PLASTIROLL OY - YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

1.

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja, joissa Plastiroll Oy on jäljempänä ”myyjä” ja sen asiakas ”ostaja”
Suomessa.

2.

Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Tarjous asiakirjoineen on myyjän omaisuutta,
eikä sitä saa käyttää myyjän vahingoksi tai antaa siitä tietoja kolmannelle osapuolelle.

3.

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa
syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta noudatetaan
tarjouksenmukaisia ehtoja, ellei myyjä ole muuta vahvistanut.

4.

Toimitusaika lasketaan sopimuksen päiväyksestä, tai sovitun ennakkomaksun saapumisesta myyjän pankkitilille.

5.

Toimitusehto on vapaasti myyjän tehtaalla (ex works), ellei toisin ole sovittu.

6.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle tai rahdinkuljettajalle. Ostaja vastaa vaaranvastuusta omien
osakomponenttiensa osalta rahtitöissä.

7.

Myyjä vastaa materiaalin laadusta sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa materiaalin
käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

8.

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja
arvioidun uuden toimitusajan. Mikäli viivästys johtuu raaka-aineiden myöhästymisestä tai konerikosta yms. seikasta, myyjä ei ole
velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

9.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten
tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

10. Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu, niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.
11. Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu.
12. Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa ja perintäkulut. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes
erääntyneet maksut on suoritettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeutta esittää.
13. Jos toimitus on joltakin osalta virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa siitä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on
oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uutta materiaalia. Myyjä ei vastaa virheellisen materiaalin aiheuttamista
välillisistä kustannuksista kuten tuotantotappioista, katemenetyksistä, työkustannuksista tai muista taloudellisista
seurannaisvahingoista. Reklamaatiokorvaus voi olla korkeintaan virheellisen materiaalin määrän suuruinen. Myyjä ei vastaa
reklamoidusta materiaalista, jonka toimitus on tapahtunut yli 3 kk sitten.
14. Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, lakko, tuontikielto, valmistuksen lopettaminen
tai muu senkaltainen ylivoimainen este (mm. force majour-syyt) estävät materiaalin toimittamisen. Myyjä ei ole velvollinen
korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.
15. Osapuolet huolehtivat materiaalin vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on
sovittava erikseen.
16. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu.
17. Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perillemenosta vastaa lähettäjä.
18. Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa, ellei niitä
pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.

