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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MASCOT AS 

1. DEFINISJONER
Med disse ordene menes følgende:
Selger:   Mascot AS
Kjøper:   Innkjøpsbedrift
Avtale/Kontrakt: Avtale mellom kjøper og selger om leveransen spesifisert i ordrebekreftelsen

2. Aksept
Kjøper godtar disse betingelsene når kjøpsordre er lagt inn, og avtalen er bindende når Selger har bekreftet
bestillingen.

3. Pris
Prisene er basert på Mascot's til enhver tid gjeldende leverandørpriser, valutakurser, tollsatser og avgifter som
gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse.

Dersom det av en eller annen grunn har gått minst tre måneder mellom kontraktsinngåelse og levering av
produktet, forbeholder Selger seg retten til å justere de aksepterte prisene ved endringer i valutakurser,
materialpriser, produksjonskostnader, lønnskostnader, transportkostnader, avgiftssatser, ved statlig inngripen og
andre forhold utenfor kontroll av selger.

Med mindre annet er oppgitt, er Selger bundet av tilbudt pris i en periode på 30 dager fra tilbudsdato.

4. Betalingsvilkår
Pris forstås netto pr. 30 dager, eksl. m.v.a. FCA Mascot lager. Ved for sen betaling belastes morarenter med
Mascot's til enhver tid gjeldende satser, for tiden 1% pr. mnd. Kjøper dekker alle bankomkostninger overfor egen
bank.

5. Levering
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra Mascot's leverandører, og Mascot forplikter seg til at
leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir alene ikke kjøper rett til annullering av ordren eller krav om
erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.
Mascot kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Selger har som mål
å minimere elektronisk avfall. Forespurte bestillingsmengder kan derfor justeres noe for å matche antall PCB på
et panel eller et multiplum av dette.

6. Assuranse
All forsendelse foregår for kjøpers risiko. På skriftlig anmodning kan Mascot forsikre forsendelsen for kjøpers
regning.

7. Salgspant
Mascot har salgspant (eiendomsforbehold) i solgte varer inntil varene med tillegg av renter og omkostninger er
fullt ut betalt, jfr. Pantelovens § 3-14. Varene kan ikke avhendes eller håndpantsettes uten med samtykke av
salgspanthaveren, jfr. § 3-16.

8. Garanti, bruk og reklamasjon
Mascot forplikter seg til å levere feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner og
DoC (samsvarserklæring). Spesifikasjonene og tilgjengeligheten til Selgers standard/lagerførte modeller kan
endres uten varsel. Selger forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner eller avbryte standard/lagerførte
modeller etter eget skjønn uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til, endrede markedsforhold,
produktforbedringer, produktavvikling, komponenttilgjengelighet og endringer i produksjonskostnader.

Kjøper er ansvarlig for at varen brukes i h.h.t spesifikasjoner og DoC. Ved mottagelsen må kjøper inspisere
varen og reklamere eventuelle åpenbare feil innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne
påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje straks
mangelen konstateres. Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil.
Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leveringsdato unntatt i Norge, hvor norsk kjøpslov gjelder.
Reklamasjonsretten faller bort ved: tilkoblinger eller inngrep i varen uten Mascot's samtykke, skade oppstått ved
ukyndig eller feilaktig behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er overholdt.
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9. Reparasjoner 

Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Tilbys reserveprodukter i 
reparasjonstiden betaler kjøper frakt og assuranse. Dersom reparasjonen utføres i kjøpers lokaler, må det 
avtales kostnadskompensasjon før reparasjon finner sted. 
 

10. Annullering 
Bindende kjøpsavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies 
opp med Mascot's skriftlige samtykke. 
 

11. Leveringsforebygging / Force Majeure 
Selger skal fritas fra sine forpliktelser dersom avtalemessig oppfyllelse av avtalen hindres av uforutsette 
omstendigheter som selger ikke har kontroll over, som brann, krig, mobilisering, opprør, rekvisisjon, 
arbeidskonflikter, valutarestriksjoner, maskinskade, restriksjoner i levering av energi eller mangel eller svikt hos 
selgers leverandører som følge av forhold nevnt i denne bestemmelsen. 
 
I den grad oppfyllelsen av kontrakten hindres på grunn av omstendighetene nevnt ovenfor, utsettes 
forpliktelsene i den tid hindringene vedvarer. Hver part kan med 14 dagers varsel heve kontrakten dersom 
leveransen i henhold til ovennevnte bestemmelser blir forsinket mer enn 6 måneder. Erstatning kan ikke kreves 
og avtalen kan ikke heves når de forhold som hindrer oppfyllelse er opphørt.  
 

12. Returer 
All retur av kjøpte produkter kan bare finne sted med Mascot's samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. 
Ved retur må kjøperen inkludere et returvareavtalenummer (RMA) utstedt av selger. 
 

13. Unntak 
Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst. Den nyeste 
utgaven av disse salgs- og leveringsbetingelsene er tilgjengelig på www.mascot.no. 
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