
Kjøp- og Leveringsbetingelser  
Ved bestillinger via nettbutikken, e-mail eller telefon, vennligst gjør deg kjent med følgende: 
 
Selger:                              Landor Larsen Elektronikk AS 
Besøksadresse:                Landor Larsen Elektronikk AS, Hillevågsveien 18, 4016 Stavanger, Norway 
Post adresse:                Landor Larsen Elektronikk AS, Postboks 3023 Hillevåg, 4095 Stavanger, 

Norway 
Foretaknr:                      NO 85070800697MVA 
Telefonnummer:           +47 51886868 
E-mail:                            mail@landorlarsen.no  
Web-adresse:                  www.landorlarsen.no 

 
Terms of purchase and delivery 
When ordering from the webshop (nettbutikken), e-mail or phone, please note the following: 
 
Seller:                               Landor Larsen Elektronikk AS 
Visiting address:             Landor Larsen Elektronikk AS, Hillevågsveien 18, 4016 Stavanger, Norway 
Mailing address:            Landor Larsen Elektronikk AS, Postboks 3023 Hillevåg, 4095 Stavanger,  
   Norway 
Business registration:     NO 85070800697MVA 
Phone:                        +47 51886868 
E-mail:                              mail@landorlarsen.no  
Web-adresse:                 www.landorlarsen.no 
 

Virkeområde 
Betingelsene som fremgår av dette dokumentet gjelder enhver avtale om salg mellom 

kjøper og Landor Larsen Elektronikk AS. Ved inngåelse av avtale om kjøp mellom kjøper 

og Landor Larsen Elektronikk AS gjelder herværende betingelser som en del av 

kjøpsavtalen mellom partene. For kjøpere som er næringsdrivende vil herværende 

betingelser gjelde foran kjøpers eventuelle standardvilkår eller alminnelige 

forretningsbetingelser. Herværende betingelser gjelder i samsvar med reglene i 

kjøpsloven gitt at kjøper er privatperson. Avvik fra de herværende betingelsene må 

avtales skriftlig med Landor Larsen Elektronikk AS. 

 

Scope of application 
The conditions set out in this document applies to any sales between the buyer and Landor 

Larsen Elektronikk AS. When entering into an agreement to a purchase between buyer and 

Landor Larsen Elektronikk AS this present “Terms of purchase and delivery” conditions will 

be the formal agreement between the two parties. Sales that is not made by private individuals 

and Landor Larsen Elektronikk this “Terms of purchase and delivery” will have higher 

priority than the buyers purchasing conditions. Present conditions apply in accordance with 

the rules of the Sale of Goods Act according to the Norwegian rules and regulations. 

Deviation from the present “Terms of purchase and delivery”  must be agreed in writing with 

Landor Larsen Elektronikk AS. 

Bestilling 

Du kan bestille varer fra Landor Larsen Elektronikk AS på følgende måter: 

Fra netbutikken eller e-mail mail@landorlarsen.no eller pr. telefon +47 51886868: 

Mandag - fredag:             08:00 - 16:00 

Lørdag:                             stengt 
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Orders 
 

You are welcome to place orders with Landor Larsen Elektronikk AS as follows: 

From our webshop (nettbutikk) www.landorlarsen.no or e-mail mail@landorlarsen.no, 

or by phone 0047 51886868: 

 

Monday through Friday:       08:00 - 16:00 

Saturday:                          Closed 

 

Betalingsbetingelser 

Varene betales via vår «webshop» portal. Andre betalingsformer må avtales med daglig leder hos 
Landor Larsen Elektronikk AS 

Bank:                           Danske Bank A/S., Kundeservice, 7466 Trondheim, Norway. 

Swift Code:                  DABANO22 

IBAN:                          NO1985070800697 

Terms of payment 

Goods must be paid through our web shop system. Other forms of payment must be agreed with 
the general manager at Landor Larsen Elektronikk AS 

Bank:                           Danske Bank A/S., Kundeservice, 7466 Trondheim, Norway. 

Swift Code:                  DABANO22 

IBAN:                          NO1985070800697 

Levering 

Vi gjør vårt ytterste for å sende bestilte varer innen 48 timer på hverdager. 

Forsinkelser kan påregnes ved bestilling av varer som i perioder er utsolgt. 

Delivery 

We do our utmost to send orders within 48 hours (weekdays Monday-Friday). Parcels for abroad 
are sent the day payment confirmation is received from the bank. 

Delays can be expected for products out of stock. 

Forsendelse 

Brev og pakker sendes med Posten Norge/Tollpost/Postnord eller andre aktuelle befraktere og 
faktureres iht. våre satser som fremkommer på ved bestilling. 

Ved bestilling over nettbutikken genereres automatisk fraktkost i Norge. Dette fremkommer ved 
bestilling i vår «web shop». Ved forsendelse til utland/ekspress/spesial forsendelse blir det 
avregnet manuell fraktkostnad. 
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Landor Larsen Elektronikk AS er ikke ansvarlig for skader på brev og pakker el. bortkomne brev og 

pakker under transport. 

Shipment 

Letters and parcels are sent with Posten Norge/Tollpost/PostNord or other relevant charterers and 
invoiced acc. our rates appearing on the order. 

When ordering over online store automatically generated shipping cost in Norway. This emerges 
when ordering our "web shop". When sending to other countries / express / special delivery will be 
settled manual shipping charge. 

Landor Larsen Elektronikk AS is not responsible for damage on letters and parcels or lost letters 
and parcels during transport carried out by Posten Norge/Tollpost/PostNord or other charterers. 

Angrefrist 

For privatkjøp gir angrerettloven deg rett til å angre på kjøp av varer dersom de er kjøpt 

via nett. Angrerettloven gir deg en frist på 14 dager fra leveringsdato til å angre et kjøp 

på nett. Dette gjelder kun kjøp av fysiske varer, og gjelder ikke ved kjøp av gavekort, 

utført service eller kurs. 

Angrerettloven gir ikke angrerett på varer solgt i butikkens faste utsalgssted. 

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 

Hvis du velger å angre et kjøp, returneres varene til adressen over.  Når varen er mottatt 

hos Landor Larsen Elektronikk AS og godkjent, krediteres kjøpsprisen. Kostnader i 

forbindelse med retur bæres av kjøper. 

For kjøp som ikke er privatkjøp – ta kontakt med oss for retur. 

Ved retur av varer skal sendingen tydelig merkes med navn, adresse, telefonnummer på 

avsender. 

Regrets 

For private purchase the consumer law entitles you to regret the purchase of goods if purchased 
on-line. The Act provides a period of 14 days from the date of delivery to regret a purchase on-line. 
This applies only to purchases of physical goods, and does not apply to the purchase gift card, 
service or courses. 

The Act provides no right of withdrawal for goods sold in the store's permanent sales. 

Return costs are borne by the consumer (cf.. Withdraw Act § 15 first paragraph). 

If you choose to regret a purchase, the goods is to be returned. 

When the product is received and accepted by Landor Larsen Elektronikk AS, the purchase price is 
credited. Costs related to return is to be carried by purchaser. 

When returning products, the parcel must include name, adress, phonenumber of sender 
(purchaser). 

Reklamasjon/feil på vare 



Feil eller mangler på varer i forsendelsen skal meldes umiddelbart og innen 30 dager. 

Norsk kjøpslov gjelder ved handel til privatperson. 

Ved handel til firma/organisasjon/ol. Gjelder det som til enhver tid er produsenten sin garanti på 
produkt/vare.  

Claims/ Defective/Faulty goods 

Defects or errors on products must be claimed by buyer as soon as possible and within 30 days. 

Norwegian law of private purchase is applicable regards to trade with private individual.  

When trading with company /organization / etc. claims will depend on the relevant manufacturer's 
warranty on the product /commodity. 

Ansvar 

Landor Larsen Elektronikk AS leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i 
henhold til våre underleverandørers gjeldende 
spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøper gi 
Landor Larsen Elektronikk AS rimelig tid til å oppfylle leveringen. 
Landor Larsen Elektronikk AS tar ikke under noen omstendighet ansvar for skade eller tap som 
direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av 
feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader. 
Landor Larsen Elektronikk AS samlede ansvar (for forsinkelse og mangel o.a.) 
er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad. 

Liability 

Landor Larsen Electronics AS delivers a functional product in according to our subcontractor current 
specifications. Otherwise, the buyer shall give  
Landor Larsen Elektronikk AS reasonable time to fulfill the delivery. 
Landor Larsen Electronics AS takes under no circumstances responsible for damage or loss 
directly or indirectly that may be caused due to errors or defects in the goods, including 
consequential damages. Landor Larsen Electronics AS total liability (for delay and lack o.a.) 
is in any case limited to the items cost. 
 

Salgspant 
Leverte varer forblir Landor Larsen Elektronikk AS sin eiendom inntil de er 
betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven. 

 

Reservation of Title 
Delivered goods remain Landor Larsen Electronics AS's property until they are 
paid in full according to the law “Panteloven”. 

Garanti 

Landor Larsen Elektronikk AS viderefører produsentes garantier til våre kunder. Disse er 

spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig 

innkjøpsdato, gjelder garantien om varen, ved normal anvendelse/montering, skulle gå i 
stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. 



Garantien gjelder ikke: 
- Ved unormal bruk eller ytre påvirkning. 
- Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare. 
- Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt. 
- Reisekostnader. 
- Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen. 
- Rene slitedeler og forbruksvarer. 
- Utover dette følger vi kjøpslovens regler. 
- Landor Larsen Elektronikk AS svarer ikke for tap i næringsvirksomhet. 

Warranty 

Landor Larsen Electronics AS continues the manufacturer's warranty to our customers. These are 
specified under product information. During the warranty period, as calculated from the original 
delivery date, the warranty applies if the goods, with normal use / installation, should break. If there 
are material or production error, we will repair or replace the item. 
 
The guarantee does not apply: 
- When abnormal use or external influences.  
- Costs for assembly / disassembly of the product. 
- Costs of repair at another shop than agreed in advance. 
- Travel expenses. 
- Any consequential damages caused by the incorrect item. 
- Parts that will wear during use and consumables. 
- Beyond that, we relate to the Norwegian law of private purchase. 
- Landor Larsen Electronics AS is not liable for business losses. 
 

Tvist I forbindelse med kjøp 

Enhver tvist I forbindelse med salg/levering som ikke kan løses på en minnelig måte skal avgjøres i 
henhold til norsk rett med Stavanger tingrett som rett verneting. 

Place of jurisdiction 

Any dispute in connection with sale / delivery that can not be resolved in an amicable manner shall 
be settled in accordance with Norwegian law with Stavanger tingrett - District Court as legal venue. 

 


