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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MASCOT AS
1.

Pris/betalingsvilkår
Prisene er basert på Mascot's til enhver tid gjeldende leverandørpriser, valutakurser, tollsatser og avgifter som
gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas derfor forbehold om eventuell justering av prisene. Justering
skal dog ikke foretas etter at kjøpers betaling foreligger. Dersom valutakursen ved levering/fakturering er endret
mer enn 2.5% fra tilbudsdatoen, forbeholder Mascot seg retten til å justere prisene tilsvarende.
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.

2.

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.

3.

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

4.

Salgspant
Mascot har salgspant (eiendomsforbehold) i de 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.

5.

Garanti, bruk og reklamasjon
Mascot forplikter seg til å levere feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner
og DoC (samsvarserklæring). 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.

6.

Reparasjoner
Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Tilbys reserveapparat i
reparasjonstiden betaler kjøper frakt og assuranse.
Utføres reparasjon hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og 50% av medgått reisetid,
basert på gjeldende reparasjonssatser.

7.

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

8.

Returer
All retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med Mascot's samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko.
Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdien for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand,
eller med lavere satser etter Mascot's vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr. Ved retur må kjøper oppgi
fakt.nr. eller annen referanse.

9.

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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