Myynti- ja toimitusehdot
Näitä ehtoja sovelletaan, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
1. Sopimuksen syntyminen
Kaikki tarjoukset jätetään sitoumuksetta ja välimyyntivarauksella.
Myyjän antama tilausvahvistus, josta ostaja ei ole välittömästi
huomauttanut kirjallisesti, katsotaan ostajan kokonaisuudessaan
hyväksymäksi, vaikka tilausvahvistus poikkeaisi jollakin tavoin
aiemmin jätetystä tarjouksesta, tilauksesta tai siitä, mitä on
ilmoitettu aikaisemmissa neuvotteluissa.
2. Toimituspaikka
Ellei muuta ole sovittu, tavara toimitetaan vapaasti myyjän
varastosta ja kaikki lähetykset tapahtuvat ostajan laskuun ja hänen
riskillään riippumatta toimituspaikasta. Myyjä ei vastaa kuljetuksen
aikana syntyneistä vaurioista. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi ja
vastuu tavarasta siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun tavara annetaan
ostajan käyttöön.
3. Virheet, puutteet tai viivästykset
Ilmoitetut toimitusajat ovat likimääräisiä, ja kaikki painoa, mittoja,
määrää jne. koskevat tiedot ovat likimääräisiä normaalien
toleranssien rajoissa. Nimellismitat koskevat kuivaamatonta tavaraa.
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan toimituksen viivästymisestä
aiheutunutta vahinkoa.
Jos toimitus vaikeutuu tai käy mahdottomaksi kokonaan tai joltakin
osin, koska myyjän toimittaja laiminlyö toimituksensa tai koska
kauppasopimuksen mukaiset tavarat myyjästä riippumattomista
syistä myöhästyvät, tuhoutuvat tai niitä ei jostakin muusta syystä
toimiteta myyjälle odotetussa määrin, myyjä on oikeutettu
lykkäämään toimitusta, toimittamaan pienemmän määrän tai
perumaan kaupan, eikä tällöin ole muuta korvausvelvollisuutta.
Jos jokin peräkkäisistä toimituksista lykkääntyy, myyjällä on oikeus
lykätä vastaavasti seuraavia toimituksia.
Jos ostaja ei voi ottaa tavaraa vastaan sovittuna toimituspäivänä, se
katsotaan toimitetuksi ja ostajan tulee maksaa se aivan kuin se olisi
toimitettu.
Jos ostaja on tarkastanut tavaran ennen toimitusta, tavara
katsotaan hyväksytyksi määrän ja laadun osalta, ja sama koskee
tilannetta, jossa ostaja laiminlyö tavaran tarkastuksen saatuaan
myyjän ilmoituksen siitä, että tavara on valmis tarkastettavaksi.
Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti, niihin tulee sisältyä
yksityiskohtainen selvitys reklamaation syynä olevista virheistä, ja ne
on toimitettava myyjälle 8 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta tai
8 päivän kuluessa ajankohdasta, jolloin virhe olisi pitänyt havaita.
Mikäli reklamaatioita laaditaan, ostaja ei saa työstää tai ottaa
käyttöön mitään osaa toimitetusta tavaraerästä, vaan myyjän on
voitava tarkastaa koko tavaraerä. Lisäksi ostajan tulee säilyttää
tavara asianmukaisesti käytöstä poistettuna. Jos tässä kappaleessa
mainittuja asioita ei noudateta, ostaja menettää oikeuden
korvaukseen.
Myyjä ei takaa värin ja rakenteen yhtenäisyyttä viiluissa, lankuissa ja
laudoissa, ellei muuta ole sovittu.
Myyjä hoitaa hyväksytyn reklamaation kohtuullisen ajan kuluessa.
Myyjälle tulee antaa mahdollisuus vaihtaa tavara tai antaa virhettä
vastaavan hinnanalennuksen. Muuta korvausvelvollisuutta ei ole.
Maksu on suoritettava reklamaatioista ja toimitusta koskevista
kiistoista riippumatta toimituksen siltä osalta, joka ei ole kiistan
kohteena, eikä ostaja voi pidättää maksusta enempää kuin sen
osuuden, joka vastaa virheen tai puutteen korjaamisen
kustannuksia.
Myyjä on vapaa korvausvelvollisuudesta sellaisten virheiden ja
puutteiden osalta, jotka ostaja on korjannut ilman myyjän
suostumusta.
Myyjän korvausvastuu tämän sopimuksen perusteella rajoittuu aina
kauppahintaan siitä tavaraerästä, joka aiheuttaa
korvausvaatimuksen, eikä ostajalla voi missään oloissa olla oikeutta
korvaukseen välillisistä vahingoista tai seurannaisvahingoista, jotka
johtuvat siitä, että myyjä ei ole täyttänyt velvoitteitaan.

Palauttaessaan tavaroita myyjälle ostajalla ei ole oikeutta vaatia
korvausta työpalkoista, rahdeista tai niihin verrattavista
kustannuksista.
4. Kauppahinta
Kauppahinta on myyjän tarjouksen taikka tilausvahvistuksen
mukainen hinta.
Kaikki hinnat koskevat pakkaamatonta tavaraa vapaasti myyjän
varastosta, ja ostajan tulee maksaa sovitun hinnan lisäksi voimassa
oleva arvonlisävero.
Ostajan tulee maksaa mahdolliset korotetut rahdit, uudet tai
korotetut tullimaksut, vienti-, tuonti- tai muut niihin verrattavat
maksut ja muut kotimaiset ja ulkomaiset lisät ja tavaran
hinnannousut, jotka koskevat suoraan tai epäsuorasti myytyä
tavaraa tilausvahvistuksen päiväyksen jälkeen.
Valuuttakurssivaihtelut otetaan huomioon vain asiakkaalle erikseen
tilattujen tuontituotteiden osalta sopimuksen mukaan.
5. Maksu
Ellei muuta ole sovittu kirjallisesti, maksu suoritetaan käteisenä
tavaraa noudettaessa tai tiliehtojen mukaisen maksuajan puitteissa
toimituspäivästä.
Shekkiä, vekseliä tai muuta sitoumusta ei katsota maksuksi, ennen
kuin se on täysin lunastettu.
Osatoimituksissa maksu on suoritettava kustakin toimituksesta, ja
jos maksua ei suoriteta sopimuksen mukaisesti joka toimituksesta,
myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta ostajan kanssa ilman, että
myyjä olisi korvausvelvollinen.
Jos ostaja ei suorita maksua ajoissa, myyjällä on oikeus veloittaa
viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Lakisääteinen huomautusmaksu
veloitetaan erikseen.
6. Omistusoikeuden pidätys
Toimitettu tavara pysyy myyjän omaisuutena, kunnes se on
kokonaan maksettu, mutta tavaraa koskeva riski on ostajalla kohdan
2 mukaisesti. Ostajalla ei ole oikeutta myydä tavaraa edelleen ennen
kuin se on kokonaan maksettu myyjälle.
Ostajalla on velvollisuus pitää tavara vakuutettuna, kunnes se on
kokonaan maksettu.
7. Kuivaus
Myyjä on vapaa kaikesta korvausvelvollisuudesta sen huolehtiman
kuivauksen aikana tai jälkeen syntyvien kuivausvahinkojen osalta.
8. Ylivoimainen este
Sota, kapina tai mellakka, liikekannallepano tai odottamattomat
palvelukseen kutsumiset, pakkolunastukset, takavarikoinnit, saarrot,
valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontirajoitukset, yleinen tavarapula,
kuljetusvälinepula, työkiista, käyttövoiman rajoitukset,
työkappaleiden hylkääntyminen, tulipalo, alihankkijoiden
toimitusten tulematta jääminen tai myöhästyminen, tulva,
luonnonkatastrofit tai vastaavat tapahtumat, jotka vaikuttavat
myyjään tai hänen alihankkijoihinsa tai jotka voivat aiheuttaa
myyjälle kustannuksia, joita se ei ole tarjousta antaessaan voinut
kohtuudella odottaa, oikeuttavat myyjän joko perumaan kaupan tai
pidentämään sopimusaikaa.
Myyjä voi kuitenkin vaatia, että tilaaja ottaa vastaan niin suuren
osan toimituksesta kuin on saatu valmiiksi.
9. Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti
ratkaista osapuolten välisellä sopimuksella, ja vain, jos sellaiseen
sopimukseen ei päästä, antaa välimiesoikeuden ratkaistavaksi
Suomen välimiehiä koskevan lain mukaisesti.
Näihin määräyksiin sovelletaan Suomen lakia.
Se, että syntyy erimielisyyksiä ja että kysymys annetaan
välimiesoikeuden ratkaistavaksi, ei vapauta ostajaa velvollisuudesta
suorittaa erääntyneet kauppahintaerät tai muutoin täyttää
sitoumuksensa.
Myyjällä on oikeus periä kauppahintasaatavaansa valintansa
mukaan myös ostajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

