
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 

 
 
Priser: 
Priser er basert på Omrons til enhver tid gjeldende prisliste samt stipulerte antall. Alle priser 
er eksklusiv m.v.a og fraktomkostninger. Vi forbeholder oss retten til å belaste bestillinger 
netto under NOK 1000 eks mva med et håndteringstillegg på NOK 200 eks mva.  
Omron forbeholder seg retten til enhver tid å gjøre prisendringer. 
 
Betalingsbetingelser: 
Netto, kontant pr. 14 dager eller i.h.h.t. avtale. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente 
med 12% p.a.. Varen forblir Omrons eiendom inntil full betaling har funnet sted.  
 
Leveringsbetingelser: 
DDP eksklusiv fraktpris. (Incoterms 2000). Forøvrig henviser vi til Alminnelige 
leveringsbetingelser NL 92. 
 
Leveringstid: 
Leveringstid for produktene vil bli bekreftet ved mottak av ordre. Varer vi ikke har på lager vil 
bli restnotert, leveringstider og eventuelle restnoteringer vil gå fram av ordrebekreftelse. 
 
Garanti og reparasjon: 
Omron forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende 
tekniske spesifikasjoner. Omrons ansvar er begrenset til transportskade oppstått før levering, 
samt mangler som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Garantiperioden er normalt 12 
måneder fra fakturadato dersom ikke annet er oppgitt i produktets datablad. Ved feil som 
kunden selv har forårsaket, kan Omron tilby kunde reparasjon med forbehold om lønnsomhet 
og praktisk mulighet for reparasjon,. 
 
Retur (gjelder kun for lagerførte produkter): 
Ved feilbestillinger innenfor tre måneder, er det mulig å returnere produkter som har en 
høyere kjøpspris enn NOK 2 000 eks mva, og som er lagerførte produkter på vårt 
sentrallager i Nederland. 
Forutsetningen er at produktene er ubrukte, og i original, uskadet emballasje med alt innhold 
intakt. Returen belastes da med opptil 20 % returgebyr av kjøpsprisen 
Returer skal på forhånd avtales med Omron da vi ordner opphenting av UPS eller DHL på de 
steder hvor UPS/DHL har en slik service  eventuelt via vårt hovedkontor i Oslo for de steder 
som befinner seg utenfor UPS/DHL sitt dekningsområde. 
 
Tvister: 
Partene skal så vidt mulig søke å løse tvistemål i forbindelse med denne avtalen i 
minnelighet. Dersom dette ikke kan oppnås, er partene enige om at norsk lov skal regulere 
avtaleforholdet og at kapittel 32 i ”Lov av 13. August 1915 om rettergangsmåten ved 
tvistemål” skal legges til grunn for endelig avklaring av tvisten. 
 
Omron Electronics Norway AS 
 
Post- og besøksadresse: Ole Deviks vei 6b 

0666 Oslo 
 
Telefon:  22 65 75 00 
E-post:   omron.norway@omron.com. 
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