Alminnelige salgsbetingelser for bestilling og/eller levering av sortert jord fra Brødrene
Sørensen Maskin AS til forbruker
Disse salgsbetingelser gjelder alle tilbud og avtaler om bestilling av sortert jord fra Brødrene Sørensen
Maskin AS (heretter «BSM») enten BSM skal stå for levering eller kjøper selv henter jordproduktet.
Kjøper anses å ha akseptert betingelsene med mindre kjøper skriftlig har protesterer på vilkårene til
BSM innen levering av jordproduktet har funnet sted.
BSM leverer et jordprodukt som består av resirkulerte gravemasser i kombinasjon med sand og
brunjord. Vekstlag med røtter brukes ikke i produksjonen, men produktet er ikke garantert fritt for
fremmedfrø. Jordanalyse i laboratorium inngår ikke i prosessen, men kan bekostes av kunden. Kjøper
er med dette gjort kjent med at produktet kan inneholde fremmedfrø.
Videre bearbeiding av produktet er nødvendig før eventuell tilsåing av plen. Kjøper er med dette gjort
kjent med at vekstforhold for plen og annen beplanting med bruk av produktet vil avhenge av kjøpers
egen bearbeidelse og egeninnsats. BSM har intet ansvar verken for dette eller andre forhold som
ligger utenfor BMS sin kontroll.
Kjøper plikter å undersøke produktet etter levering og før produktet anvendelses til beplanting.
Manglende eller mangelfull undersøkelse fra kjøper vil medføre at BSM sitt ansvar faller bort.
Jordproduktet selges som det er jfr. forbrukerkjøpsloven § 17. Dette innebærer at produktet kun vil ha
en mangel dersom;
(a)
selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved produktet eller dets bruk som
selgeren burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen
kan antas å ha virket inn på kjøpet,
(b)
produktet ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om
produktet eller dets bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig
måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, eller
(c)
produktet er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på
bakgrunn av forbehold, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers
Kjøper kan kun kreve erstatning som kjøper har lidt som følge av at produktet har en mangel. For tap
som følge av mangel er BSM kun erstatningsansvarlig for økonomisk tap som forbrukeren er påført
ved kontraktsbruddet, og som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av
kontraktsbruddet jf. forbrukerkjøpsloven § 52. Tap som følge av personskade eller tap i forbrukerens
næringsvirksomhet erstattes ikke.
Kjøper plikter å begrense sitt tap etter prinsippene i forbrukerkjøpsloven og vil ved forsømmelse
måtte bære tilsvarende del av tapet selv jf. prinsippet i forbrukerkjøpsloven § 54.
Kjøper taper sin rett til å gjøre gjeldende en mangel dersom han ikke innen rimelig tid etter at han
oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
Kjøpers rett til å gjøre gjeldende en mangel faller bort når det er gått to år etter kjøper overtok
produktet, jf. forbrukerkjøpåsloven27.
Vi anbefaler følgende linker for et godt resultat:
https://www.felleskjopet.no/hus-hage-og-leker/artikler/slik-sar-du-ny-plen---steg-for-steg/
http://www.mesterhagen.no/hagetips/tips/plen/annlegg_av_plen/
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