Spesielle salgs- og
leveringsbetingelser Ensilering
1. GENERELT
Disse spesielle salgs- og leveringsbetingelser
utgjør et tillegg til de generelle salgs- og
leveringsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA
som er tilgjengelige på www.felleskjopet.no.

2.3 HASTEORDRE
Hasteordre vil bli levert i løpet av 5 virkedager
fra ordreregistrering. For å dekke merkostnader
knyttet til behandlingen og utkjøring av
hasteordre vil Kjøper bli belastet gebyr.

Ved motstrid mellom disse spesielle salgs- og
leveringsbetingelsene og de generelle salgsog leveringsbetingelsene har de spesielle
forrang.

2.4 BULKORDRE
Bulkordre med ensileringsmidler primært brukt
til grasensilering er kun sesongordre. Bulkordre
kan ikke bestilles som henteordre.

2. TYPER ORDRE – OREDREKLASSER
FOR ENSILERINGSMIDLER

Minstelevering pr leveringssted er 2000 liter.
Leveranse av ensileringsmidler i bulk vil kunne
avvike +-10 % av bestilt volum

2.1 SESONGORDRE
Med sesongordre menes bestilling av
ensileringsmidler for leveranse før neste
vekstsesongens slått.
Ordre med levering:
Det forutsettes at varen tas imot innenfor det
tidsintervallet Felleskjøpet bestemmer.
Dersom Kjøper ikke vil ta imot varen innenfor
dette tidsintervallet, vil prisen på varen bli
oppdatert til leveringsdagens pris dersom
prisen er økt i perioden fra ordreinnleggelse til
levering, og eventuelle bestillingsrabatter som
er gitt vil bli tatt bort.
Henteordre
Sesongordre hvor Kjøper står for transport må
hentes enten innen 1 måned fra Felleskjøpet
gir beskjed om at varen er klar for henting.
Dersom henteordre ikke har hentet innen 1
måned, vil prisen på varen bli oppdatert til
hentedagens pris dersom prisen er økt i
perioden fra ordreinnleggelse til henting, og
eventuelle bestillingsrabatter som er gitt vil bli
tatt bort.
Dersom årsaken til utsatt henting av vare
skyldes forhold som Selger har ansvaret for
(f.eks. manglende varetilgang) skal ikke prisen
økes.
2.2 NORMALORDRE
Normalordre vil bli levert (ev. må hentes) i
løpet av 3 uker fra ordreregistrering. Dersom
senere leveringstidspunkt avtales, eller Kjøper
ikke tar imot/henter varen på det tidspunkt
Felleskjøpet bestemmer, vil prisen på varen bli
oppdatert til leveringsdagens pris dersom
prisen er økt i perioden fra ordreinnleggelse til
levering (ev. henting).
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Større bulkordre til industrikunder er kun
normal/hasteordre.
3. SIKKERHETSDATABLAD
Sikkerhetsdatablad som beskriver riktig
behandling av produkt, er tilgjengelig på
www.felleskjopet.no. Kjøper plikter å gjøre seg
kjent med, og følge den advarsels- og
sikkerhetsinformasjonen som gjelder produktet.
4. PRISER OG BESTILLING
Ordredagens pris gjelder, forutsatt at Kjøper
overholder sine forpliktelser mht. å ta imot, eller
hente varen Bestilling av ensileringsmidler
gjøres via Kundeservice, via e-handel, eller via
salgsapparatet (fagkonsulenter/butikker).
Telefonbestilling av Ensileringsmidler via
Kundeservice, tlf: 72 50 50 50, tast 3 og 1
Åpningstid for telefonbestilling:
- mandag- fredag: kl. 07:00 – 18:00
- lørdag
kl. 09:00 – 13:00
5. LEVERING / HENTING VED
DIREKTEDISTRIBUSJON
Med direktedistribusjon menes at varen ikke går
via avdeling/butikk, men rett fra terminal. Ved
levering av varer hos Kjøper vil fraktkostnader
bli belastet med Felleskjøpets til enhver tid
gjeldende fraktsatser. Fraktsatsene er tilpasset
at ensileringsmidler bestilt på en ordre leveres
på ett sted. Dersom varene skal fordeles på
flere steder, dvs. bil må flyttes, vil Kjøper bli
belastet med de ekstra kostnader dette
medfører.
Kjøper vil bli kontaktet før leveranse, f.eks. ved
SMS. Kjøper forplikter seg til å klargjøre
lagringsplass før varemottak. Ved henting er
prisen på varen fritt opplastet bil (FCA). Kjøper
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må avtale time for henting av varer hos
utleveringsstedet innenfor det tidsintervallet
Kjøper får oppgitt av Selger.
6. BEGRENSNINGER
Kjøper som videreselger ensileringsmidler
forplikter seg til å følge det til enhver tid
gjeldende regelverk og er selv ansvarlig for å
inneha de nødvendige tillatelser etc. gjeldende
regelverk krever, samt tilfredsstille de krav
Selger er pålagt å stille til forhandlere av
ensileringsmidler.
Ensileringsmidler tas ikke i retur.
7. EMBALLASJE
Kanner, 25 liter, returneres til godkjent mottak
for slikt avfall. Felleskjøpet er medlem av Grønt
Punkt Norge. For Felleskjøpets
ensileringsmiddel kunder er det gratis å levere
tomemballasje til en innsamler som har avtale
med Grønt Punkt Norge så sant emballasjen er
drypptørr. Se www.grontpunkt.no for nærmere
info.
Øvrig emballasje (IBC/containere og fat) brukt til
ensileringsmidler kan leveres til NCG-Noreko.
8. LAGRING
Det er Kjøpers ansvar å lagre varen slik at
varens kvalitet ikke forringes, og i samsvar med
det til enhver tid gjeldende lovverk. Dersom
varen er lagret på en måte som ikke er
tilstrekkelig for å bevare varens kvalitet, kan ikke
Selger gjøres ansvarlig for dette.
Ensileringsmidler skal lagers på en måte som
hindrer uvedkommende lett tilgang til varene.
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