Oy Neko Ab:n tuotteiden tilaus- ja toimitusehdot

1. Näitä Oy Neko Ab:n yleisiä tilaus- ja toimitusehtoja noudatetaan kaikissa Oy Neko Ab:n,
jäljempänä toimittaja ja toisen osapuolen (ostajan), jäljempänä tilaaja, välisissä
myyntisopimuksissa, ellei sopimuksessa ole kirjallisesti toisin sovittu.
2. Sopimuksella tarkoitetaan näissä yleisissä myyntiehdoissa osapuolten välistä sopimusta, joka
syntyy, kun toimittaja tekee ostajan kanssa sopimuksen puhelimitse tai lähettää tilaajalle tämän
tekemän tilauksen mukaisen kirjallisen tilausvahvistuksen postitse, sähköpostilla tai muulla viestien
lähettämiseen soveltuvalla järjestelmällä. Kaikki tavaraa koskeva informaatio sitoo toimittajaa vain,
mikäli se on nimenomaisesti kirjallisesti liitetty sopimuksen osaksi.
3. Ellei muuta ole sovittu, toimitusehto on CPT (Finnterms 2001) tilaajan ilmoittamassa
toimitusosoitteessa. Tavaran purkamisesta ajoneuvosta vastaa kuitenkin tilaaja, ellei ole kirjallisesti
toisin sovittu. Tilaajan on tarkastettava mahdolliset kuljetusvauriot
sekä toimituksen tilauksenmukaisuus tuotteen vastaanottamisen yhteydessä ja merkittävä ne
rahtikirjaan. Huomautukset toimittajalle on tehtävä 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.
Toimitusajat ovat arvioita, ellei erikseen kirjallisesti tai suullisesti ole sovittu toimitusajankohdasta.
Jos toimitus viivästyy enemmän kuin kolmekymmentä (30) päivää, kumpikin osapuoli voi purkaa
sopimuksen kirjallisesti. Tilaaja voi kuitenkin purkaa sopimuksen vain siltä osin, kuin kysymys on
edelleen viivästyneenä olevasta tavarasta.
4. Myyjän ilmoittama hinta on ilman arvonlisäveroa, mikä lisätään hintaan.
Ellei toisin sovita tai myyntitarjouksessa ole mainittu maksuaikaa, joka lasketaan laskun
päiväyksestä ja / tai tavaran toimittamispäivästä alkaen, on 14 päivää. Viivästysvuosikorko on 8 %,
minkä lisäksi myyjällä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.
Myyjällä on oikeus hintojen tarkistuksiin, mikäli tuotteiden hintoihin vaikuttavissa tekijöissä, kuten
valuuttakursseissa, veroissa, tulleissa, osto- tai rahtihinnoissa, raaka-ainehinnoissa tms.
maksuissa tapahtuu muutoksia. Myyjä pidättää lisäksi oikeuden virheellisen hinnoittelun
korjaamiseen.
5. Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen
tietojen mukaisesti. Myyjän vastuu on rajoitettu myyjän valinnan mukaan joko viallisen tuotteen
korjaamiseen, kun se on korjattavissa tai viallisen tuotteen tai sen osan korvaamiseen
virheettömällä tuotteella. Tuotteen tai sen osan korvaaminen uudella tuotteella ei pidennä aiemmin
toimitetulla tuotteella olevaa mahdollista takuuaikaa.
6. Myyjän ei vastaa tuotteen aiheuttamista omaisuusvahingoista, vaikka näiden voitaisiinkin
katsoa johtuvan tuotteen, toimituksen tai varaosien viivästymisestä tai virheellisestä toimituksesta.
Myyjän vastuu ei missään tapauksessa ylitä vahinkoa aiheuttaneen tuotteen myyntihintaa.
Muuta kuin mitä yllä olevassa kohdassa korvauksista sovittu ei myyjä vastaa missään tilanteessa
tästä sopimuksesta johtuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, ellei ole aiheuttanut niitä
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

7. Ylivoimaisen esteen vallitessa myyjä ja tilaaja vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta kun
kyseinen syy kestää.
Ylivoimaisena esteenä pidetään ulkopuolista tapahtumaa tai tilannetta, jota sopijapuolet ei ole
kohtuudella voinut ennakoida eikä välttää ja joka estää sopimuksen täyttämisen. Tällaisena
esteenä voidaan pitää esimerkiksi (mutta ei ainoastaan) sotaa, sotilasoperaatiota, sodanuhkaa,
mellakkaa, tulipaloa tai vesivahinkoa, tulvaa, lakkoa, toimitilojen valtausta, tuhotyötä, työsulkua,
vienti- ja tuontikieltoja ja muita viranomaistoimenpiteitä ja -säännöksiä, laitevahinkoja,
työvoimapulaa, raaka-ainepulaa, myyjälle raaka-aineita ja muita tuotteita toimittavan tahon
kyvyttömyydestä toimittaa myyjän tilaamia tai myyjälle toimitettavaksi sovittuja tuotteita tai
liikenteen häiriötä tai energiapulaa.
8. Ostajan yleisiä osto- ja / tai myyntiehtoja ei sovelleta miltään osin eikä missään tilanteessa
myyjän ja ostajan välisissä sopimussuhteissa.
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.1 .2021 alkaen

