AVTALEDOKUMENT
1

PARTER OG PRODUKTET

1.1

Selger

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

Denne avtalen gjelder salg og kjøp av følgende produkt ("Produktet"):

2

Hovedgjenstand:

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

Tilleggsutstyr:

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

Reservedeler til
hovedgjenstand og
tilleggsutstyr:

[●]

AVTALE OM SALG

Ved sine signaturer på denne avtalen påtar SNGD seg å selge, og Kjøper seg å kjøpe, Produktet på
de betingelser som følger av denne avtalen.
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ØVRIGE AVTALEDOKUMENTER
1

I tillegg til denne avtalen reguleres salget av Produktet av følgende avtaler og dokumenter:


SNGDs alminnelige betingelser for salg av maskiner og utstyr av [●] ("Alminnelige
Betingelser"), og



Kjøpers budskjema av [●].
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KJØPERS PROTOKOLL ETTER EVENTUELL AVLEVERINGSPRØVE
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VILKÅR

5.1

Kjøpesum

Samlet kjøpesum med valuta (i
tall og bokstaver):

5.2

Særlige vilkår og forhold
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BETALING

(a)

Kjøper er kjent med at etter de Alminnelige Betingelser skal Kjøper innen fem (5) virkedager
etter datoen for denne avtalen betale kjøpesummen til SNGD.

(b)

Betaling av kjøpesummen skal gjøres til:
Kontonummer: [●]
Kontobank: [●]
IBAN: [●]
SWIFT: [●],
2

eller slike annen bankkonto som SNGD skriftlig varsler kjøper om med minimum fem (5)
virkedagers varsel.
7

DIVERSE

(a)

Ved motstrid mellom denne avtalen og de øvrige avtaledokumentene skal bestemmelsene i
denne avtalen gå foran.

(b)

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.
(c)

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.
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UNDERSKRIFTER

På vegne av SNGD

På vegne av Kjøper

______________________________________

______________________________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Tittel:
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