
 
 

 

Fra vår avdeling på Helgelandsmoen tilbyr vi vekstmedier til utbygging og vedlikehold 

av grøntanlegg, golfbaner og idrettsanlegg.  

Våre sand og jordprodukter:  

 

 

 Standardvilkår ved kjøp av sand- og jordprodukter 

 

1. Aksept av standardvilkår  

Standardvilkårene gjelder ved alle kjøp av sand- og jordprodukter som Skaaret 

Landskap tilbyr. Ved å foreta bestilling av våre produkter, bekrefter du som kunde at 

du har lest, forstått og akseptert å være bundet av våre standardvilkår. 

Standardvilkårene vil uttømmende regulere rettsforholdet mellom Skaaret Landskap 

og kunde.  

 

2. Bestilling og levering 

Forespørsler vedrørende våre produkter skjer via e-post til tom@skaaret.no eller på 

tlf til 911 35 580.  

Avtale mellom kunde og Skaaret Landskap anses som inngått og juridisk bindende, 

når kunden har sendt inn bestilling/ordrebekreftelse, eller på annen måte gjort klart 

tilkjenne at vedkommende skal ha produktet. Levering av produkter skjer på vårt 
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produksjonsanlegg på Helgelandsmoen ved overlevering til transportør. Skaaret 

Landskap har risikoen for produktene inntil de overtas av transportør. Etter at 

produktene er overtatt av transportør, bærer kunden risikoen for produktene.  

Dersom produktene ønskes levert inkludert transport, bærer Skaaret Landskap 

ansvar for produktet frem til produktet er tippet hos kunde.  

 

3. Vekt/volum 

Pris bestemmes ut ifra varens vekt (tonn) som veies i forbindelse med uttak fra 

produksjonssted, og som igjen er grunnlaget for fakturering.  

Pris per tonn følger av pristilbud gitt fra Skaaret Landskap for det aktuelle prosjektet.  

Pris kan avtales både ekskl og inkl transport.  

 

4. Betalingsvilkår 

Våre betalingsbetingelser er netto per 14 dager om ikke annet er betalt.  

 

5. Ansvar 

Skaaret Landskap sitt ansvar er begrenset oppad til varens verdi. Skaaret bærer 

heller ikke ansvaret for naturlige avvik i produksjonen som følge av frøugress o.l. 

Skaaret Landskap kan ikke under noen omstendighet gjøres ansvarlig for direkte tap, 

indirekte tap eller følgetap som overstiger varens verdi.   

 

6. Reklamasjon 

Dersom de mottatte produktene har feil eller mangler ved leveransen, skal kunden 

snarest og innen 14 dager fra mottakelse gi Skaaret Landskap melding via e-post til 

tom@skaaret.no.  
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