GENERELLE BETINGELSER
Finansiering av varmepumpe VP01
Kredittkjøp
Selger har opplyst Kjøper om forhold på Kjøpers side av betydning for inngåelsen og gjennomføringen av
kredittavtalen. Selger vil sende Kjøper melding om enhver endring i renter eller andre kredittkostnader minst
en uke før endringen iverksettes. Dersom kjøper selger boligen hvor varmepumpen ikke er fullt betalt, forfaller
resten av kjøpesummen til betaling samtidig med overskjøting av eiendommen. Kredittkjøpslovens § 11
regulerer betaling av kredittkostnadene. Kjøperen plikter å holde Selger orientert om eventuelt salg av
eiendommen.
Strømleverandør
Dersom det benyttes annen strømleverandør på kontraktstidspunktet, gir denne kontrakten Kraftriket AS
fullmakt til å si opp og overføre kjøpers strømleveranse til Kraftriket.
Dersom kjøper velger å avbryte strømavtalen i avtaleperioden må produktet kjøpes ut i henhold til denne
avtale.
Betaling før forfall
Kjøper kan når som helst betale hele gjelden. For det tilfelle at oppgjør skjer før forfall, regulerer
kredittkjøpslovens § 11 annet ledd betaling av kredittkostnadene. Ved mislighold av betalingsforpliktelsene hos
Kjøper jf. kredittkjøpslovens § 12, kan Selger, etter at Kjøper har fått skriftlig varsel med to ukers frist til å rette
på forholdet, si opp kredittkjøpsavtalen og kreve gjelden betalt før forfall. Kredittkjøpsloven § 11 annet ledd
om reduksjon av kredittkostnadene gjelder da tilsvarende.
Leveringstid – Risikoovergang
Levering anses skjedd når varmepumpen er overlevert til Kjøper. Kjøper overtar risikoen for varmepumpen fra
samme tidspunkt.
Betalingsmislighold – Salgspant
Ved betalingsmislighold påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forsinkelsesrenteloven.
Selger forbeholder seg salgspant for hele kjøpesummen inntil varen er betalt, jf. panteloven § 3-14 og 3-22.
Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på salgspantet. Selger kan kreve varmepumpen tilbakelevert for de
tilfeller angitt i kreditt-kjøpsloven $ 15 første ledd. Virkningene av å kreve tilbakelevering er regulert i
kredittkjøpslovens $ 16-19.
Ansvarsfraskrivelse
Selger har kun ansvar for varmepumpens funksjonsevne, korrekt montering og råd om hensiktsmessig
plassering, og ikke for om den gir forventet energimessig og/eller økonomisk virkning for Kjøper.
Reklamasjonsrett
Selger gir 5 års reklamasjonsrett fra installasjonsdato.
Selger understreker at økt avstand mellom inne- og utedel kan svekke effekten av varmepumpen.
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