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STANDARDVILKÅR – HÅNDVERKERTJENESTER TIL FORBRUKERE 
 
 
 
 
 
Generelt 
Ved bestilling av Mastertaket AS’ tjenester fra aksepterer 
kunden samtidig disse standardvilkår som gjelder så langt 
ikke noe annet er avtalt skriftlig.  
 
Meldinger og varsler 
Bruk av e-post er gyldig kommunikasjonsform for alle 
meldinger og varsel partene imellom. Meldinger og varsler til 
Mastertaket AS sendes til info@mastertaket.no 
 
Prisfastsetting  
Med mindre det skriftlig er avtalt en fast pris, utføres 
oppdraget etter regning med den til enhver tid gjeldende 
timesats. En eventuell prisangivelse skal med mindre annet 
uttrykkelig er avtalt anses som en uforpliktende 
prisantydning. Er det avtalt bindende prisoverslag gjelder 
denne oppgitt totalsum på oppdraget, og prisen skal ikke 
overstige denne med mer enn 15 %. Dersom oppdraget 
endres etter at det er gitt et prisoverslag, vil heller ikke 
prisoverslaget omfatte endringen. 
 
Beskrivelsen angir uttømmende hva som skal leveres 
innenfor en avtalt fast pris eller rammen av et eventuelt 
prisoverslag. Mastertaket AS kan ved endringer og 
tilleggsarbeider kreve tilleggsvederlag etter regning slik det 
fremgår av disse alminnelige betingelsene.    
 
Tilleggsarbeid 
Avtale om endringer eller tilleggsarbeider bør skje skriftlig for 
å unngå senere konflikter. Tilleggsarbeider kan avtales utført 
pr regning eller fastpris. 
 
Indeksregulering – varighet av tilbud 
Oppgitte priser indeksreguleres ikke, men som følge av 
eventuell prisstigning er gyldigheten av pristilbud begrenset 
til to måneder. Etter dette gis det på forespørsel ny pris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kreditt og fakturering 
Etter oppstart skal kunden betale 40 % à konto. Mastertaket 
AS kan deretter sende faktura løpende for utført arbeid og 
for varer tilført byggeplassen. Faktura sendes per e-post til 
den adresse som er oppgitt av kunden ved bestilling med 7 
dagers forfall. Mastertaket AS forbeholder seg retten til 
kredittundersøkelse av kunden ved etablering av 
kundeforholdet.  
 
Tiden for utførelse 
Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, er tidspunkt for 
oppstart en uforbindende antydning. Arbeidet skal etter 
oppstart utføres med rimelig fremdrift, og Mastertaket AS 
står ellers fritt med hensyn til tiden for utførelse.  
 
Ansvar for resultatet, tap og skade 
Ved rehabiliteringsarbeider har tilstanden på eksisterende 
bygningsdeler betydning for resultatet. Mastertaket AS skal i 
denne forbindelsen vareta kundens interesser med tilbørlig 
omsorg, og tar ut over dette forbehold om at resultatet blir så 
bra som forholdene tilsier. Tap som følge av personskade 
eller knyttet til kundens ervervsvirksomhet erstattes kun ved 
forsett eller grov uaktsomhet, og uansett bare direkte tap 
begrenset oppad til kontraktssummen. Mastertaket as har 
ansvarsforsikring i DnB 
 
Forbrukerens rett til å avbestille 
Avbestilling kan medføre erstatningsansvar 
Generelt 
Ved bestilling av Mastertaket AS’ tjenester fra aksepterer kunden 
samtidig disse standardvilkår som gjelder så langt ikke noe annet er 
avtalt skriftlig.  
 
 
 

 


