
 
 
 

 

VILKÅR FOR SALG OG LEVERING 
 

• Generelt 
Betingelsene gjelder alle salg fra GUDEGULV (ML AS) om ikke annet er avtalt skriftlig 
partene imellom. Disse betingelser er utarbeidet ihh til lov om forbrukerkjøp av 21. 
Juni 2002 nr. 34, som er en regulering ihh. til handel mot privatkunder. All produkt 
og/- monteringsanvisninger som kommer fra GUDEGULV (ML AS) i forbindelse med 
kjøp, inngår også som en del av avtalen. 
Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar denne og undersøk om denne 
stemmer overens med bestillingen. 
 

• Parter 
Selger – GUDEGULV (Miljølist AS) 
Kjøper – person som står oppført som kjøper i bestillingen 
 

• Priser og levering 
Alle priser er nevnt eks. frakt og inkl. mva. Er annet avtalt skal dette være skiftelig. 
Det tas forbehold om alle priser, da dette ofte forandres enten pga. av valuta eller 
økning av råvarepriser fra våre leverandører. Dette være seg enten eik eller bjerk 
(bjerk el. liknende - ofte brukt i kryssfiner). Vi tar forbehold og skrivefeil i alle tilbud! 
Prisendringer etter bestilling vil ikke påvirke salg/avtale. 
Leveringstider er oppgitt i uker (levering f.eks. uke 44 tirsdag eller torsdag) og gjelder 
fra faktura er betalt og du mottar gulvet. GUDEGULV (ML AS) har ikke ansvar for 
forsinkelser som ligger utenfor vår kontroll etter at gulvet har forlatt fabrikk/lager. 
Ingen levering inkluderer lossing eller innbæring. Dette er kundens ansvar! Skulle det 
vise seg å være vanskelig og levere gulv på oppgitt adresse så vil gulvet leveres så nært 
som mulig. Grunner til dette kan være fare for å kjøre seg fast (vanskelig og snu etc.) 
eller påføre skader på kjøretøy eller omgivelser. Ved eventuelle avbestillinger før 
levering kan GUDEGULV (ML AS) kreve erstatning for de kostnader tilknyttet til dette. 
 

• Forsinkelse 
Vi gjør vårt beste for å levere varer til avtalt uke. Vi må ta eventuelle forbehold om fm, 
streik, transporthindringer, feilproduksjon, råvaremangel og transportskader. Vi tar 
ikke ansvar for økonomist tap grunnet noe av ovenstående. Skal du bruke egne 
gulvleggere til montering bør du avtale tid når gulvet er mottatt. Forsinkelser er ikke 
grunn til kansellering eller å nekte å ta imot gulvet. 
 

• Betaling 
Ved bestilling skal faktura betales når ordrebekreftelse/faktura mottas og før gulvet 
settes i produksjon. Dette fordi alle bestillinger er tilpasset hver enkelt kunde. 
Forsinkelser som følge av sen betaling eller ikke betalt faktura er ikke GUDEGULV (ML 
AS) sitt ansvar.  
 



• Kontroll ved varemottak 
Når kunden mottar gulvet er du som kunde ansvarlig for å kontrollere følgende: 
1. er leveranse i samsvar med ordrebekreftelse 
2. skader etter transport (ta bilder og noter på fraktseddel umiddelbart) 
3. feil eller mangler  
4. kvalitet og riktig antall m2 

 
Produkter med feil eller mangler må IKKE monteres eller brukes. Montert eller brukt 
vare er å anse som akseptert av kunde. 
 

• Montering  
Kunde plikter og lese nøye igjennom all produktinformasjon og monteringsanvisninger 
som kunde mottar fra GUDEGULV (ML AS) via mail eller levert med gulv. 
Tre er levende materiale og trekker seg sammen og utvider seg i forhold til 
luftfuktigheten i rommet det befinner seg i. Det oppstår derfor naturlige endringer i 
bredden på plankene og derav vil skjøtene mellom bordene også sprekke opp. De 
største endringene gjennom året forekommer på gulv av massivt tre, mens endringer 
på flersjiktsparkett vil være ca. 1/3 så store.  
Den relative luftfuktigheten (RF), altså hvor mye vanndamp det er i luften, varierer 
med luftens temperatur og dermed med årstiden. Det kan være mer vanndamp i varm 
luft enn i kald, derfor vil RF inne i hus være lavere om vinteren, ned til ca. 10 %, mens 
den stiger utover sommeren og kan bli opptil 65 % på sensommeren. Kunde må være 
oppmerksom på at det er farge og struktur forskjeller i alle naturlige treprodukter og 
GUDEGULV (ML AS) kan ikke holdes ansvarlig for slike variasjoner pga. kundens egne 
forventninger. 
Det forventes at kunden bruker fagfolk når gulvet skal monteres. Er det spørsmål eller 
usikkerhet rundt dette kan kunden kontakte GUDEGULV (ML AS) for veiledning. 
 

• Reklamasjon 
Dersom gulvet har feil eller mangler kan kjøper kreve at GUDEGULV retter feilen innen 
rimelig tid, omleverer det som er feil eller evt. prisavslag eller i siste instans at kjøpet 
heves. Dog må eventuelle feil være på leveringstidspunktet. Evt. mangler må meldes 
og en evt. reklamasjon må skje skriftlig. 
GUDEGULV (ML AS) vil snarest mulig, etter å ha blitt kjent med mangler ved gulvet 
iverksette tiltak for å utbedre feilen. Skulle kunden utbedre feil på egenhånd uten å 
avtale dette med GUDEGULV (ML AS) vil ikke dette bli dekket. GUDEGULV (ML AS) har 
rett til å besiktige rapporterte feil og mangler. Ved reklamasjon har GUDEGULV (ML 
AS) rett på å sende fagpersonell for å vurdere årsak og rettetiltak. Kunden må i disse 
tilfeller gi GUDEGULV (ML AS) adgang for de som måtte ha behov for å se på årsak 
eller evt. feil. 

 
 

• Returrett 
Kunden har ikke returrett for leverte varer med mindre dette er skriftlig avtalt eller 
fremgår eksplisitt av tilbudet, eller varen har en mangel. 



Foreligger returrett skal varen returneres ubrukt, uskadet, i original emballasje, med 
følgeseddel og all medfølgende dokumentasjon og for øvrig med alt tilbehør slik den ble 
levert (heretter kalt feilfri retur). 
Returgebyr beregnet av netto ordre skal belastes kunden etter disse satsene: 

 
1. For feilfri retur innen 14 dager fra leveringsdato: 20% 
2. For feilfri retur innen 30 dager fra leveringsdato: 30% 
3. For ikke-feilfri retur eller senere enn 30 dager: ingen plikt for ML å ta varen i retur 
med mindre dette er avtalt med ML på forhånd. 
All retur skjer for kunden regning og risiko. 
 
 

• Ordrekansellering 
Kansellerer kunden en ordre etter at ordrebekreftelse er mottatt, belastes kunden et 
kanselleringsgebyr (prosent av netto ordreverdi) etter disse satsene: 

1. Frem til varen er ekspedert fra ML s leverandør: 30% 
2. Frem til varen er ekspedert fra ML: 50% 
3. Frem til varen er levert kunden: 70% 
4. Frakt og ekspedisjonskostnader dekkes ikke. 
 

• Valuta, avgifter mv. 
Øker offentlige avgifter eller svinger valutakurser som ligger til grunn for et tilbud så 
mye at kostnadene for ML øker med mer en 5% regnet fra faktureringstidspunktet kan 
ML øke sine priser og et tillegg betales. Tillegget skal ikke utgjøre mer enn 
kostnadsøkningen. 
 

• 13. TVISTER. LOVVALG 
Tvister i anledning av avtalen og alt som har sammenheng med den skal avgjøres av de 
ordinære domstoler. Norsk rett skal legges til grunn og avtalt verneting er Asker og 
Bærum tingrett.  
 
 

•  14. Vask og vedlikehold 
 Det er viktig at gulvet ikke vaskes med vaskemiddel og våt klut de første 3-4 uker. Dette             
fordi hardvoksen skal få tid til å herde. Gulvet skal kun tøtmoppes med fin 
microfibérklut. Hvis ikke dette følges kan gulvet pga. vask tørke ut og vannflekker kan 
sette seg og være vanskelig og fjerne. Dvs. At gulvet evt. må finslipes og settes inn med 
ny hardvoksolje! 
 
 

• GULVVARME 
Gulvet kan legges på med gulvvarme under visse forutsetninger:  
Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet. 
Temperaturen på overflaten må aldri overstige 27 grader.  
Gulvvarmen legges med max 60W pr m2. 
Tepper og møbelflater med gummiert bakside bør ikke benyttes, bruk tepper som puster og 
slipper varmen gjennom materiale.  



 
For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker eller topping i skjøtene. Gulvet må ha 
romtemperatur ved legging. For å forsikre deg ett godt resultat anbefaler vi at du gjør deg 
kjent med produktet før du starter monteringen.  
 
NB! Tørrvask ditt nye hardvoksoljede gulv de 3-4 første ukene 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 


