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SONY EUROPE LIMITED - VILKÅR OG BETINGELSER FOR INNKJØP AV 
PRODUKTER OG TJENESTER SOM IKKE KOMMER FRA SONY 
 
Gjelder i forbindelse med levering av varer og/eller tjenester til Sony Nordic 
(Norge), en underavdeling av Sony Europe Limited, med registrert kontoradresse 
Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Norge, mva-nr. 995461005MVA og registrert 
firmanummer 995 461 005. Sony Europe Limited har registrert kontoradresse på 
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey. KT13 0XW.  UK og registrert 
firmanummer 02422874. 
 
Advarsel – Sony påtar seg ikke ansvar for plasserte ordrer som ikke er bekreftet av 
en offisiell Innkjøpsordre, i formatet til dette dokumentet, og som er godkjent av 
Sony. 

 

1) Definisjoner  
a) "Sony" betyr Sony Europe Limited (med registrert kontoradresse The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK og registrert firmanummer 
02422874) eller personer, enheter og/eller juridiske personer som er under felles 
styring av, styres, eller er styrt av Sony Europe Limited (hvor "Styring" betyr at 
enheten har direkte eller indirekte aksjeandel på minimum femti prosent av 
stemmeberettigede aksjer nå eller i fremtiden). 

b) "Leverandør" betyr enhver leverandør av Varer til Sony.  
c) "Parter" betyr Sony og Leverandøren. 
d) "Varer" betyr utstyr eller varer eller tjenester som leveres eller skal leveres av 

Leverandøren til Sony i henhold til Innkjøpsordren. 
e) "Spesifikasjoner" betyr beskrivelsen av Varene i eller referert til i Innkjøpsordren. 
f) "Innkjøpsordre" eller "PO" betyr dette dokumentet og alle andre dokumenter 

som er inntatt som referanse. 
g) "WEEE-direktiv" betyr direktiv 2002/96/EF om kassert elektrisk og elektronisk 

utstyr som endret og vedtatt av nasjonale lover i EU, eller tilsvarende lovgivning 
som gjelder i Norge. 

h) "Arbeidsprodukt" har betydningen som er fastsatt i Punkt 17 b) i dette 

dokumentet. 

2) Gjeldende vilkår og betingelser  
a) Bortsett fra det som er angitt i Punkt 2 b) nedenfor, gjelder ingen andre vilkår og 

betingelser enn de som er omtalt i dette dokumentet (inklusive, men uten 
begrensning til Leverandørens vilkår og betingelser). 

b) Hvis det finnes en skriftlig avtale vedrørende emnet i denne Innkjøpsordren, og 
som er signert av begge Parter, og som gjelder ved tidspunktet for 
Innkjøpsordren, skal vilkårene og betingelsene i denne avtalen gjelde for 
Innkjøpsordren, hvor en skriftlig referanse til denne avtalen er inntatt av Sony på 
framsiden av Innkjøpsordren. 

c) Alle forhold, fremstillinger og garantier, uttrykkelig eller underforstått av vedtekt, 
sedvanerett eller annet (inklusive, men ikke begrenset til forhold, fremstillinger og 
garantier vedrørende eiendomsrett, opplevelse av, kvalitet og egnethet til et 
bestemt formål), skal forbli gyldige og effektive og gjelde for det denne 
Innkjøpsordren omhandler, med mindre er avtalt skriftlig av Partene. 

d) Sony vil ikke påta seg ansvar for noen plasserte ordrer for Varer som ikke er 
bekreftet av en offisiell Innkjøpsordre, i formatet til dette dokumentet, godkjent av 
Sony. 

3) Omfang og ytelse 

a) Leverandøren skal levere Varene i henhold til Innkjøpsordren, og under enhver 
omstendighet i en standard som ikke er lavere enn standard praksis i bransjen. 

b) Leverandøren skal utpeke en enkelt person som sin representant og 
kontaktperson overfor Sony for det Innkjøpsordren gjelder. 

4) Samsvar med spesifikasjon, prøver og standarder 
a) Alle leverte Varer skal: (i) i ethvert henseende være i samsvar med 

Spesifikasjonene og i samsvar med eventuelle mønstre, tegninger, designer, 
maler eller prøver som Sony har levert; (ii) hvor aktuelt, i alle aspekter være i 
samsvar med kravene i alle relevante lokale standarder og lokal lovgivning på 
leveringsstedet som gjelder på leveringstidspunktet; og (iii) være egnet til det 
formål som Leverandøren har gjort kjent, enten uttrykkelig eller underforstått. 

b) Sony har rett til å endre Spesifikasjonene helt eller delvis, men endringer foretatt 
av Leverandøren vil ikke bli akseptert uten at Sony har gitt skriftlig tillatelse til 
dette på forhånd. 

5) Kansellering og frysing av Innkjøpsordren 

a) Sony skal når som helst, ved å varsle Leverandøren skriftlig, ha rett til å 
kansellere Innkjøpsordren eller deler av den uten noen som helst kompensasjon 
overfor Leverandøren, og/eller forlange tilbakebetaling for alle tap og utgifter de 
er påført hvis Leverandøren: 
i) ikke leverer Varene i henhold til vilkårene i Innkjøpsordren; 
ii) ikke har fremdrift i å levere i henhold til Innkjøpsordren i forhold til 

formålet med Innkjøpsordren; 
iii) blir insolvent, går konkurs, avvikler eller på annen måte avslutter 

forretningsvirksomheten; 
iv) begår lovbrudd i forhold til Sonys interesser; eller 
v) blir kontrollert av tredjepart på en måte som er skadelig overfor Sonys 

interesser. 
b) Ved avbrudd i Sonys forretningsvirksomhet, eller i forretningsvirksomheten til en 

kunde til Sony som Varene beskrevet i Innkjøpsordren skal leveres til, på grunn 
av omstendigheter som er utenfor Sonys styring, som f.eks., men ikke begrenset 
til krig, opprør, indre uro, i overensstemmelse med lovmessige pålegg eller 
pålegg fra myndigheter, arbeidskonflikt, brann, flom, storm, eksplosjon eller 
ulykke som ville forebygge eller hindre bruk av alle eller deler av Varene omtalt i 
Innkjøpsordren, skal Sony ha rett til å fryse Innkjøpsordren til slike forhold er 
opphørt, eller, etter eget valg, kansellere Innkjøpsordren. 

c) Hver av Partene skal når som helst ha rett til å terminere Innkjøpsordren ved å gi 
den andre Parten skriftlig varsel tre (3) måneder på forhånd. 

6) Rett til å inspisere og teste 

a) Sony skal ha rett til å observere og, om nødvendig, delta i inspeksjon eller testing 
av Varene i Leverandørens lokaler eller i lokalene til Leverandørens 
underleverandører, og Leverandøren skal varsle Sony skriftlig om slike 
inspeksjoner eller tester i rimelig tid på forhånd. 

b) Sonys observasjon eller deltakelse ved inspeksjon eller testing av Varene under 
Punkt 6 skal ikke frita Leverandøren for noen av hans forpliktelser i 
Innkjøpsordren. 

c) Leverandøren skal sørge for at vilkårene og betingelsene i underleveransene 
oppfyller rettighetene til Sony som angitt i Punkt 6. 

7) Levering 

a) Leverandøren skal levere Varene på det tidspunkt Sony har angitt. På Sonys 
forespørsel skal leverandøren sørge for leveringsplaner. Hvis relevant, skal slike 
leveringsplaner utgjøre en del av Innkjøpsordren. Ethvert leveringstidspunkt eller 
leveringsperiode, avsendelse eller fullføring, er å anse som vesentlig. 

b) Leverandøren samtykker i å varsle Sony skriftlig umiddelbart hvis det oppstår en 
hendelse, eller hvis man forventer at det oppstår en hendelse, som kan påvirke 
leveringsplanen. 

c) Leverandøren skal sørge for at Varene er tilstrekkelig beskyttet mot ødeleggelse 
eller skade under sending.  

d) Hvis ikke annet er avtalt skriftlig med Sony, skal Leverandøren sørge for levering 
til Sony: (i) for Leverandørens regning; (ii) til adressen(e) som Sony har oppgitt; 
og (iii) DDP i henhold til gyldig versjon av Incoterms på leveringstidspunktet, 
bortsett fra at levering skal inkludere lossing av Varene.  

e) All emballasje av Varer og korrespondanse vedrørende Varene skal tydelig angi 
Innkjøpsordrenummer, adressat, adresse og antall og type Varer. Sony 
forbeholder seg retten til ikke å akseptere leveranser av Varer som ikke er 
merket. 

f) Alle containere og alt emballasjemateriell som leveres av Leverandøren skal 
betraktes som ikke-returnerbart, og kostnaden til dette skal være inkludert i 
Vareprisen. 

g) Varene skal være pakket på en slik måte at de kan transporteres sikkert og 
håndteres generelt, og med mindre annet er avtalt skriftlig med Sony, skal 
emballasjen kunne resirkuleres og påvirke miljøet minimalt. Alle forholdsregler 
som må følges ved håndtering av Varene skal være tydelig angitt på utsiden av 
hver pakke med Varer. 

h) I Sonys lokaler må Leverandøren overholde, og vedkommende må sørge for at 
dennes ansatte og underleverandører også overholder: (i) Sonys helse-, miljø- 
og sikkerhetspolicy og prosedyrer (inklusive, men ikke begrenset til det som 
vedrører utstyr, atferd og klær) (fås på forespørsel); og (ii) instruksjoner fra Sony-
personell.  

8) Avvising 

a) Når Sony mottar Varer uten å ha observert eller deltatt i noen form for inspeksjon 
eller testing av Varene i henhold til Punkt 6, opphever ikke dette Sonys rett til å i 
ettertid inspisere Varene og avvise dem hvis de ikke er i samsvar med 
Spesifikasjonene eller Innkjøpsordren, eller Sonys rett til å klage på mangler. Når 
Varer avvises, vil de bli returnert til Leverandøren for Leverandørens risiko og 
regning. 

b) Hvis Sony avviser Varene, skal Leverandøren umiddelbart erstatte eventuelle 
avviste Varer med varer som er i samsvar med Innkjøpsordren, med mindre 
annet er avtalt og signert skriftlig mellom Partene. 

9) Eiendomsrett og risiko 
a) Hvis Sony betaler avdragsvis eller på forhånd, skal eiendomsretten, men ikke 

risikoen, gå til Sony straks Varene er tilordnet Innkjøpsordren. Alle Varer som er 
tilordnet slik skal være tilstrekkelig merket og registrert av Leverandøren som 
Sonys eiendom. 

b) Eiendomsretten til Varene skal overføres til Sony ikke senere enn 
leveringstidspunktet, forutsatt at eventuell overføring av eiendomsrett ikke 
opphever verken Sonys rett til å avslå Varen pga. mangler i forhold til 
Spesifikasjonene eller Innkjøpsordren, eller andre rettigheter som Sony måtte ha 
i henhold til Innkjøpsordren. 

c) Risikoen for Varene skal overføres til Sony når lossingen av Varene er fullført på 
mottaksområdet på leveringsadressen(e) som er angitt av Sony, forutsatt at 
risikoen til alle Varer avvist av Sony under Punkt 8 går tilbake til Leverandøren 
umiddelbart etter at Sony er blitt varslet om en slik avvisning.  

10) Betaling 
a) Når en fast innkjøpspris er spesifisert i Innkjøpsordren, skal prisen for Varene 

være fast og bekreftet, med unntak av rabatter for tidlig betaling og lignende, og 
det skal ikke legges til noen form for ekstrabetaling og det skal ikke forekomme 
noen form for avvik. Når det er spesifisert en innkjøpspris på formen 'må ikke 
overstige € xxx', skal ikke Sony være ansvarlig for å betale summer som 
overstiger beløpet som er angitt, med mindre en fast pris som overstiger det 
angitte beløpet er akseptert skriftlig av Sony. 

b) Fakturaer må sendes til adresse som er angitt øverst i Innkjøpsordren. 
c) Fakturaer må ha Innkjøpsordrenummer og Leverandørens firmanummer og mva-

nummer. 
d) Delfakturering aksepteres ikke med mindre det er avtalt skriftlig med Sony. 
e) Leverandøren skal ha rett til å sende en faktura for Varene ved komplett levering 

av Varene. 
f) Sony har rett til å avvise alle fakturaer fra Leverandøren som ikke fullt ut er i 

samsvar med Innkjøpsordren.  
g) Fakturerte beløp forfaller til betaling 60 kalenderdager etter at Sony har mottatt 

en gyldig sendt faktura, med mindre Sony innen betalingen forfaller har avvist 
Varene eller noen av disse i henhold til Punkt 8. 

h) Hvis Sony har avvist Varene eller noen av disse uten å ha betalt disse og slike 
avviste Varer deretter erstattes av Leverandøren med varer som samsvarer med 
Innkjøpsordren, skal betalingen utføres av Sony ikke senere enn 60 
kalenderdager etter at Sony har mottatt en gyldig faktura for det samme. 

i) Betalingen kan bli forsinket, men ingen umiddelbar betalingsrabatt krevd av Sony 
i tilfelle at Leverandøren: 
i) Unnlater å sende, på forsendelsesdagen for hver forsendelse av 

Varer, nødvendig informasjon om forsendelse og fakturaer, eller 
ii) Unnlater å overholde dette Punkt 10. 

j) Leverandøren skal holdes ansvarlig for rapportering og betaling av alle skatter, 
toll og eventuelle andre plikter i samsvar med gjeldende lov, inkludert eventuelle 
bøter, renter og kostnader i forbindelse med dette, og skal holde Sony skadesløs 
i forbindelse med slike kostnader. 

11) Tilgjengelighet av Deler 

Der hvor Varer krever eller kan ha behov for vedlikehold, vil Leverandøren gjøre 
sitt beste for å sikre tilgjengeligheten av servicedeler dertil for en periode på ikke 
mindre enn 7 år fra dato for levering av varer til Sony. Der Leverandøren som 
følge av ukurans anser at han ikke vil være i stand til å opprettholde slik 
tilgjengelighet av servicedeler, vil Leverandøren umiddelbart varsle Sony skriftlig 
slik at Sony kan inngå de nødvendige avtaler for fortsatt støtte til Varene. 

12) Sikkerhet og WEEE  
a) Leverandøren garanterer og forplikter seg til at Varene oppfyller alle relevante 

nasjonale og industrielle sikkerhetsstandarder som gjelder på leveringsstedet. 
b) Leverandøren garanterer og forplikter seg til å overholde alle bestemmelser i 

WEEE-direktivet som gjelder i forhold til tilbud og eventuell senere avhendig av 
Varer, inkludert, men ikke begrenset til, noen forpliktelser pålagt Leverandøren 
som følge av at Leverandøren er "Produsenten" (som definert i WEEE-direktivet) 
av Varene. Leverandøren skal holde Sony (i den utstrekning det er tillatt etter 
gjeldende lovgivning) skadesløs for eventuelle kostnader og utgifter pådratt av 
Sony som et resultat av at Leverandøren eller noen av Leverandørens ansatte, 
agenter eller underleverandører unnlater å etterkomme slike bestemmelser. 

c) Leverandøren skal samarbeide med Sony, i den grad det kreves av Sony, i 
forhold til skritt som tas av Sony for å overholde bestemmelser i WEEE-direktivet 
i forhold til Varene. 

13) Fortrolig behandling av informasjon 

Leverandøren skal behandle all informasjon fra Sony som konfidensiell og kun 
bruke slik informasjon for å utføre Innkjøpsordren. Leverandøren skal utøve 
forsvarlig ivaretakelse og kontroll over alle tegninger, data og annet materiale 
utstedt til Leverandøren og returnere eller avhende slike i samsvar med Sonys 
instrukser. Det skal innhentes skriftlig samtykke fra Sony før Leverandøren 
offentliggjør noen form for kommunikasjon i forbindelse med Innkjøpsordren. For 



å unngå tvil, skal dette Punkt 13 ikke erstatte eller på annen måte endre noen 
avtaler om taushetsplikt om innholdet i denne Innkjøpsordren. 

14) Garanti 

a) Leverandøren garanterer for, på leveringstidspunktet og for en periode på to (2) 
år deretter, at Varene vil: (i) være fri for alle feil og mangler i materialer og 
utførelse, og (ii) samsvare med Spesifikasjonene. 

b) I løpet av garantiperioden angitt i Punkt 14 a) over, skal Leverandøren på Sonys 
forespørsel reparere eventuelle defekter og/eller mangler på noen Varer eller 
erstatte eventuelle defekte og/eller mangelfulle Varer uten kostnad. Reparerte 
Varer og erstatningsvarer skal være underlagt de ovennevnte garantiforpliktelser 
for en periode på to (2) år fra leveringsdato av reparerte eller erstattede Varer. 

15) Ansvar og forsikring 

a) Leverandøren vil godtgjøre og holde Sony skadesløs i forhold til alle tap som 
resulterer, ved forsvarlig bruk, fra defekte materialer, varer, utførelse eller design 
levert av Leverandøren. 

b) Leverandøren vil godtgjøre og holde Sony skadesløs mot: 
i) ethvert krav som måtte oppstå som følge av død eller tap eller 

personskader, og 
ii) ethvert krav som måtte oppstå som følge av skade på eiendom til noen 

person, 
på grunn av uaktsomhet eller handling eller unnlatelse hos Leverandøren, 
Leverandørens ansatte, underleverandører eller agenter som følge av 
gjennomføring av Innkjøpsordren. 

c) Dersom en tredjepart fremsetter krav om erstatning mot enten Leverandøren 
eller Sony i forbindelse med Innkjøpsordren, skal den gjeldende Part underrette 
den andre Parten uten ugrunnet opphold.  

d) Uten på noen måte å begrense Leverandørens ansvar herunder, forplikter 
Leverandøren seg til å holde i kraft, med et anerkjent forsikringsselskap, gyldige 
arbeidsgiver- og produktansvarsforsikringer for å dekke sine forpliktelser i 
henhold til Innkjøpsordren for dennes varighet. Leverandøren skal, på Sonys 
forespørsel, fremskaffe slike forsikringssertifikater med informasjon om dekning 
og kvitteringer for gjeldende års premie. 

16) Import- og eksportregulering 
Der hvor varene er underlagt forskrifter om eksport- eller importregulering, skal 
Leverandøren varsle Sony i alle slike saker og skal: 
i) Innhente all nødvendig dokumentasjon for eksport av Varene til Sony, 

og 
ii) gi all rimelig assistanse til Sony med å skaffe dokumentasjon for 

innførsel av Varer og dokumentasjon for eventuell senere reeksport av 
Varene. 

17) Immaterielle rettigheter 

a) Leverandøren skal holde Sony skadesløs fra og mot alle kostnader, 
erstatningskrav, søksmål eller krav i forbindelse med eventuelle brudd på 
patenter, registrert design, varemerker, opphavsrett eller andre immaterielle 
rettigheter som følge av salg eller bruk av Varer levert under denne 
Innkjøpsordningen, forutsatt at: (i) Sony opptrer i samsvar med Innkjøpsordren, 
(ii) Sony omgående varsler Leverandøren så snart Sony blir oppmerksom på 

slike reklamasjoner, søksmål eller krav, og (iii) Sony bruker rimelige 
anstrengelser for å etterkomme alle rimelige anmodninger fra Leverandør til å 
treffe tiltak for å begrense eller redusere eventuelle tap påført som følge av slike 
reklamasjoner, søksmål eller krav, der slike tiltak kan inkludere (etter 
Leverandørens valg) å akseptere fra Leverandøren tilsvarende ikke-krenkende 
endrede eller erstattede varer eller tjenester. 

b) I den grad loven tillater det, der utviklingen er en del av Innkjøpsordren, skal 
eierskap av eventuelle immaterielle rettigheter som følge av en slik utvikling, 
inkludert (uten begrensning) eventuelle immaterielle rettigheter i notater, 
tegninger, dokumentasjon, dataprogrammer, kundelister, lyd og visuelle bilder 
("Arbeidsprodukt") overføres til Sony, og leverandøren skal samarbeide i alle 
tiltak som er nødvendig for at en slik overføring skal tre i kraft så snart slik 
rettighet oppstår. 

c) I den grad loven tillater det, skal Leverandøren herved ubetinget og ugjenkallelig 
fraskrive seg til fordel for Sony, sine rettigheter og rettsetterfølgere, alle moralske 
rettigheter i og til Arbeidsproduktet. 

18) Underkontraktering og tilordning 

a) Leverandørens rettigheter og plikter iht. Innkjøpsordren kan ikke 
underkontrakteres uten forutgående skriftlig tillatelse fra Sony.  

b) Hvis det er innhentet skriftlig tillatelse til å underkontraktering fra Sony, skal slik 
underkontraktering ikke frita Leverandøren fra sine forpliktelser til Sony i henhold 
til Innkjøpsordren og Leverandøren skal være fullt ut ansvarlig overfor Sony for 
handlinger og unnlatelser fra slike underleverandører som om det var sine egne 
handlinger eller unnlatelser (inkludert, men ikke begrenset til eventuelle feil eller 
mangler hos underleverandører eller feil på sin side til rettidig levering).  

c) Leverandøren skal være ansvarlig for gjennomføringen av Innkjøpsordren og 
skal ikke overføre Innkjøpsordren eller sin rett til betaling i henhold til denne. 

d) Sony kan fritt overdra eller underkontraktere sine rettigheter og/eller forpliktelser 
under Innkjøpsordren uten å måtte skaffe Leverandørens forhåndssamtykke. 

19) Ugyldiggjøring 

Hvis en domstol i kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i 
Innkjøpsordren, eller deler av denne, ikke kan håndheves, skal vedkommende 
bestemmelse i Innkjøpsordren håndheves i den grad det er tillatt med hensyn til å 
gjennomføre Partenes hensikt, og resten av Innkjøpsordren skal fortsette med full 
kraft og effekt. 

20) Ansvarsfraskrivelse 

Unnlatelse fra den ene Parten til å håndheve en bestemmelse i Innkjøpsordren 
skal ikke anses som en oppgivelse av fremtidig håndhevelse av denne eller 
andre bestemmelser. Alle rettigheter og rettsmidler meddelt under 
Innkjøpsordren eller etter loven skal være kumulative, og kan utføres enkeltvis 
eller samtidig. 

21) Gjeldende lovgivning og rettssted 

Innkjøpsordren skal være underlagt og fortolkes etter norsk lov og Partene skal 
hermed underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. FNs 
konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer ("CISG") gjelder 
uttrykkelig ikke denne Innkjøpsordren. 

 
 
  



SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON 
SONY PRODUCTS AND SERVICES 
 
Applicable towards the supply of goods and/or services to Sony Nordic (Norway), a 
branch of Sony Europe Limited, with its registered office at Billingstadsletta 13, 
1396 Billingstad, Norway, VAT no. 995461005MVA and registered company number 
995 461 005. Sony Europe Limited has its registered office at The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom with registered 
company number 02422874. 
 
Warning – Sony will not accept liability for any orders placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony. 

 

1) Definitions  
a) “Sony” means Sony Europe Limited (with its registered office at The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK and registered company number 
02422874) or such persons, entities and/or body corporates that are under 
common Control with, Control, or are Controlled by Sony Europe Limited (where 
“Control” shall mean that the entity has a direct or indirect equity ownership of at 
least fifty per cent of the voting shares in issue now or in the future). 

b) “Supplier” means any supplier of Goods to Sony.  
c) “Parties” means Sony and the Supplier. 
d) “Goods” means any equipment or commodity or services supplied or to be 

supplied by the Supplier to Sony under the Purchase Order. 
e) “Specifications” means the description of the Goods contained in or referred to 

in the Purchase Order. 
f) “Purchase Order” or “PO” means this document and all other documents 

incorporated by reference. 
g) “WEEE Directive” means Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and 

Electronic Equipment as amended and enacted by national laws within the 
European Union, or equivalent legislation applicable in Norway. 

h) “Work Product” has the meaning set out in Clause 17 b) of this document. 

2) Terms and Conditions applying  
a) Except as provided for in Clause 2 b) below, terms and conditions other than 

those contained in this document (including without limitation the Supplier’s terms 
and conditions) are excluded. 

b) If there is a written agreement in respect of the subject matter of this PO, which 
has been signed by both Parties, and which is in force at the time of the PO, the 
terms and conditions of that agreement shall apply to the PO, where a written 
reference to that agreement has been added by Sony to the front of the PO. 

c) All conditions, representations and warranties, express or implied by statute, 
common law or otherwise (including but not limited to conditions, representations 
and warranties as to title, quiet enjoyment, quality and fitness purpose), shall 
remain valid and effective and apply to the subject-matter of this PO, unless 
otherwise agreed by the Parties in writing. 

d) Sony will not accept any liability for any orders for Goods placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony. 

3) Scope and performance 
a) The Supplier shall supply the Goods in accordance with the PO and in any event 

at a standard no lower than standard practice within the industry. 
b) The Supplier shall appoint a single person as its representative and point of 

contact to Sony for the purposes of the PO. 

4) Conformity with Specification, Samples and Standards 
a) All Goods supplied must: (i) conform in all aspects with the Specifications and 

with any patterns, drawings, designs, moulds or samples provided by Sony; (ii) 
where appropriate, conform in all aspects with the requirements of all relevant 
local standards and local legislation at the place of delivery in force at the date of 
delivery; and (iii) be fit for any purposes made known to the Supplier, whether 
expressly or by implication. 

b) Sony has the right to modify the Specifications in whole or in part, but no 
modification by the Supplier will be accepted without Sony’s prior written consent. 

5) Cancellation and Suspension of the PO 

a) Sony shall be entitled, at any time on giving written notice to the Supplier, to 
cancel the PO or any part thereof without compensation to the Supplier, and/or 
claim reimbursement for all losses and expenses suffered, in the event that the 
Supplier: 
i) fails to supply Goods in accordance with the terms of the PO; 
ii) fails to make progress with the PO so as to jeopardise the purpose of 

the PO; 
iii) becomes insolvent, goes into receivership, is wound up or otherwise 

ceases business; 
iv) commits some act prejudicial to the interests of Sony; or 
v) becomes subject to the control of a third party in a manner prejudicial 

to the interests of Sony. 
b) In the event of any interruption to Sony’s business, or to the business of a 

customer of Sony to whom the Goods detailed in the PO are to be supplied, due 
to circumstances beyond Sony’s control such as, but not limited to, any war, riot, 
civil commotion, compliance with any law or governmental actions, industrial 
dispute, fire, flood, storm, explosion or accident which would prevent or hinder the 
use of all or part of the Goods which are the subject of the PO, Sony shall have 
the right to suspend the PO until such circumstances have ceased or, at its 
option, cancel the PO. 

c) Either Party shall be entitled to terminate the PO at any time by giving the other 
Party three (3) months’ prior written notice. 

6) Right to inspect and test 

a) Sony shall have the right to witness and, if necessary, take part in inspection or 
testing of the Goods at the premises of the Supplier or the premises of the 
Supplier's sub-contractors, and the Supplier will give Sony reasonable prior 
written notice of any such inspections or tests. 

b) Any witnessing or participation by Sony in any inspection or testing of the Goods 
under this Clause 6 shall not relieve the Supplier of any of its obligations under 
the PO. 

c) The Supplier shall ensure that the terms and conditions of its sub-contracts 
provide for the rights of Sony as stated in this Clause 6. 

7) Delivery 
a) The Supplier shall deliver the Goods at the time specified by Sony. The Supplier 

shall provide delivery schedules upon Sony’s request. Such delivery schedules, if 
applicable, shall form part of the PO. Any time or period for delivery, despatch or 
completion shall be of the essence. 

b) The Supplier agrees to notify Sony immediately in writing of any event arising, or 
anticipated to arise, which may affect delivery schedules. 

c) The Supplier shall ensure that the Goods are adequately protected against 
damage or deterioration in transit.  

d) Unless otherwise agreed in writing by Sony, delivery shall be provided by the 
Supplier to Sony: (i) at the Supplier’s expense; (ii) to the address(es) specified by 
Sony; and (iii) DDP in accordance with the valid version of the Incoterms at the 
time of delivery, except that delivery shall include the off-loading of the Goods.  

e) All packaging of Goods and correspondence regarding Goods shall clearly state 
the PO number, addressee, address and the number and type of Goods. Sony 
reserves the right not to accept deliveries of Goods not so marked. 

f) All containers and packaging materials supplied by the Supplier shall be 
considered non-returnable and their costs shall be included in the price of the 
Goods. 

g) The Goods shall be suitably packaged to allow safe transport and general 
handling and, unless otherwise agreed in writing by Sony, the packaging shall be 
recyclable and constitute a minimum impact on the environment. Any safety 
precautions required to be observed in the handling of the Goods are to be 
indicated clearly on the outside of each package of Goods. 

h) When at Sony’s premises, the Supplier must comply, and must ensure that its 
employees and sub-contractors comply, with: (i) Sony’s environmental and health 
and safety policies and procedures (including but not limited to those relating to 
equipment, behaviour and clothing) (available on request); and (ii) any 
instructions from Sony personnel.  

8) Rejection 

a) Where Sony receives Goods without witnessing or participating in any inspection 
or testing of the Goods pursuant to Clause 6, Sony’s right subsequently to 
inspect the Goods and reject them if they do not comply with the Specifications or 
the PO, or to claim for shortage, shall not be prejudiced.  When Goods are 
rejected, they will be returned to the Supplier at the Supplier’s risk and expense. 

b) Where Sony rejects the Goods, the Supplier shall immediately replace any 
rejected Goods with goods which conform to the PO, unless otherwise agreed in 
signed writing between the Parties. 

9) Title and Risk 

a) Where advance or staged payments are made by Sony, title but not risk shall 
pass to Sony as soon as Goods are allocated to the PO.  All Goods so allocated 
shall be adequately marked and recorded by the Supplier as being the property 
of Sony. 

b) Title in the Goods shall pass to Sony no later than the time of delivery, provided 
that any passing of title shall not prejudice either Sony’s right to reject for non-
conformity with the Specifications or the PO, or any other rights that Sony may 
have under the PO. 

c) The risk in the Goods shall pass to Sony only upon completion of the unloading 
of the Goods at the receiving area at the delivery address(es) specified by Sony, 
provided that the risk in any Goods rejected by Sony under Clause 8 shall revert 
to the Supplier immediately upon notice being given by Sony of such rejection.  

10) Payment 

a) Where a fixed purchase price is specified in the PO, the price for the Goods shall 
be fixed and firm, with the exception of early payment discounts and the like, and 
no form of surcharge shall be added or variation made.  Where a purchase price 
is specified in the form ‘not to exceed € xxx’, Sony shall not be liable to pay sums 
in excess of the amount specified, unless a fixed price exceeding the amount 
specified has been accepted in signed writing by Sony. 

b) Invoices must be sent to the address indicated at the top of the PO. 
c) Invoices must bear the PO number and the Supplier’s company number and VAT 

number. 
d) Partial invoicing is not accepted unless agreed in signed writing by Sony. 
e) The Supplier shall be entitled to submit an invoice for the Goods upon completion 

of delivery of the Goods. 
f) Sony has the right to reject any invoices from the Supplier that do not fully comply 

with the PO.  
g) Sums invoiced shall fall due for payment 60 calendar days after Sony’s receipt of 

a validly submitted invoice, unless by the time when payment is due Sony has 
rejected the Goods or any of them under Clause 8. 

h) If Sony has rejected the Goods or any of them without having made payment and 
such rejected Goods are thereafter replaced by the Supplier with goods which 
conform to the PO, then payment shall be made by Sony no later than 60 
calendar days after Sony’s receipt of a valid invoice for the same. 

i) Payment may be delayed, but no prompt payment discount shall be forfeited, by 
Sony in the event that the Supplier: 
i) fails to send on the day of despatch for each consignment of Goods 

appropriate advice of despatch and invoices; or 
ii) fails to comply with this Clause 10. 

j) The Supplier shall be responsible for reporting and payment of all taxes, customs 
duties and any other duties in accordance with applicable law, including any 
fines, interest and costs in connection therewith and shall indemnify and hold 
Sony harmless in respect of any such costs. 

11) Availability of Parts 
Where Goods require or are capable of maintenance, the Supplier will use its 
best endeavours to ensure the availability of service parts therefor for a period of 
not less than 7 years from the date of delivery of the Goods to Sony.  Where by 
reason of obsolescence the Supplier considers that it will be unable to maintain 
such availability of service parts, the Supplier will notify Sony immediately in 
writing to enable Sony to make appropriate arrangements for the continued 
support of the Goods. 

12) Safety and WEEE    

a) The Supplier warrants and undertakes that the Goods comply with all relevant 
national and industrial safety standards applicable at the place of delivery. 

b) The Supplier warrants and undertakes to comply with all provisions of the WEEE 
Directive that apply in respect of the supply and any subsequent disposal of the 
Goods, including but not limited to any obligations placed upon the Supplier as a 
result of the Supplier being the  “Producer” (as defined in the WEEE Directive) of 
the Goods. The Supplier shall indemnify Sony (to the fullest extent permitted by 
applicable law) for any costs and expenses incurred by Sony as a result of the 
Supplier or any of its employees, agents or sub-contractors failing to comply with 
such provisions. 

c) The Supplier will cooperate with Sony, to the extent reasonably required by Sony, 
in respect of any steps taken by Sony to comply with any provisions of the WEEE 
Directive in respect of the Goods. 

13) Confidentiality of Information 
The Supplier shall treat all information provided by Sony as confidential and use 
such information only for the purpose of performing the PO.  The Supplier shall 
exercise proper custody and control over any drawings, data and other materials 
issued to it and return or dispose of such in accordance with Sony’s instructions.  
Prior written consent shall be obtained from Sony before any publicity is issued 
by the Supplier in connection with the PO. For the avoidance of doubt, this 
Clause 13 shall not replace or otherwise modify any non-disclosure agreement 
concerning the subject matter of this PO. 



14) Warranty 

a) The Supplier warrants and represents that, at the time of delivery and for a period 
of two (2) years thereafter, the Goods will: (i) be free from all defects and 
deficiencies in materials and workmanship; and (ii) conform to the Specifications. 

b) During the warranty period specified in Clause 14 a) above, the Supplier shall on 
Sony’s request repair any defects and/or deficiencies in any Goods or replace 
any defective and/or deficient Goods free of charge.  Repaired Goods and 
replacement Goods shall be subject to the foregoing warranty obligations for a 
period of two (2) years from the date of delivery of the repaired or replacement 
Goods. 

15) Liability and Insurance 
a) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of all losses 

which result, during proper use, from defective materials, goods, workmanship or 
design supplied by the Supplier. 

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified against: 
i) any claim arising out of death or loss or injury caused to any person; 

and 
ii) any claim arising out of damage to the property of any person, 
by reason of any negligence or any act or omission on the part of the Supplier, its 
employees, sub-contractors or agents arising out of the performance of the PO. 

c) In the event a third party makes a claim for damages against either the Supplier 
or Sony in connection with the PO, the Party in question shall notify the other 
Party without undue delay.  

d) Without in any way limiting the Supplier’s liability hereunder, the Supplier 
undertakes to maintain in force with a reputable insurance company valid 
employers’ and products liability insurance policies to cover its liabilities under the 
PO for the term of the PO.  The Supplier shall, on Sony's request, produce such 
insurance certificates giving details of cover and the receipts for the current year's 
premiums. 

16) Import & Export Regulation 

a) Where the Goods are subject to export or import control regulations, the Supplier 
shall notify Sony of all such matters and will: 
i) obtain all necessary documentation for the export of the Goods to 

Sony; and 
ii) give all reasonable assistance to Sony in obtaining importation 

documentation for the Goods and documentation for any subsequent 
re-exportation of the Goods. 

17) Intellectual Property Rights 

a) The Supplier shall indemnify Sony from and against all costs, claims, 
proceedings or demands in respect of any infringement of patent, registered 
design, trade mark, copyright or other intellectual property rights arising out of the 
sale or use of any Goods supplied under this PO provided: (i) Sony is in 
compliance with the PO; (ii) Sony promptly notifies the Supplier as soon as it 
becomes aware of any such claims, proceedings or demands; and (iii) Sony uses 

reasonable endeavours to comply with all reasonable requests by the Supplier to 
take steps to mitigate or reduce any losses suffered as a result  of any such 
claims, proceedings or demands, which steps may include (at the Supplier’s 
option) accepting from the Supplier equivalent non-infringing modified or 
replacement goods or services. 

b) To the fullest extent permitted by law, where development forms part of the PO, 
the ownership of any intellectual property rights arising from such development 
including (without limitation) any intellectual property rights in notes, drawings, 
documentation, computer programs, customer lists, sound and visual images 
(“Work Product”) shall be transferred to Sony and the Supplier shall co-operate in 
any measure necessary to make such transfer effective as soon as any such 
right arises. 

c) To the fullest extent permitted by law, the Supplier hereby unconditionally and 
irrevocably waives in favour of Sony, its licensees and successors in title, all 
moral rights in and to the Work Product. 

18) Subcontracting and Assignment 

a) The Supplier’s rights and obligations under the PO cannot be sub-contracted 
without the prior written permission of Sony.  

b) If written permission to sub-contract is obtained from Sony, such permitted sub-
contracting shall not relieve the Supplier of its obligations to Sony under the PO 
and the Supplier shall remain fully liable to Sony for the acts and omissions of 
such sub-contractors as if they were its own acts or omissions (including but not 
limited to any errors or defects by sub-contractors or any failure on their part to 
deliver on time).  

c) The Supplier shall remain responsible for the performance of the PO and shall 
not assign the PO or its right to payment thereunder. 

d) Sony may freely assign or sub-contract its rights and/or obligations under the PO 
without the need to obtain the Supplier’s prior consent. 

19) Severability 

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the PO, or 
portion thereof, to be unenforceable, that provision of the PO shall be enforced to 
the maximum extent permissible so as to effect the intent of the Parties, and the 
remainder of the PO shall continue in full force and effect. 

20) Waiver 
Failure by either Party to enforce any provision of the PO shall not be deemed a 
waiver of future enforcement of that or any other provision. All rights and 
remedies conferred under the PO or by law shall be cumulative, and may be 
exercised singularly or concurrently. 

21) Governing Law and Venue 
The PO shall be subject to and construed under Norwegian law and the Parties 
hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Norway.  The United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) is 
explicitly excluded from application to this PO. 

 


