
 

 

Kjøpsbetingelser for EBC Brakes Norge AS 

Gjeldende betingelser for forhandlere av EBC Brakes Norge AS (heretter omtalt som BN) 

 

Forhandlerkonto 
Skriftlig søknad om forhandlerkonto må leveres og det vil bli gjennomført kredittsjekk for alle 
selskaper som søker om åpning av forhandlerkonto med kreditt. Dersom kreditt godkjennes åpnes 
en forhandler konto med tilhørende rabatt på våre produktlinjer iht. våre kategorier og kriterier for 
årlig uttak eller avtale. Bedrifter som ikke oppfyller kravene til kreditt, vil få Klarna Checkout som 
betalingsmetode. Be om logg inn til nettbutikken for full oversikt over dine nettopriser på de ulike 
varene. Mislighold av kreditt tiden, gjentagende forsinkelser i betaling og/ eller utsettelse av 
betalinger uten avtale vil føre til kreditt stopp. 

 
Priser og Levering 
Alle priser til våre bedriftskunder / forhandlere oppgis eks mva og anses som vårt fakturagrunnlag / 
listepris før rabatt. Nettopris kan oppgis på forespørsel, eller kan enkelt sjekkes når du er innlogget 
kunde i nettbutikken. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes valutasvingninger, frakt og 
håndtering, prisregulering fra leverandør eller lignende. Prisendringer av vesentlig grad (10% eller 
mer) vil informeres om på forhånd. Pris økning / senkning har ikke tilbakevirkende kraft 
(prisendringer etter bestillingstidspunkt / ordrebekreftelser). 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes 
tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell 
produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelse til transportør. Når tid er oppgitt i antall 
dager menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike 
oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. 

 
Salgspant / Betalingsvilkår 
BN har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter 
og omkostninger. Våre betalingsbetingelser for firmaer med avtale er netto 10 dager kreditt. Dersom 
betalingsfrister oversittes oppfattes dette som mislighold av avtale og bedriftens konto blir satt på 
kreditt stopp inntil alle fordringer er fullt betalt inkludert renter og omkostninger. Renter og gebyr 
blir beregnet for alle fordringer som oversitter forfall / betalingstid og vil i alle tilfeller av forsinkelse 
etterfaktureres. Rentesats etter gjeldende satser regnes fra forfallsdato. 

 
Frakt og Levering 
BN har avtale med ulike fraktselskaper og sender alle pakker og paller iht. fraktselskapets priser  
pr. kolli og/eller Pall/Kg. Ta kontakt for prisinfo. 

 

Reklamasjon 
Reklamasjon skal skje skriftlig og før feil meldes til BN, bør forhandler / kunde undersøke om feilen 
skyldes forhold på kundens side, det kan være monterings feil, innkjøring, feil bruk av produktet, 
andre deler på kjøretøyet som er årsak til feil eller mangel som oppstår eller tilsvarende. Dersom  



 

 

 

kunde / forhandler kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik BN / Produsent har beskrevet at det 
skal, må dette meldes skriftlig til BN slik at BN kan iverksette tiltak for avhjelp. 

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke blir gitt BN melding innen 
rimelig tid etter at feil / mangel oppdages eller burde være oppdaget. 

Avhjelp – BN skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med feil eller mangel ved et produkt levert av 
BN, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Dersom kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å 
utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med BN, betaler ikke BN disse utgiftene. 

Dersom vi skal sende ut nye varer før kontroll og godkjenning av reklamasjon, sendes dette som 
ordinær ordre og faktureres iht våre betingelser. Produktet må så sendes til oss for kontroll, vi tar 
forbehold om at produktet må videresendes til produsent for kontroll før en eventuell godkjenning 
av reklamasjon. Ved godkjent reklamasjon blir varen kreditert. 

BN stiller ingen garanti eller ansvar for det arbeid som utføres av forhandler/verksted/kunde! 

Angrefrist – Angrerettsloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. 

 

Retur 
BN godtar retur kun etter avtale og forespørsel om retur må fremmes skriftlig til post@brakes.no 
med artikkelnummer og antall det ønskes retur på. Det må foreligge en returordre for godkjent 
retur, denne leveres av BN ved godkjent retur. 

Ved godkjent retur avregnes et gebyr på minimum 20% (avregnes kundens nettopris) for dekning av 
håndtering, registrering, lagerkostnader, ompakking, merking og andre kostnader forbundet med 
returvarer. 

BN godkjenner ikke returvarer eldre enn 2 måneder regnet fra kjøpsdato til dato for 
returforespørsel. 

Ved godkjent retur skal avsender (kunde/forhandler) bekoste frakt/levering. 

BN godkjenner ikke retur på spesialvarer og spesial bestilte varer. Det som for BN omfattes av 
spesialvare/spesial bestilt vare er for eks: 

Produkter for Racing, spesialbygde produkter for enkelte bilmodeller, fjærer og dempere for Racing, 
store bremse sett / konverteringssett, Racing bremsebelegg, bremseskiver for baneracing, produkter 
solgt med spesialrabatt/spesial pris, kampanjevare eller lignende. 

 
Gyldighet / forhandler avtalens løpetid 
En forhandler avtale / rabatt avtale løper normalt 1 kalender år om ikke annet er avtalt, og kan fra 
BN side endres / avsluttes uten varsel dersom forhandler bryter avtalen ved brudd på betalingstid 
eller andre forhold som av vesentlig grad gjør det vanskelig for BN å samarbeide med selskapet. Ved 
uforutsette hendelser i markedet, pris endringer eller lignende forbeholder BN seg retten til å endre 
avtalen men da ved varsling. 
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