
Spesielle bestemmelser ved prosjektleveranser

Forbehold om pris- og produktendringer.

1. Gyldighet
Disse bestemmelsene gjelder i tillegg til gjeldende 
salgs- og leveringsbetingelser for  
ASSA ABLOY Opening Solutions Norway  
(heretter kalt AAOSN). 

For prosjektleveranser som også omfatter 
prosjektering og installasjon gjelder NS 8415 med de 
unntak og presiseringer som er beskrevet nedenfor.

2. Priser
Montering og installasjon samt eventuell idriftsettelse, 
fullskalatesting og prøvedrift er ikke inkludert i 
varepris.  Arbeider som dette vil være spesifisert med 
egen pris i tilbudet når det er medregnet.
Hvis ikke pris for arbeidet er oppgitt, forutsettes det at 
tilbudet kun omfatter varelevering, og at det øvrige er 
kjøpers ansvar.
Prisingen refererer til det behov som er spesifisert, og 
gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og 
utstyrsvalg er korrekt. Ref. punkt 4.
Tilbudets priser gjelder for samlet levering av de 
spesifiserte poster til angitt prosjekt. 
Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og basert på dagens 
prisliste. Det tas forbehold om eventuelle endringer i 
valutakurser, tollsatser og priser fra våre leverandører.
Dersom ikke annet er oppgitt så er pristilbud/anbud fra 
AAOSN gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

3. Montering
Montasjepris er basert på hele dagsverk og at alle 
dører, vegger og føringsveier er riktig forberedt 
(forboret/utfrest/forsterket) og at dører er ferdig 
justert og tilgjengelig for fortløpende montering, 
justering og funksjonstest av komplett beslagløsning 
iht. fremdriftsplan. Oppdragsgiver er ansvarlig for at 
eventuelle foranliggende arbeider, som AAOSN’s egne 
arbeider er avhengig av, er datofestet og utført i tide.
Utkall til enkeltdører vil bli fakturert som tillegg. 
Det forutsettes at lagerrom stilles til AAOSN’s 
disposisjon for sikker, midlertidig lagring av varene på/
ved arbeidsstedet og at AAOSN’s montører får tilgang 
til vanlige bekvemmeligheter som spiserom og toalett.

4. Prosjektering
Detaljprosjektering etter kontrahering er inkludert 
og må utføres før komplett pris kan beregnes. 
Oppdragsgiver er ansvarlig for å skaffe AAOSN 
nødvendig og relevant prosjekteringsunderlag.

5. Kabling og tilkobling
Kabel tilkobles el.mek.-beslag (som inngår i AAOSN sin 
leveranse), merkes og trekkes opp til punkt over dør, evt. 
til overkant karm med kveil på ca 2 m. 
Strømforsyning, brannspenning (24vDC rippelfri), 
koblingsbokser og kabelkanaler, samt koblingsskjemaer 
og dokumentasjon utover det som følger med 
produktene, er ikke medregnet.
Arbeider med 230 V driftsspenning utføres ikke 
av AAOSN. Oppkobling mot utstyr levert av annen 
leverandør må avklares særskilt.

6. Avdrag
AAOSN forbeholder seg rett til å fakturere: 
 
• 20 % av tilbuds-/kontraktsummen ved bestilling
• 60 % av tilbuds-/kontraktsummen ved utstyrsleveranse
• 20 % av tilbuds-/kontraktsummen ved overtakelse

7. Underentrepriser
AAOSN forbeholder seg rett til under ansvar å benytte 
innleide montører og installatører for å utføre det 
oppdrag som er avtalt.

8. Forsering
Det forutsettes at AAOSN’s ekstrakostnader for arbeid 
som må forseres vil bli dekket.

9. Endringer
Møtedeltakelse og prosjekteringsarbeid på grunn av 
endringer i produksjonsgrunnlaget (beslaglistene) før og 
etter oppstart faktureres etter medgått tid. 
Tillegg og endringer innenfor +/- 15 % i angitt prosjekt  
(samlet levering) kan avtales med tilbudets enhetspriser. 
Tilbudet gjelder ikke for tillegg og endringer utover 
ovennevnte.

10. Fellesmøter og –befaringer
Pålagt deltakelse ved hovedfokus på andre aktører 
faktureres etter medgått tid.

11. Rydding
AAOSN er kun ansvarlig for rydding etter egne arbeider, 
og kan ikke belastes for kostnader ved eventuelle 
fellesryddinger.
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