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STANDARD SALGSBETINGELSER FORBRUKERKUNDER

1. FORBRUKERLOVGIVNINGEN
I dette kontraktsforholdet gjelder den alminnelige forbrukerlovgivningen ved bustadoppføringsloven
(buofl) eller håndverkertjenesteloven (hvtjl), med de presiseringer, endringer og modifikasjoner som
følger av disse betingelser.

2. BINDINGSTID
Sønnico Elektro AS sitt tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet fremgår av
tilbudet.

3. AVTALEDOKUMENTENE
Sønnico Elektro AS sitt standard formular for forbrukeravtaler skal benyttes som avtaledokument.
Dersom ikke standard formularet er underskrevet av oppdragsgiver innen 21 dager etter at det er
mottatt eller dersom arbeidet er påbegynt, anses standard formularet som en avtale-/
ordrebekreftelse av inngått avtale, og disse standard salgsbetingelser har gyldighet mellom partene.
Sønnico Elektro AS sitt tilbud og standardbetingelser har forrang foran anbuds-/ tilbudsgrunnlaget og
andre dokumenter utarbeidet av oppdragsgiver.
Videre i dokumentet omtales Sønnico Elektro AS som Sønnico

4. KRAV TIL UTFØRELSE
Ytelser som ikke er spesifisert eller vist til i Sønnico sitt tilbud er ikke omfattet av kontrakten. Videre
er følgende arbeider og ytelser ikke omfattet av Sønnico sitt tilbud eller denne kontrakt:
a. Nødvendig provisorisk anlegg og energi for montasje, er ikke med i Sønnico

sin leveranse.
b. Det forutsettes at andre entreprenørers arbeid, herunder forberedende arbeider, er

ferdig i normal tid før Sønnico sitt arbeider, slik at arbeidet kan drives
rasjonelt og produktivt, og uhindret av forstyrrelser og forsinkelser.

c. Innregulering, prøvekjøring og justering av anlegget er ikke omfattet av prisen, med mindre annet
er avtalt.
Sønnico har krav på å få dekket selskapets merutgifter dersom ovennevnte forutsetninger i punkt a til
c ikke er tilstede i prosjektet. Ovennevnte er ikke uttømmende for de merutgifter og tillegg som
Sønnico kan kreve.

5. OFFENTLIGE FORHOLD
Sønnico besørger alle anmeldelser i forbindelse med det elektriske anlegget, og er ansvarlig for at
arbeidet utføres etter gjeldende forskrifter. Nye offentligrettslige krav som gjelder for entreprenørens
ytelse, anses som forbrukerens forhold, med mindre entreprenøren ved kontraktsinngåelsen burde
ha regnet med de nye kravene. Sønnico utfører ikke tjenester eller monterer utstyr dersom det er tvil
om utstyret eller resultatet av tjenesten vil være i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i
medhold av lov. Offentlige avgifter: Avgifter til nettselskap, teleselskap, FG, NPT, kabel-TV-
selskaper og/eller andre offentlige avgifter er ikke medtatt i Sønnico sine priser.

6. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN
Sønnico forutsetter at hensiktsmessig og forsvarlig oppholdsrom,
samt lagerplass for nødvendig materiell stilles til rådighet. Gulvbelegg som kan ta skade må være
forsvarlig dekket av oppdragsgiver. Tildekking er ikke medregnet i Sønnico sin pris, og forutsettes
utført som et regning arbeid dersom dette ønskes utført av Sønnico . Spise-, garderobe- og
vaskemuligheter må kunne stilles til disposisjon for Sønnico sine montører. Vask og støvsuging er
ikke medregnet i prisene.

7. BRUK AV UNDERENTREPRENØRER
Sønnico kan uten å underrette forbrukeren bruke underentreprenører.

8. RISIKO FOR KONTRAKTSARBEIDET I BYGGETIDEN
Risikoen for skade på kontraktarbeidet i byggetiden som ikke skyldes forhold hos Sønnico, påhviler
forbrukeren.

9. BYGGHERRENS LEVERANSER
Sønnico har ikke ansvar for materialer, dokumenter, arbeid, tekniske løsninger eller utstyr som
leveres eller foreskrives av byggherren. Videre har Sønnico ikke et prosjekteringsansvar i prosjektet,
med mindre dette er særskilt avtalt. Sønnico sine forpliktelser er følgelig begrenset til montasje,
levering og tilkobling, med mindre annet er avtalt.

10. VEDERLAG / PRISER
Med mindre det fremgår av avtaledokumentet eller Sønnico sitt tilbud at det er avtalt en fastpris eller
gitt et prisoverslag, skal arbeidet avregnes som et regning arbeid etter medgått tid og materiell.
Avtalte time- og materialpriser skal benyttes ved avregningen. Dersom det ikke er avtalt særskilte
time- og materialpriser gjelder Sønnico sine gjeldende standardpriser.
Avtaledokumentet og tilbudets priser indeksreguleres for lønns- og prisendringer i henhold til ISOs
Entrepriseindeks fellesindeks for kontor/bolig, og der basisindeksen er den som var gjeldende i den
måned tilbudet ble gitt.
Overtidsbetaling skjer ved arbeid etter klokken 15:30 (50%) og etter klokken 20 (100%) på
hverdager, samt lørdag, søndag og andre hellig dager (100%). Medgått tid til administrasjon og lunsj
faktureres.

11. BETALINGSBETINGELSER
Hvor det ikke annet er avtalt ved fastpris eller et prisoverslag skal det faktureres på følgende måte:
25 % ved utsendelse av avtale-/ ordrebekreftelse, 65 % etter 1/2 av oppdragets utførelse, og
resterende 10 % etter ferdigstillelsen. I øvrige tilfeller kan Sønnico sende avdragsfakturaer for utført
arbeid hver 14 dag fra oppstartstidspunktet.

Oppdragsgiver er forpliktet til å betale innen 15 dager etter fakturadato. Ved forsinket
betaling belastes forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinkelsesrenter. Dersom forfallsdatoen for
fakturaer er overskredet med mer enn 21 dager, har Sønnico anledning til å stanse arbeidet med 24
timers varsel. Tilleggs-/endringsarbeid faktureres på særskilte fakturaer. Ved avbestilling av hele eller
deler av kontrakt arbeidet etter inngått avtale faktureres 10% av kontraktssummen i
avbestillingsgebyr. Sønnico har rett til å foreta kredittsjekk av oppdragsgiver, og avbestille/kansellere
oppdraget ansvarsfritt dersom oppdragsgiver ikke er kredittverdig.

Dersom opprinnelig avtalt sluttfrist i avtaledokumentet forlenges som følge av forhold oppdragsgiver
har risikoen for, gis det i sluttoppgjøret kompensasjon for merutgifter til rigg- og drift i den forlengede
kontraktsperiode etter følgende formel:

0,25 x A x Z
Y

A= Totalsum (Rigg og drift er innkalkulert med gjennomsnittlig / anslagsvis 20%) Y=opprinnelig
byggetid
Z=forlengelsen utover opprinnelig byggetid.

12. SALGSPANT/EIENDOMSRETT
Sønnico har salgspant i – og eiendomsretten til – alle varer og demonterbare komponenter inntil
kontraktssummen med evt. renter og omkostninger er fullt betalt, selv om kontraktarbeidet eller
materialer er levert byggeplassen.

13. SIKKERHETSSTILLELSE
Verken Sønnico eller forbruker stiller sikkerhet, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene

14. TILLEGGS- / ENDRINGSARBEID
Med endring menes enhver økning, reduksjon eller annen forandring i mengde, volum, kvalitet, og
utførelse av Sønnico sine ytelse i forhold til hva forbruker i henhold til det avtalte skal motta.

Forbrukeren kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget mer
enn 15 %. Sønnico skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene forbrukeren krever. Sønnico kan kreve at
forbrukeren stiller sikkerhet for entreprenørens krav på tillegg vederlag. Entreprenøren har rett til å
foreta mindre endringer i konstruksjon og materievalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at
dette gir rett til endring av kontraktssummen. Sønnico skal så langt som det er praktisk mulig,
informere forbrukeren om slike endringer.
Sønnico er kun forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider ihht til vedlagte tilvalg lister innen
den i tilvalg listen angitte tid. Endringer ut over valgene i tilvalglistene kan Sønnico nekte utført.
I tillegg til bestemmelsene i forbrukerlovgivningen har Sønnico krav på vederlag for utført tilleggs-
/endringsarbeid i følgende tilfeller:

a. Sønnico hadde grunn til å anta at forbrukeren ønsket å få tilleggs-/
endringsarbeidet utført.

b. Vederlaget for tilleggs-/ endringsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i
forhold til vederlaget for den avtalte tjenesten.

c. Sønnico godtgjør at det er utført et tilleggs-/ endringsarbeid som
ikke er omfattet av kontrakten, herunder at forbrukeren var kjent med at
endringsarbeidet ble utført.

d. Mengdefortegnelser i anbudsgrunnlaget, tilbudet eller andre dokumenter, skal anses som
anslåtte mengder, og reguleres/faktureres på bakgrunn av faktisk medgåtte mengder, med mindre
det er uttrykkelig sagt at mengdene er faste, låste, fikserte, eller lignende.
Overstiger endringer i prosjektet 5% av netto kontraktssum, gis det i sluttoppgjøret kompensasjon for
økte rigg- og drift ytelser etter følgende formel:
0,1 x B
B= Totale endringer etter kontraktens enhetspriser.

15. MANGLER
Mangels- og reklamasjonsreglene i forbrukerlovgivningen gjelder mellom partene. Vil forbrukeren
gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget når boligen var tatt i bruk, må dette
gjøres så snart råd er dersom overtakelse skjer ved at boligen blir tatt i bruk. Lengste frist for
reklamasjon er 2 år etter at arbeidet er avsluttet og 5 år dersom resultatet av den del av arbeidet
Det reklameres for er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Hvis det ikke er til klar ulempe for
forbrukeren, kan utbedring av mangler som det er reklamert for etter byggherrens overtagelse skje
samlet innen 1, 2, eller 3 år fra overtagelsen, avhengig av om reklamasjonen skjer innenfor 1, 2 eller
3 år fra overtagelsen.

16. SERVICEAVTALER
Sønnico forutsetter at det jevnlig gjennomføres service og vedlikehold av kontraktarbeidet, og at det
inngås service- og vedlikeholdsavtale med Sønnico.

17. TVISTER
Ved evt. tvister mellom partene skal disse søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås skal
saken avgjøres ved ordinær rettergang. Avtalt verneting for avtalen mellom partene er Oslo tingrett,
jf. tvml. § 36.


