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Salgs- og leveringsbetingelser for Enøk total AS – org 
nr. 912466590 – heretter kalt Selskapet  
1. Avtalen  
Kjøper bekrefter ved sin underskrift på forsiden å ha gjort seg kjent 
med og godtar disse vilkår og det som følger av selve 
kjøpskontrakten. 
Avtalen gjelder nøkkelferdig solcelleanlegg og signeres elektronisk. 
2. Leveransen  
Leveransens omfang er beskrevet i denne kontrakten. Alle avtalte 
tilleggsytelser må være skriftlige for å ha gyldighet. Nødvendige 
tilleggsarbeider utført av Selskapet for forsvarlig montasje og som 
ikke kunne vært oppdaget i salgsøyeblikket, vil bli fakturert etter 
våre til enhver tid gjeldende priser. Det stilles krav til kjøper at sted 
der anlegget skal installeres er klart for installasjon, fritt for annet 
materiell og andre yrkesgrupper som kan utføre andre entrepriser på 
samme sted og bygg. Ventetid blir fakturert etter til enhver tid 
gjeldende timepriser.  
Installasjon av kabling utføres åpent forlagt korteste vei fra 
solcellepaneler til vekselretter og vekselretter til sikringsskap. En 
maksimal avstand på 50 meter er inkludert i tilbudet. Er avstanden 
lengre, vil det påløpe ekstrakostnad i hht. enhver tid gjeldende 
prisliste. Er annet avtalt skal dette komme tydelig frem på 
kontraktens leveransebeskrivelse. Det forutsettes også ledig 
kapasitet i tavler og nett, samt at inntakssikring er dimensjort for 
anleggets størrelse. Byggeier sørger for nødvendig tilkomst til tak.  
Leveransens omfang kan reduseres utifra bygningsmessige forhold 
ved montering, eller andre forhold som fører til reduksjon i antall 
installerte paneler. Ved redusert omfang vil prisen kunne justeres 
ved ferdigstillelse.  
Enøk total har ikke ansvar for bygningstekniske svakheter, herunder 
takets kvalitet og bæreevne. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle 
forbedringsarbeid, taktekking, etc.  
Valutakursen som er lagt til grunn for tilbud er pr tilbudsdato. En 
endring i valutakurs på mer enn 2% vil kunne påvirke salgsprisen. 
3. Offentlig godkjenning 
Byggherren er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra 
offentlige myndigheter, og/eller andre som måtte kunne ha 
myndighet til å påvirke prosjektet.  
4. Salgspant  
Det er avtalt at Selskapet har salgspant i leverte varer til sikkerhet for 
kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger 
etter Pantelovens paragraf 3-14 og det samtykkes til at representant 
fra Selskapet kan hente/demontere leveransen 30 dager etter forfall, 
dersom skyldig beløp i hht. Til avtalen ikke er betalt.  

5. Forsinkelse  
Det er normalt noen måneders leveringstid. Forsinket levering er 
ikke grunnlag for heving av kjøp eller prisreduksjon. Selskapet har 
ikke ansvar for forsinket leveranse, eller dens enkelte deler når 
dette skyldes forhold selgeren ikke er herre over (såkalt force 
majeure, eksempelvis arbeidskonflikt, offentlige reguleringer eller 
forsinkelser fra fabrikkens, importørens eller transportselskaps 
side) Ved slike forsinkelser kan kjøper ikke gjøre krav på 
erstatning. Uansett årsak til forsinkelsen er selgeren ikke ansvarlig 
for kjøpers indirekte tap, herunder avsavnstap eller for tapt 
solproduksjon.  
6. Garantier  
Leveranse av anlegg som helhet har 5 års garanti fra anlegget er 
overført til byggherren. Enkeltkomponenter i anlegget, 
eksempelvis solcellepaneler, kan ha lenger produsentgarantier 
enn 5 år. Enøk total AS stiller samme garantier som produsentene 
tilbyr på sitt utstyr.  
Garanti dekker selve produktet og normale utskiftningskostnader. 
Garantier dekker ikke: 
Eventuelle kostnader for stillas og/eller annet hjelpemiddel, 
eksempelvis kran og annet løfteredskap. Kostnader for andre 
arbeider som kreves for å kunne utføre utskifting, eksempelvis 
demontering og remontering av tilstøtende bygningselementer og 
annet.  
Alle reklamasjoner skal skje skriftlig innen rimelig tid. 
Reklamasjoner erstattes med nytt produkt.  
Estimert produsert energi fra solcelleanlegget er kun en teoretisk 
estimering utifra solforhold på stedet med gjennomsnittlig antall 
soltimer daglig i løpet av året, og Enøk total står ikke ansvarlig for 
avvik som måtte oppstå. 
Enøk total tar ingen risiko for priser, betingelser og forhold som 
påvirker kjøp/salg av strøm mellom solcelleanlegg og 
kraftleverandør/netteier.  
Dersom reklamasjonen gjelder ytelsesgaranti på solceller eller 
batterier kan Selskapet erstatte det med å tilby mer solceller / 
batterier tilsvarende redusert ytelse. Følgetap dekkes aldri.  
7. Avbestilling  
Ved avbestilling etter inngått kontrakt, fastsettes Selskapets 
erstatning til minimum 10 % av avtalt pris for leveransen. Kan 
selgeren godtgjøre at større tap er lidt, eksempelvis ved tilvirkning 
av materiell etter prosjektspesifikke mål og behov, eller bestilling 
av ordinært ikke lagerført materiell, skal dette tap erstattes. 
Prosjektering og prosjektledelse som allerede er utført, vil ved 
avbestilling faktureres etter gjeldende satser.  
8. Tvister  
Ved tvister vedtas Agder Tingrett Kristiansand som rett verneting 


