
Gjelder saken betaling av forfalt fordring skal selgeren ikke være forhindret fra å bringe den inn for vanlig domstol.
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