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                                Ski, den 10.11.2021 

ALT AS – dets konkursbo 

 
På vegne av konkursboet frembys for salg selskapets driftstilbehør som befinner seg i 
selskapets lokaler i Torneveien 21, 1454 Fagerstrand;   
 
Gipsheis 
Jekketralle 
Arbeidsradio, type Makita 
Radio, type Hitachi 
Kapp & gjærsag, type Makita DLS111 18v 
Kapp- og gjærsag, type Hitachi 
Kapp- og gjærsag, type Bosch  
Vinkelsliper, type Hitachi 
Vinkelsliper, type Black & Decker 
Vinkelsliper, type Makita 
Vinkelsliper uten batteri 
Støvsuger, type Niko 
Støvsuger, type Nilfisk 
Krysslaser 
Borhammer, type Makita 
Dykkert pistol, type Ryobi 
Slagdrill, typoe Hitachi 
Slagdrill, type Makita 
Slagdrill, type Hitachi 
Liten slagdrill, type Hitachi 
El høvel, type Hitachi 
El. høvel, type Makita 
El høvel med batteri, type Hitachi 
Bajonettsag, type Makita 
2 bajonettsager, type Hitachi 
Bajonettsag, type Bosch 
Bajonettsag uten batteri, type Hitachi 
Multisag, type Makita 
Slagdrill, type Black & Decker 
Slagdrill, type Hitachi 
Drill u/batteri, type Hitachi 
Hånddrill med batteri 
Hånddrill med batteri 
Drill med batteri 
2 driller, type Makita 
2 driller med batteri og lader, type Makita 
Sagbord, type Bosch 
7 skrueesker 
Sirkelsag utren batteri, type Hitachi 



4 sirkelsager og drill, type Hitachi 
Sirkelsag med batteri, type Brsch 
Sirkelsag, type Makita 
Sirkelsag, type Hitachi 
Multisag, type Hitachi 
3 ladere 
2 pussemaskiner 
Skrallesett 
Muttertrekker 
2 hullborsett 
Sammenleggbar sittebenk 
Båndsliper, type Hitachi 
Gipsskruemaskin 
Spikerpistol, luft. type Hitachi 
Spinnlaser med stativ, typer Niko 
Spinnlaser med stativ, type Brsch 
Borhammer med lader og batteri, type Makita 
Varmepistol 
Stendersøker, type Bosch 
Pussemaskin, type Hitachi 
Spikerpistol, type Hitachi 
2 listepistoler, type Niko 
Krampepistol 
2 spikerpistoler, type Hitachi 
Bormaskin 
Isolasjonsbord 
Div håndverkstøy 
Aggregat, type Biltema 
Verktøykasse 
Kompressor, type Niko 
Sikkerhetssele 
Div festemateriell 
Stikksag. type Makita 
Håndblåser med batteri, type Makita 
Gradevater 
Flammebrenner 
Al stige, lang 
Motorsag 
 

 

VILKÅR: 

1. ALT AS  – dets konkursbo selger driftstilbehøret  
   

2. Gjenstandene selges uten noen form for garanti, angrefrist eller 
reklamasjonsrett. Konkursboet og AKonsult AS har ikke undersøkt 
gjenstandene og er uten ethvert ansvar ved salg.   
 

3.    Kjøpere oppfordres derfor å besiktige gjenstandene og foreta egne 
undersøkelser, tellinger og kontroller.   

 
4 Bud som inngis, anses bindende for budgiver i 4 virkedager etter innlevering 

av bud og kan ikke trekkes av budgiver. Alle bud regnes som eks 



merverdiavgift. Konkursboet forbeholder seg retten til å akseptere eller 
avvise ethvert bud uten nærmere grunngivning, også høyeste bud.  

 

5.     Det tilkommer intet salær.  Det er ingen tinglyste panteheftelser på 
eiendelene.   

 
6.    Når selger aksepterer budet, er det å anse som en bindende avtale om 

overdragelse.  Tilslagssummen forfaller til umiddelbar betaling etter at 
faktura er sendt.  Varene utleveres/kan hentes først når kontrakten er 
underskrevet og innbetaling er registrert på konkursboets konto. 

 

7.    Dersom betaling ikke er mottatt innen 3 virkedager etter at faktura er sendt, 
anses det som et vesentlig mislighold, og selger har da rett til å heve 
avtalen.  Selger kan da gjennomføre dekningssalg, og evt tap vil bli belastet 
kjøper. Kjøper har ingen rett til evt. gevinst som oppnås ved gjennomført 
dekningssalg. 

 

8.    Gjenstandene må fjernes fra lokalene innen 3 dager etter 
kontraktsinngåelse/betaling dersom Kjøper ikke har inngått egen avtale med 
gårdeier/ leietager.    

 

9.    Kjøper er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført bygg eller personer 
under salg/demontering/transport av gjenstandene.  

 

10.  Avtaler som fraviker fra disse salgsvilkår, skal skriftlig bekreftes. 
 

11.  Selger står fritt i å avlyse evt. salg i salgsperioden uten nærmere 
begrunnelse.  Det tas forbehold om evt. feil.  

 
 

AKonsult AS 

Odd-Lauritz Aamodt 


