
Salgs- og leveringsbetingelser

Selger av produktet er Bunker Oil AS, 6006 Ålesund, 
heretter kalt ”BO”. 

Kjøper av produktet kalles heretter ”Kjøper”.

Disse salgsbetingelsene gjelder mellom BO og Kjøper 
med mindre noe annet er avtalt. BO har rett til å  
endre disse alminnelige salgsbetingelsene ved å gi 
kjøper skriftlig underretning om dette.

1. Uavhengige kontraktspartner.
Kjøper og BO driver atskilte virksomheter og skal ikke
anses å utgjøre noen form for samarbeidsforetak,
eller å være partnere, agenter eller representanter for
hverandre. Det foreligger heller ikke noe ansettelses-
forhold partene imellom. Ingen av partene skal ha rett 
til å forplikte den annen part med mindre det foreligger
skriftlig avtale om dette.

2. Bestilling / tilbud.
Pristilbud som gis er basert på BO sin listepris for de
produkter som selges. Kjøper skal, hvis han vil ha
bekreftet pris, ved innlegging av ordren forespørre om
pris på de produkter som bestilles. Er det avtalt en fast
pris på leveransen, skal listeprisen bare økes i tilfelle av
en generell eller uforutsett kostnadsstigning forårsaket
av en internasjonal økonomisk krise, krig eller krise- 
lignede tilstander. Er fast pris ikke avtalt gjelder leverings- 
dagens pris.

For avtalte priser binder BO seg kun til priser som er 
skriftlig bekreftet av selskapet. Eventuelle rabatter som 
gis Kjøper regnes kun på grunnprisen i prislisten. BO tar 
forbehold om eventuelle trykkfeil i prislisten. Grunn-
pris er oppgitt eksklusiv emballasje i kr. per liter eller 
kg. og pr. stk., og eksklusiv smøreoljeavgift og mva.  
Ved bestilling av mindre enn 200 ltr. / kg. kan det  
anføres, det til enhver tid gjeldende småleveranse-
tillegget pr. faktura.

BO er fritatt for sine leveringsforpliktelser så lenge 
Kjøper står til rest med en forfalt fordring. Normal  
bestillingstid er minimum 1 arbeidsdag før transport-
avgang fra lager. Ved bulkleveranser må leveringstiden 
avtales spesielt.

3. Leveransens omfang / levering.
Hvis ikke annet er avtalt, leveres produktene til Kjøper
med normal rutetransport. For hasteleveranser og
andre ekstraordinære leveranser som avviker fra de
alminnelige salgsbetingelsene vil BO fakturere Kjøper

den ekstra kostnaden som er forbundet med slik  
leveranse.

Kjøper plikter å kontrollere BO sitt fraktbrev mot  
mottatte varer, vareantall og kvalitet. Anmerkninger 
om transportskader skal skje til transportøren ved  
mottakelse av varen, ved at skaden blir påtegnet frakt-
brevet.

Fraktbrevet skal også undertegnes av både Kjøper eller 
de Kjøper gir fullmakt til, samt transportøren. Kjøper 
må fremkomme med sine innvendinger direkte til BO 
uten opphold, og senest 5 arbeidsdager etter mot-
takelse av varen. Unnlates ovenstående betraktes lev-
eransen som godkjent.

Normalt ønsker BO å levere minimum 3000 liter i 
bulk, og tar derfor forbehold om å levere containere 
med 1000 liter eller fat isteden for bulk ved leveranser  
mindre enn 3000 liter. Bulk leveranser kun fra BO  
Bergen.

4. Ansvar for mangler
Dersom produktet ikke er i henhold til produktspesifi-
kasjonene, eller for øvrig er beheftet med en mangel,
skal Kjøper skriftlig underrette BO om dette senest 3
dager etter at mangelen er oppdaget. Dog kan mangler
ikke gjøres gjeldende senere enn 1 år etter at produktet
er levert. Dersom mangelen skyldes forhold som BO er
ansvarlig for, skal BO etter eget valg erstatte produktet
eller tilbakebetale kjøpesummen. Kjøper kan ikke
gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende med mindre
mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra BO
sin side. BO har heller ikke, med mindre selskapet har
utvist forsett eller grov uaktsomhet, ansvar for skade
på ting eller personer som måtte oppstå ved Kjøperens
eller tredjemanns bruk av produktet, uansett om BO
har gitt råd om bruk av produktet eller ikke, og uan-
sett om dette råd er fulgt. BO har heller ikke ansvar for
andre økonomiske tap, herunder konsekvenstap, som
bruk av varen måtte føre med seg. Det samme gjelder
ansvar for det resultat Kjøperen oppnår ved bruk av
produktet.

5. Ansvar for forurensninger
Dersom det ved levering av produktet oppstår lekkasjer
eller annet som resulterer i forurensning, skal Kjøper
snares mulig sette i verk tiltak med sikte på å fjerne
produktet og i størst mulig grad redusere skadevirk-
ningene. BO skal også ha rett til å iverksette slike tiltak,
enten alene eller i samarbeid med Kjøperen, forutsatt 



at Kjøperen på forhånd skriftlig sier seg enig i dette. 
Alle kostnader, inklusive erstatning, som pådras i 
forbindelse med forurensningen skal dekkes av den 
part som har forårsaket forurensningen. Dersom begge 
parter har skyld i forurensingen, skal nevnte kostnader 
fordeles partene imellom i henhold til deres respektive 
skyldgrad.

6. Force Majour
Krig, import- eller eksportforbud, arbeidskonflikt,
brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter
eller andre hendelser som berører BO, BO sine under-
leverandører eller samarbeidspartnere, og som enten
gjør levering umulig eller påfører omkostninger som
BO ikke med rimelighet kunne forventes å forutse på
avtale-, bestillings- eller tilbudstidspunktet, gir BO rett 
til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden uten at
dette gir Kjøperen rett til erstatning. Ved forsinkelser ut
over 2 måneder har Kjøperen dog rett til å heve avtalen.

7. Fakturering
Fakturering skjer omgående etter leveranse til Kjøper.
BO’s generelle betalingsbetingelser er 45 dagers kreditt 
fra fakturadato. BO betinger seg retten til løpende å
vurdere Kjøpers kredittverdighet og, hvis det hersker
tvil om denne, til å kreve forskuddsbetaling og event-
uelt sikkerhet for rettidig oppgjør. Dersom Kjøper
misligholder sine betalingsbetingelser, vil hele BO’s
tilgodehavende forfalle til betaling omgående. Ved
forsinket betaling beregnes en forsinkelsesrente på p.t.
9,50 % pr. påbegynt måned. I tillegg til prisen kommer
vanligvis et smøreoljetillegg.

8. Salgspant
BO har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpe-
summen med renter og omkostninger er fullt ut betalt.

9. Skatter og avgifter.
Kjøper skal være ansvarlig for å betale alle skatter og
avgifter som nå eller senere blir pålagt av statlige og
kommunale myndigheter i forbindelse med kjøp av
produkter i henhold til denne avtalen.

10. Konfidensialitet
Kjøper og hans ansatte skal behandle konfidensielt
alle opplysninger om teknisk, økonomisk eller annen
art som mottas fra BO eller BO tilknyttede selskaper i
forbindelse med denne avtalen, med mindre BO har
gitt skriftlig samtykke til det motsatte.

11. Bruk av varemerke
Produktet er som regel forsynt med Mobil varemerke.
Dersom produktet blir ompakket, omtappet, blandet
eller videre bearbeidet vil BO ikke kunne innestå for
kvaliteten på produktet. Det er forbudt å benytte
Mobil varemerke i forbindelse med ovennevnte eller på
annen måte.

12. Forretningspraksis
Partene skal etablere og vedlikeholde en god forretnings- 
praksis med sikte på å unngå handlinger og opptreden
som strider mot den annen parts interesser. Herunder
skal partene motvirke at deres underleverandører,
ansatte og de ansattes familier gir, tilbyr eller mottar
gaver, lån eller andre fordeler til/fra den annen part i
forbindelse med denne avtalen.

13. Lovvalg og verneting
Denne avtale reguleres av norsk rett, og eventuelle
tvister skal bringes inn for norsk domstol.

14. Fullstendig avtale
Denne avtale med vedlegg og eventuelle senere tillegg
og endringer utgjør den fullstendige avtalen partene
imellom, og erstatter alle tidligere avtaler partene
har inngått. Det foreligger ingen muntlige forståelser,
forutsetninger eller garantier som ikke er omhandlet i
avtalen.
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