
Kjøpsbetingelser på reservedeler123.no gjeldende fra og med 22.12.2019 

Disse betingelser gjelder for alt salg fra reservedeler123.no (Flexteam AS, orgnr 918984763) heretter 
kalt selger, og den person og foretak som legger inn bestilling, heretter kalt kunde.  

1) PRISER 

Alle priser er oppgitt i NOK eksklusive merverdiavgift og frakt hvis ikke annet er bemerket. Ved salg til 
Svalbard, Sverige eller Danmark legges det ikke til norsk mva. 

2) BETALINGSALTERNATIVER 

Vi bruker Klarna Checkout. Alle kjøp direkte fra nettsiden går via dette.  

Ved bestilling av deler som ikke ligger på nettsiden, sender vi ordrebekreftelse med totalbeløpet på 
e-post. Ordren effektueres straks vi har mottatt betaling, eller gyldig kvittering på betaling. Faktura 
blir tilsendt på EHF eller e-post ved levering av delene.  

3) PRISENDRINGER 

Prisene kan endres uten forutgående varsel. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede 
valutakurser og lignende.  

Dette gjelder ikke prisen på et produkt som kjøper har fått ordrebekreftelse på, eller meldingen 
«Behandler ordre» på e-post.  

Hvis det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse, i markedsføring eller i 
nettbutikken, forbeholder selger seg retten til å kansellere bestilling. Vesentlig størrelse er avvik på 
mer en 20% av normal salgspris. 

Alle salgs- og tilbudspriser gjelder så lenge vi har produktet på lager 

4) LEVERINGSTIDER 

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for 
ankomst av produkter til vårt lager.  

Ved spesialbestillinger fra kunden, som gjelder produkter hvor kunden har blitt informert om 
estimert leveringstid, plikter kunden å stå ved kjøpet selv om leveringstiden går ut over estimat.  

Fra siste uken i november og ut året må det regnes med ekstra leveringstid fra våre speditører 
grunnet stigende oppdragsmengde foran julen.  

5) REKLAMASJON 

Oppdages det mangler eller feil ved et produkt, skal kunden straks og innen rimelig tid etter at 
mangelen burde vært oppdaget, rapportere dette til selger.  Alle reklamasjoner må være skriftlige, og 
skje innen 10 dager fra mottatt produkt, eller speditørens første forsøk på levering til kunde.  

Reklamasjoner sendes til: deler@reservedeler123.no 

Dersom produkter skal bearbeides eller monteres av kunden eller av noen i kundens sted, skal 
kunden foreta kontroll av produktet. Dette for å forsikre seg om at det er riktig produkt, og at det er 
uten mangler, feil eller skader. Unnlatelse medfører bortfall av reklamasjonsrettigheter ovenfor 
selger. 

Ved retur av reklamerte produkter, skal kunden pakke disse forsvarlig. De sendes tilbake til selger 
uten unødig opphold. Selger sender betalt frankeringsetikett pr mail til kunden. Unntatt hvis kunden 
spesifiserer ønsket fraktmetode jfr. Pkt. 7, 2. ledd. 



6) ORDRENS/ BESTILLINGENS GYLDIGHET 

En ordre/ bestilling er gyldig når kunden har fått tilsendt ordrebekreftelse på e-post, eller har mottatt 
meldingen «Behandler ordre» på e-post ved onlinebestilling. 

Ved restnotering, eller hvor produktet ikke kan leveres fra selger i løpet av 5 virkedager etter 
meldingen «Behandler ordre» er mottatt av kunde, kan kunden velge å avstå fra kjøpet av dette 
produktet uten kostnader. Kunden må da meddele selger om dette på e-post til 
deler@reservedeler123.no 

Dette gjelder dog ikke for produkter som benevnes under punkt 4, 2. ledd. 

7) FRAKT 

Vi sender normalt produkter med Bring eller Posten. Dersom produktets beskaffenhet ikke tillater 
leveranse med disse, vil en annen speditør bli valgt av selger.  

Kunden kan også spesifisere ønsket fraktmetode. Eventuelle merkostnader for dette blir belastet 
kunden, og kunden står også for eventuell returfrakt. 

8) RETUR 

Ikke standard lagerprodukt, samt spesialbestilte produkter har ingen returrett, endringsmulighet 
eller kanselleringsmulighet. 

Andre produkter kan returneres, men kun etter forutgående avtale med selger. Dersom kunden 
ønsker å returnere produkter, må dette meddeles selger skriftlig, og innen 10 dager fra de er mottatt 
av kunde, eller fra speditørens første forsøk på levering til kunde.  

Retur uten avtale er ugyldig. Kunden står for alle omkostninger ved retur. Det må benyttes sporbar 
forsendelse, og sporingskoden må uten opphold meddeles selger skriftlig til: 
deler@reservedeler123.no. Det kan kun returneres ubrukte produkter som ligger i original 
forpakning.  

Kundens kompensasjon av returnerte produkter regnes ut fra produktets kjøpspris, eksklusive frakt. 
Fristene under gjelder fra kunde har mottatt produktet, eller første forsøk fra speditør på levering av 
produktet til kunde, og til at kunden har innlevert produktet ferdig frankert til speditør for retur. 

Ved retur av produkter vil kunden få følgende refusjon av produktet: 

a)   Innen 3 dager: 85% kompensasjon 

b)   Innen 5 dager: 75% kompensasjon 

c)   Innen 7 dager: 65% kompensasjon  

d)   Inntil 10 dager: 55% kompensasjon 

All retur av produkter må uansett skje innenfor 14 dager fra mottagelse, eller speditørens første 
forsøk på levering til kunde. 

Dersom du ønsker å sende et produkt i retur, bruker du pakningen du mottok produktet i, og legger 
ordrebekreftelsen og returavtalen sammen med produktet og sender til: 

Flexteam AS 

Dillingveien 12 

1570 DILLING 

 



9) UAVHENTEDE LEVERANSER 

Dersom kunde ikke er tilgjengelig ved speditørens utlevering, eller ikke avhenter bestillingen innen 
speditørens frister, forbeholder selger seg retten til å belaste kunden for meromkostninger i 
forbindelse med frakt og retur. Dette gir uansett ingen retur eller kanselleringsmulighet for kunden.
  

10) BILDER PÅ WEBSIDEN ELLER ANDRE BILDER I KORRESPONDANSE OSV 

Produktet kan avvike fra bilder publisert på reservedeler123.no, eller bilder som ellers forelegges 
kunden i korrespondanse eller annet.  Produktets farger og fargenyanser vil nesten alltid avvike fra 
publiserte bilder. 

11) SALGSPANT 

Selger har salgspant i de solgte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er 
betalt i sin helhet. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22). Varene kan ikke avhendes, videreselges eller 
håndpantsettes før de er betalt. Bearbeidelse eller påkostning av panteobjekter kan ikke foretas uten 
selgers samtykke, før fullstendig oppgjør er mottatt. 

12) VERNETING 

Moss Tingrett vedtas som rett verneting. 


