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Spesielle vilkår og betingelser for løpende
bestillinger av filtre for ventilasjonsaggregat solgt av Exvent AS
Introduksjon
1. Disse vilkårene og betingelsene gjelder i tillegg til Exvent AS generelle vilkår og
betingelser, når en kunde plasserer en løpende bestilling på filtre for ventilasjonsenheter
underlagt separat fakturering. De generelle vilkårene og betingelsene kan sees av
kunden før bestillingen plasseres, og er også tilgjengelig fra nettbutikken til Exvent AS
på https://www.exvent.no.
2. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke forbrukerrettighetene gitt under
forbrukerbeskyttelseslovgivningen.
Levering og pris
3. Filtrene leveres til kunder i samsvar med plasserte bestillinger, til adressen kunden har
oppgitt.
4. Ved plassering av bestillinger kan kundene endre intervallet for filterleveringer ved å
kontakte Exvent AS på telefon +47 67 10 55 00, på e-post til exvent@exvent.no eller
med post til Exvent AS, Ringeriksvei 195, 1339 Vøyenenga.
5. Filtrene leveres innen to (2) uker av den beregnede leveringstiden, i den hyppigheten
som kunden har valgt.
6. Filterprisen fastsettes etter prislisten som er gyldig ved tidspunktet for hver levering.
Men, en rabatt gjelder for løpende bestillingsfakturaer.
Gyldighet
7. Denne avtalen er gyldig inntil videre, med start fra datoen bestillingen ble opprettet i
Exvent informasjonssystemer, og en bestillingsbekreftelse ble sendt til kunden.
8. Kunder som ønsker å kansellere sine løpende ordre må kontakte Exvent AS,
kontaktopplysningene finnes i del 3.
9. Denne avtalen er ikke underlagt en varslingsperiode eller en minimumsvarighet.
Installasjonstjenester
10. Kundene kan separat avtale installasjon av produktene ved å kontakte Exvent AS.
Installasjonstjenester belastes i henhold til prislisten gyldig på tidspunktet.
Begrensning av ansvar
11. I alle tilfeller er Exvent AS ansvar for produktets tilgjengelighet, restriksjoner ilagt av
myndighetene, eller importrestriksjoner begrenset til kansellering av ordreavtalen og
mulig refusjon av salgsprisen.
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12. Exvent AS forbeholder seg retten til å ensidig endre disse vilkårene og betingelsene
uten varsel på forhånd. Vilkårene og betingelsene er gyldige i den formen de var i når
avtalen om bestilling ble inngått. Når en bestilling plasseres, gjelder vilkårene og
betingelsene gyldige på det tidspunktet. Disse er tilgjengelige på nettsiden til Exvent AS
på https://www.exvent.no/. Eventuelle endringer i loven utgjør et unntak; slike endringer
trer i kraft som sådan, med mindre annet er foreskrevet.
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