Kjøper:

Nr:

Navn / Firma

Telefon

Adresse

E-post

Postnr. / Sted

Personnr. eller Org. nr. ( MVA )
Bankkonto

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Leg. ny kunde / Personnr. :

Andre instrukser:

Kode:
Type:		

Antall enheter som sendes

Sted / Dato

Beskrivning av innleverte gjenstander

Sign ( Selger bekrefter å ha godtatt gjeldende avtalevilkår med sin signatur )

Finhet

Dato:
Sted / Dato

Sign OK:

Nettovekt

Evt. Trekk

UTBETALT

|

MÅ FYLLES UT

Kundenr.

Info

BLÅ FELT: GULLVEKTEN SINE FELT

Selger:

SALGSAVTALE

					Foretaksregisteret:
					
Org. nr.: 916 455 097 MVA
					E-post: post@gullvekten.no
Gullvekten AS, c/o NOOR E-M AS			
Telefon: 45 51 40 50
Boks 300, 1401 SKI				
Konto: 1503.69.60466

Sign GV ( Kjøper )

SKI

SELG DITT GULL / SØLV PÅ 1-2-3

1. Samle dine gjenstander du ønsker å selge i posen.
Får ikke alt plass? Pakk det godt inn i en egen eske, vår
fraktetikette kan brukes på esker inntil 30Kg.
2. Fyll ut salgsavtalen og signer. (Husk kopi av legitimasjon)
3. Legg alt i boblekonvolutten, eller egen eske.
Sett på fraktetikett og lever på posten. (Husk sporingsnr.)

Faktura / Kreditnota:

Vi kjøper / analyserer alle typer skrap med edelmetallinnhold.
( Gull + Sølv + Platina + Palladium, m.fl. )
• Gamle smykker.
• Dentalgull.
• Barrer, granulat, mynter, medaljer, m.m.
• Sølvtøy, servise, korpus, pokaler, m.m.
• Skrapgull, skroder, filing og industriavfall.

VILKÅR 2020-02

		

1. Kjøper 			
Kjøper er Gullvekten AS, org. nr. 916 455 097 MVA,
heretter kalt GV. Kjøper har alle nødvendige offentlige bevillinger.			
2. Selger 			
Selger må være over 18 år for å kunne inngå bindende avtale med GV. Selger
må også være den rettmessige eier av det edle metallet som skal selges til GV.
Selger kan være både fysiske personer og
juridiske personer. (Virksomheter m.m.)				
3. Kjøpsavtale				
3.1 Generelt - Kjøper og Selger inngår en salgsavtale ved at Selger fyller ut og
signerer denne avtalen om salg av varen. Avtalen er bindende når GV har mottatt
signert avtale sammen med varen fra Selger. Varer som Selger leverer, må
analyseres for å fastslå verdien. På bakgrunn av dette avtales det at GV utsteder
salgsdokumenter på vegne av Selger, jfr. bokføringsforskriften § 5-2-1.
GV forbeholder seg retten til å avstå fra å kjøpe varen dersom kvantitet eller
utforming ikke er i overensstemmelse med hva Selger har oppgitt i salgsavtalen.
Innkjøpspriser, erstatninger og avgifter tar utgangspunkt i den til enhver tid
gjeldende markedsprisen for varen. Inngått avtale gjelder også fremtidige
leveranser, markedspris vil derfor beregnes ved hver enkelt levering. Ved signering
av denne avtalen bekrefter Selger å ha lest vilkårene og godtatt de betingelser
som gjøres gjeldende i avtalen. Avtalen er gyldig frem til nye avtalebetingelser
eller lover foreligger.			
3.2 Juridiske personer - For Selgere som er registrert i Merverdiregisteret skal
organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA. GV forbeholder seg retten
til å ikke betale ut MVA hvis opplysningene ikke er fullstendige. Ved signering
av denne avtalen bekrefter Selger at oppgitt kontonummer er tilknyttet firmaet,
og at firmaet er registrert i Foretaksregisteret samt evt. Merverdiregisteret.
Selger plikter også å informere GV om endringer i registreringsforholdene,
kontonr., osv.				
4. Verdivurdering av vare
			
Verdier oppgitt på forhånd er gitt etter beste skjønn og er kun veiledende,
og er ikke bindende for GV. Endelig verdivurdering av innsendte varer foretas
etter analyse og gjelder kun edelmetallinnhold. GV tar ikke ansvar for eventuell
edelstens-/samler-/sentimental verdi. GV har rett til å kontrollere varens ekthet
og kvantitet og vurdere varens verdi. Ved denne kontrollen kan varen påføres
skader gjennom bruk av ulike teknikker, demonteringer og kjemikalier.
GV erstatter ikke skader som er påført varen som følge av denne kontrollen.
Dersom GV ved kontroll av varen blir i tvil om varens ekthet eller opprinnelse,
kan GV avstå fra kjøp av varen. Ved smelting/analyse av ukjente materialer
vil det tilkomme raffineringskostnader i henhold til gjeldende prislister. For å
bespare Selger for høye kostnader ved små leveranser, har GV rett til å gjøre
en matematisk beregning basert på røntgenanalyse, kjemiske tester, mange
tidligere analyser, så vel som over 20 års erfaring.
5. Betaling				
Utbetaling skjer ved overføring til oppgitt kontonummer. Det vil bli beregnet
et ekspedisjonsgebyr eller raffineringskostnad som trekkes fra oppgjøret ved
utbetaling. Selger bærer ansvar for korrekt registrering av kontonummeret som
skal benyttes ved oppgjør. GV forbeholder seg retten til å trekke fra evt.
ubetalte fakturaer fra oppgjøret.
6. Trygghetsgaranti				
GV garanterer en diskret håndtering av varene vi mottar. Hvis ikke annet er
avtalt, vil alle varer som blir solgt til GV smeltes og raffineres, med unntak av
mynter, barrer, samt evt. masseproduserte gjenstander uten gravyr som ikke er
unike for Selgeren.
		
							

7. Retur
7.1 Angrerett - Selger vil ha angrerett på salget i inntil 14 dager etter at GV har
mottatt varen. Selger vil kunne heve salget og få tilbakesendt varen.
Melding om angrerett skal sendes skriftlig til GV. Meldingen må inneholde
tydelig informasjon om benyttelse av angrerett, kunde- og
salgsavtalenummer, samt hvilke av gjenstandene det er ønskelig å benytte
angreretten på. Meldingen er bindende for GV når den er mottatt. GV må ha
mottatt meldingen innen utløpet av den dagen fristen utløper for at kunden
skal ha rett til å benytte seg av angreretten. Et gebyr for utført analyse samt
frakt-/forsikringskostnader kan bli fakturert Selger for retur av varen. Selger får
tilbake varen når evt. utbetalte beløp og gebyrer er tilbakebetalt. Angreretten
gjelder kun for fysiske personer.			
			
		

7.2 Mistanke om kriminelle handlinger - Ved mistanke om kriminell handling
vil GV ikke gjennomføre kjøpet. GV vil vurdere om varen skal innleveres Politiet
eller om varen skal returneres til Selger per postoppkrav. Forsendelser som
ikke blir avhentet vil bli returnert til GV og deretter overlatt Politiet.
7.3 Retur av edelstener, urverk, glass og lignende ikke-gull/sølv som ikke lar
seg fjerne fra metallet - Selger oppfordres til å fjerne alt ikke-gull/sølv før
innlevering til GV. Fjerning utføres på Selgers ansvar og alt som ikke er fjernet
av Selger før innlevering vil bli destruert hvis ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd.
							

8. Identitet					
Den identitet Selger registreres under, er den Selger selv har oppgitt i
Salgsavtalen eller annen dokumentasjon i forbindelse med salget. Denne
informasjonen skal kun benyttes i kommunikasjonen mellom GV og Selger.		
						

9. Personvern (GDPR)						
Vi henviser til våre hjemmesider for utfyllende personvernerklæring
						

10. Kontrollsamtale					
GV kan kontakte Selger for en kontrollsamtale.
Dette gjøres for å kunne verifisere identiteten og/eller den pris som GV er villig
til å betale for den innleverte varen, samt få bekreftet om de innsendte opplysningene er korrekte. Denne kontrollsamtalen skjer til det/de
telefonnummer som Selger har oppgitt i kjøpsavtalen.				
				

11. Ansvar
Ved bruk av tilsendt fraktetikette gjelder vår transportforsikring for innleverte gjenstander inntill kr 50.000 NOK per pakke fra det tidspunkt pakken er
innlevert mot kvittering på posten, frem til pakken er mottatt av GV. GV påtar
seg intet ansvar for skade på varen eller bortkomne varer, dersom ikke tilsendt
fraktetikette er benyttet. Ved evt. forsikringsoppgjør bærer Selger ansvar for
dokumentasjon av innhold og fremvisning av innleveringskvittering. Selger kan
også være nødt å selv melde saken til politiet/posten. I de tillfeller Selger benytter
egen forsendelsesmåte eller personlig leveranse bærer Selger ansvar for pakkens innhold frem til at GV kvittert for mottatt innhold. GV påtar seg intet ansvar
for skade på varen eller bortkomne varer, dersom tilsendt fraktetikette er
benyttet etter utløpsdatoen.
12. Force Majeure						
GV påtar seg intet ansvar for skade på varen eller bortkomne varer, dersom
dette er forårsaket av norsk eller utenlandsk lovpåbud, krigshendelse, streik,
blokade, naturkatastrofer eller lignende Force Majeure.			
					

13. Tvist 							
Tvist som oppstår i forbindelse med avtalen skal avgjøres etter norsk rett.

LEGITIMASJONSKONTROLL
I henhold til Brukthandelforskriften skal selger på tilfredstillende måte godtgjøre identiteten sin ved etablering av kundeforholdet.
Dersom kunden ikke møter personlig hos Gullvekten AS må det legges ved kopi av gyldig legitimasjon ved opprettelse av nytt kundenummer.

