AVTALEDOKUMENT
1

PARTER OG TJENESTENE

1.1

Leverandør

Navn:
Store Norske Gruvedrift AS ("SNGD")

Org.nr:
917 509 921

Adresse:
Postboks 613
9171 Longyearbyen
Norge

1.2

Kjøper

Navn:
[●] ("Kjøper")

Org.nr:
[●]

Adresse:
[●]

1.3

Beskrivelse av produktet og leveransen

Denne avtalen er knyttet til Kjøpers kjøp av følgende produkt ("Produktet"):
Hovedgjenstand:

ID-nummer:
[●]
Maskin:
[●]
Serienummer: [●]

Tilleggsutstyr:

ID-nummer:
[●]
Utstyr: [●]
Serienummer: [●]

Reservedeler
hovedgjenstand
tilleggsutstyr:

til
og

[●]

Kjøper ønsker å engasjere SNGD for å levere følgende tjenester knyttet til Produktet ("Tjenestene"):

1

2

VILKÅR

2.1

HOVEDVILKÅR

Antatt oppstartstidspunkt:
Antatt
tidspunkt
ferdigstillelse:

for

Kjøpers forpliktelser:
Betalingsstruktur:

[Etter regning basert på vedlagte kostnadsestimat]
[Fastpris med avtalte justeringer basert på
kostnadsspesifikasjon]

vedlagte

[Avtalt fastpris med valuta (i tall
og bokstaver):]
[Estimert kontraktssum med
valuta (i tall og bokstaver):]
[Beløp
som
skal
forskuddsbetales med valuta (i
tall og bokstaver):]
[Dato for betaling av fastpris:]
[Dato for forskuddsbetaling:]

2.2

Andre særlige vilkår og forhold

3

AVTALE OM LEVERANSE

Ved sine signaturer på denne avtalen påtar SNGD seg å levere, og Kjøper seg å kjøpe, Tjenestene på
de betingelser som følger av denne avtalen.
4

DIVERSE
2

(a)

I tillegg til denne avtalen reguleres salget av SNGDs alminnelige betingelser for levering av
tjenester
av
[●dato]
("Alminnelige
Betingelser")
(tilgjengelig
på
https://snskmachinesales.com/).

(b)

Ved motstrid mellom denne avtalen og de Alminnelige Betingelser skal bestemmelsene i
denne avtalen gå foran.

(c)

Alle betalinger til SNGD under denne avtalen skal gjøres til:
Kontonummer:
Kontobank:
IBAN:
SWIFT:

[●]
[●]
[●]
[●],

eller slike annen bankkonto som SNGD skriftlig varsler Kjøper om med minimum fem (5)
virkedagers varsel.
(d)

All skriftlig kommunikasjon til Kjøper under denne avtalen skal gjøres til følgende
kontaktdetaljer:
Kontaktperson:

[●]

Adresse:

[●]

E-post:

[●]

eller slike andre kontaktdetaljer som Kjøper skriftlig varsler SNGD om med minimum fem (5)
virkedagers varsel.
(e)

All skriftlig kommunikasjon til SNGD skal gjøres til følgende kontaktdetaljer:
Kontaktperson:

[●]

Adresse:

Postboks 613
9171 Longyearbyen
Norge

E-post:

machineinfo@snsk.no

eller slike andre kontaktdetaljer som SNGD skriftlig varsler Kjøper om med minimum fem (5)
virkedagers varsel.
5

UNDERSKRIFTER

På vegne av SNGD

På vegne av Kjøper

______________________________________
Navn:
Tittel:

______________________________________
Navn:
Tittel:
3

