Myynti- ja toimitusehdot 1.1.2014 alkaen

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat kaikkia Uusioaines Oy:n Foamitvaahtolasimurskeen
myynti- ja toimitusehtoja elleivät
sopijaosapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet. Kirjallisella
sopimuksella tarkoitetaan näissä ehdoissa myös sähköisenä
viestinä lähetettyä asiakirjaa.
2. Kaupan päättäminen
2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa 30 päivää, ellei tarjouksessa ole
muuta ilmoitettu. Tarjoukseen liittyvät tuotteen tekniset
spesifikaatiot ovat myyjän omaisuutta.
2.2 Sopimuksen syntyminen
Kauppasopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen
ja ilmoitus siitä on saapunut myyjälle. Vaikka ostajan tilaus
poikkeaa myyjän tarjouksesta, katsotaan kaupan syntyneen
myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole muuta
kirjallisesti vahvistanut.
Kauppa syntyy myös, kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut
tilauksen, toimitusajan ja -tavan sekä tuotteen määrän ja
tekniset spesifikaatiot tai toimittanut tavaran.
3. Myyjän velvollisuudet
3.1 Toimitusaika ja toimitusehdot
Toimituksissa
noudatetaan
sopimuksesta
riippuen
Incoterms 2010 - ehtoja EXW, FCA tai DAP. Toimitusaika on
3
3
1-4 viikkoa (< 5000 m ) ja 5-10 viikkoa (> 5000 m ). Myyjä
ilmoittaa tarkan toimitusajan ennen toimitusta. Pienin
3
3
toimituserä on 20 m tai yksi autokuorma 20 - 140 m (DAP).
3.2 Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu
ostajalle tai ulkopuoliselle rahdinkuljettajalle.
3.3 Viivästys
Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä,
myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä ja
uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli viivästys aiheutuu
myyjän
tuottamuksesta,
on
ostajalla
oikeus
vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5% per viikko
myöhästyneen toimituserän arvosta kuitenkin enintään 5%.
3.4 Tavaran virheet
Myyjä vastaa siitä, että tavara vastaa niitä teknisiä
spesifikaatioita, jotka myyjä on tilauksen yhteydessä
ostajalle antanut. Foamit vaahtolasi -tuotteen yleinen
tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote ovat nähtävissä
osoitteessa www.foamit.fi.
Mikäli toimitus poikkeaa sovituista teknisistä tiedoista,
myyjällä on ensisijaisesti oikeus korvata toimitus
virheettömällä tuotteella. Virheellinen tuote jää myyjän
omistukseen. Myyjällä on oikeus ottaa näytteitä
virheelliseksi väitetystä erästä testausta varten ennen
uuden erän toimittamista tai muuta reklamaatiokäsittelyä.
Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista välillisistä
vahingoista, ellei myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä
tahallisesti
tai
törkeällä
tuottamuksella.
Myyjän
vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina kauppahintaan.

4. Ostajan velvollisuudet
4.1 Kauppahinnan maksu
Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan 14 päivän
kuluessa toimituksesta, ellei muusta ole sovittu.
3
Materiaalin hinta ilmoitetaan euroina / irto-m tai euroina/1
3
m suursäkki. Lisäksi veloitetaan rahti- ja/tai purkukulut.
Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa olevan
verokannan mukainen arvonlisävero.
Myyjä voi vaatia vakuuden kauppahinnan maksamisesta
ennen toimituksen aloittamista. Mikäli ostaja laiminlyö
kauppahintaosan suorittamisen, myyjällä on oikeus
keskeyttää alkanutkin toimitus, kunnes erääntynyt
kauppahinnan
osa
on
maksettu
ja
vakuus
loppukauppahinnan maksamisesta on asetettu.
Suorituksen viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan
15% viivästyskorkoa. Myyjä pidättää omistusoikeuden
tavaraan siihen asti, kunnes lasku on maksettu.
Ostaja
on
velvollinen
korvaamaan
tilatun
kuormatoimituksen perumisesta aiheutuvat kulut.
4.2 Toimituksen vastaanotto ja tarkistaminen
Ostaja vastaa siitä, että sen ennakkoon antama
toimitusosoite ja ajo-ohje ovat oikeat. Kuljetus tapahtuu
myyjän järjestämillä yhdistelmäajoneuvoilla ellei muuta ole
sovittu. Työmaalla olevien ja työmaalle johtavien teiden
ajokelpoisuus, kantavuus ja esteettömyys ovat ostajan
vastuulla. Myyjä on oikeutettu veloittamaan ostajalta kaikki
ne lisäkulut, jotka aiheutuvat poikkeamista työmaan tie- ja
purkuolosuhteissa. Ostajan tulee viivytyksettä osoittaa
kuorman purkupaikka. Mikäli kuorman purkua ei pystytä
tekemään kokonaisuudessaan 1 tunnin kuluessa ajoneuvon
saapumisesta työmaalle tilaajasta johtuvasta syystä, on
myyjällä oikeus veloittaa odotusveloituksena 37 euroa (alv 0
%) jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Ostajan tulee olla
edustettuna vastaanottopaikalla (DAP).
EXW -ehdoin tapahtuvasta noutoajankohdasta on sovittava
tilausta tehtäessä. Kuljettajan on peitettävä kuorma
kulloinkin soveltuvalla tavalla lastin putoamisen estämiseksi.
Ostajan on tarkistettava vastaanottamansa tavara
välittömästi. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti viimeistään
3 päivän kuluessa toimituksesta uhalla, että ostaja menettää
oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Ostaja menettää
oikeutensa reklamaatioon, jos tavaraa käytetään ennen
reklamaation
tekemistä
tai
varaamatta
myyjälle
mahdollisuutta tutkia virheelliseksi väitetty toimitus.
4.3 Vaahtolasimurskeen käyttötarkoitus ja suunnittelu
Myyjä ei vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä
mahdollisten viranomaislupien hankkimisesta. Myyjä ei
koskaan vastaa tuotteen käytöstä kokeellisiin tarkoituksiin.
5. Kauppalain soveltaminen
Sopimukseen sovelletaan kauppalakia (355/1987) sikäli kuin
näistä sopimusehdoista ei muuta johdu.
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