SIBELCO NORDIC
LOMAKE 16.1
Yleiset toimitusehdot
1. Tarjoukset
1.1 Kaikki tarjoukset ovat Ostajalle ilmaisia ja kaikki
poikkeamat tarjouspyynnöstä on ilmoitettava.
1.2 Ostajalla on oikeus hyväksyä mikä tahansa Tarjous tai hylätä
kaikki Tarjoukset selitystä antamatta.
2. Tilaus
2.1 Vain kirjallisesti laaditut tai vahvistetut Tilaukset sitovat
Ostajaa.
3. Hinta
3.1 Kaikki Tilaushinnat ovat kiinteitä, ellei toisin sovita. Hinnat
sisältävät pakkaamisen, merkinnät, sertifikaatit ja muun
tarvittavan toimittajan dokumentaation. Hinnat ilmoitetaan aina
arvonlisäverottomina.
4. Tilausvahvistus
4.1 Tilausvahvistus pitää palauttaa Ostajalle 10 päivän kuluessa
ja joka tapauksessa ennen Toimitusta.
5. Toimitusta edeltävä tarkastus ja laadunvalvonta
5.1 Ostajalla tai hänen edustajallaan on oikeus tehdä tarvittavat
Tavaroiden tarkastukset vahvistaakseen, että ne noudattavat
Tilausta.
5.2 Myyjän on avustettava tarkastuksessa ja hänen on korjattava
havaitut viat ja puutteet kohtuullisen ajan kuluessa ilman, että
tästä koituu kustannuksia Ostajalle. Myyjä korjaa mahdolliset
viat ja puutteet omalla kustannuksellaan.
5.3 Myyjää ei vapauteta vastuusta miltään osin siitä riippumatta,
onko tarkastus suoritettu tai jätetty suorittamatta.
5.4 Myyjän on ylläpidettävä riittävää, Hankinnan tyyppiin
soveltuvaa laadunvarmistusjärjestelmää. Ostajalla on täysi
oikeus päästä tarkastelemaan Myyjän ja/tai alihankkijan
laadunvarmistusoppaita varmistaakseen, että tavarat tuotetaan ja
toimitetaan Tilauksen mukaisesti.
6. Pakkausluettelo
6.1 Pakkausluettelon pitää olla yksiselitteinen ja koskea vain
yhtä Tilausta. Jokaisessa pakkauksessa pitää olla oma
sisältöluettelo.
6.2 Ostaja pidättää oikeuden palauttaa pakkaukset, joiden
merkinnät eivät ole Tilauksen mukaiset. Rahti veloitetaan
Myyjältä.
6.3 EU:n tai ETA:n alueelta peräisin olevien lähetysten
Rahtiluetteloon on liitettävä Tavaratodistus.
7. Vastaanottotarkastus ja hyväksyminen
7.1 Hyväksyminen suoritetaan, kun lähetys saapuu Ostajalle
Kohdan 7.2 mukaisesti. Ostaja sitoutuu tarkastamaan tavarat
hyvien käytäntöjen mukaisesti niin pian kuin se kohtuudella on
mahdollista ja ilmoittamaan puutteista kohtuullisen ajan
kuluessa.
7.3 Mikäli tuotteista suoritetaan ennakkomaksu, tavaroiden tai
niiden osan omistusoikeus siirtyy Ostajalle ennakkomaksun
suorituksen yhteydessä. Tämä pätee myös silloin, kun lähetys on
Myyjän tai hänen alihankkijansa tiloissa. Myyjän on
varmistettava, että lähetys on merkitty Ostajan omaisuudeksi
eikä siihen kohdistu kolmannen osapuolen veloitusta tai
panttioikeutta.
8. Lasku
8.1 Laskuun pitää merkitä Ostajan Tilausnumero ja sen pitää
koskea vain yhtä Tilausta, ellei toisin ole sovittu.
8.2 Mitään laskutuslisiä, pienlaskutuslisiä tai vastaavia maksuja
ei hyväksytä.
9. Vakuutus- ja toimitusehdot
9.1 Myyjä vastaa kaikista kuljetusvakuutuksista, ellei toisin ole
sovittu.
9.2 Toimitusehdot ovat DDP Incoterms 2000 Ostajan varastossa
tai muussa määrätyssä sijaintipaikassa, ellei toisin ole sovittu.
9.3 Jos toimituksiin liittyy vahinkoriski tai
vahingonkorvausvaatimus Sibelco Nordicille, kaikilla tavaroiden
ja palveluiden toimittajilla on oltava riittävä vakuutusturva.
Vakuutusturvan on oltava voimassa toimituksen/palveluiden
päättymiseen saakka.
10. Toimituksen viivästyminen
10.1 Myyjän on välittömästi ilmoitettava Ostajalle, jos sovittua
toimitusaikaa ei voida noudattaa. Ilmoituksessa on mainittava
viivästyksen syy ja todennäköinen toimitusajan ylitys. Jos Myyjä
ei tee tätä ilmoitusta, hän ei voi myöhemmin vedota
ylivoimaiseen esteeseen.
10.2 Myyjä on vastuussa kaikista viivästymisestä Ostajalle
aiheutuneista välittömistä vahingoista.

10.3 Ostaja voi peruuttaa Tilauksen, jos toimitus ei tapahdu
sovittuna aikana. Jos Tavarat on valmistettu erityisesti Ostajaa
varten eikä Myyjä voi myydä niitä muulla tavoin kuin
huomattavin taloudellisin menetyksin, Ostaja voi purkaa
sopimuksen vain, jos viivästyminen aiheuttaa oleellisen
sopimusrikkomuksen.

10.4 Viivästyksen sattuessa Ostaja voi Kohdan 10.2 mukaisen
korvauksen sijasta valita myöhästymismaksun, joka on 2
prosenttia Tilauksen koko Summasta jokaiselta kalenteripäivältä,
kunnes toimitus on suoritettu, tai Ostaja voi purkaa sopimuksen.
Tämä maksu saa olla enintään 15 prosenttia Tilauksen
Summasta. Jos Ostaja päättää vaatia tämän säännöksen mukaista
myöhästymismaksua, hän voi vaatia korvausta myös Kohdan
10.2 nojalla, jos hänen tappionsa ovat myöhästymismaksua
suuremmat.
11. Puutteet ja takuut
11.1 Tavaroiden katsotaan olevan puutteellisia, jos ne poikkeavat
Ostajan määrittelyistä tai muutoin siitä, mitä on sovittu.
11.2 Myyjä takaa, että tavarat toimitetaan kaikilta osin
virheettöminä, mukaan lukien määrä ja laatu. Tämän lisäksi hän
takaa, että tavarat soveltuvat Ostajan tarkoituksiin. Tämä takuu
on voimassa 24 kuukautta toimituksesta.
11.3 Jos takuuaikana havaitaan puute, Ostaja voi vaatia sen
korjaamista, hinnan alentamista ja korvausta mahdollisista
välittömistä vahingoista. Ostaja voi myös vaatia sopimuksen
purkamista virheellisen toimituksen takia riippumatta siitä, onko
Tavaroiden maksu suoritettu tai onko ne otettu käyttöön.
11.4 Suoritettuihin korjauksiin ja parannuksiin sovelletaan uutta
24 kuukauden takuuaikaa siitä päivästä lukien, jona Ostaja on
hyväksynyt takuutyön.
11.5 Missään tapauksessa Kohdassa 11.4 mainittu säännös ei saa
lyhentää Kohdassa 11.2 mainittua takuuaikaa.
11.6 Koskien takuuajan päätyttyä ilmenneitä puutteita Ostaja voi
vaatia lain Purchase of Goods Act mukaista korjausta,
hinnanalennusta, korvausta ja sopimuksen purkamista.
12. Maksuehdot
12.1 Maksuehdot ovat 30 päivää netto hyväksyttyjen tavaroiden
vastaanottamisesta ja virheettömästä laskusta, ellei toisin ole
sovittu.
12.2 Mikäli ennakkomaksu on suoritettu, Ostaja voi vaatia
Ostajan hyväksymän pankin tai muun rahoituslaitoksen
myöntämää pankkitakausta. Myyjä vastaa tällaisen takauksen
kustannuksista.
13. Piirustukset ja dokumentaatio
13.1 Kaikkien Tilauksessa määriteltyjen asiakirjojen – mukaan
lukien, mutta niihin rajoittumatta todistukset, piirustukset, arviot,
ohjeet jne. – katsotaan kuuluvan toimitussisältöön. Ostajalla on
oikeus tähän materiaaliin ja kaikkeen muuhun toimituksen
edellyttämään dokumentaatioon. Kuluttajalle tarkoitettujen
oppaiden ja ohjeiden on oltava suomen kielellä.
14. Muutokset
14.1 Ostajalla on oikeus tehdä muutoksia, joita olisi kohtuudella
voitu edellyttää Tilauksen tekohetkellä.
14.2 Myyjä saa korvauksen tällaisista muutoksista aiheutuvista
dokumentoiduista ja realistisista lisäkustannuksista.
15. Luottamuksellisuus
15.1 Kaikki tiedot, jotka Ostaja välittää Myyjälle, kuten
yritysalaisuudet, tekniset tiedot, ohjeet, mallit jne., jäävät
Ostajan omaisuudeksi.
15.2 Näitä tietoja ei saa ilman Ostajan suostumusta luovuttaa
kolmannelle osapuolelle tai käyttää muihin kuin Tilaukseen
liittyviin tarkoituksiin.
16. Ylivoimainen este
16.1 Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta
esteestä johtuvia viivästyksiä, ellei toisin ole nimenomaisesti
mainittu.
16.2 Osapuolet noudattavat Suomen laissa olevaa ylivoimaisen
esteen määritelmää.
17. Oikeuspaikka ja tuomiovalta
17.1 Nämä yleiset toimitusehdot koskevat tätä sopimusta, paitsi
niiltä osin, kun lisäyksistä tai muutoksista sovitaan kirjallisesti.
17.2 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja
mahdolliset riita-asiat käsitellään tavallisissa tuomioistuimissa.
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