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YLEISET MYYNTIEHDOT

Oy Lining Ab

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja.

5.2 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit,
jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut, tai
muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen
toimituspäivää. Hinnantarkistuksesta on ilmoitettava ostajalle.

2. Kaupan päättäminen
2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.
2.2 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän
tarjouksen. Kun tarjousta ei ole tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
3. Myyjän velvollisuudet
3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta
ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen
saapumisesta myyjälle.
c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta
3.2 Toimitusehdot
Ex Works – Noudettuna myyjän varastosta. (Ellei muuta ole erikseen sovittu)
3.3 Takuu
Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen
takuu, joka yleensä merkitsee virheellisen tuotteen vaihtamista virheettömään.
Mikäli tuotteessa havaitaan takuuaikana virhe, myyjän vastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen virheettömään.
Myyjä vastaa ainoastaan tuotteelle itselleen tehdyistä korjaustöistä tai uuden
tuotteen toimittamisesta, ei muista virheen korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. Takuuajan jälkeen myyjä on vapaa vahingonkorvausvastuusta.
Takuu ei koske virheellisen tuotteen aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.
3.4 Vakuutus
Myyjä ei vakuuta lähetyksiä.

5.3 Kauppahinnan suorittaminen
Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan 14 pv mukaan, ellei erikseen
ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.
5.4 Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 13 %. Myyjällä on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.
5.5 Palautukset
Tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan edellyttäen, että
- toimitus ei ole tilauksen mukainen tai
- tavara on viallinen ja että
- tavara palautettu tai ilmoitus virheestä on tehty viimeistään 8 päivän
kuluttua tavaran vastaanottamisesta.
Muista syistä tapahtuva palautus otetaan vastaan vain jos asiasta on etukäteen
sovittu ja niistä hyvitetään enintään hankintahinta –
. Rahdin maksaa ostaja.
Palautettavan tavaran on oltava hyvin pakattu ja sen mukana on oltava lähetysluettelo, josta käy ilmi seuraavat seikat:
- tavaranimike ja määrä
- palautuksen syy
- kenen kanssa palautuksesta on sovittu
- myyjän lähetyskirja ja / tai laskun numero
- toivomus toimenpiteistä (hyvitys, vaihto ym.)
Muussa tapauksessa emme vastaa siitä, että palautusta voidaan selvittää. Tavaran
palautusta ei hyväksytä:
- jos ostaja, ostajan henkilökunta tai ostajan varastointi on aiheuttanut
vahingon
- jos kyseessä on erikoistilaus (ostajan mittojen tai piirustusten mukaiset
tuotteet).
Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tavarasta on ostajan tehtävä ilmoitus
tavaran toimittajalle.
6. Sopimuksen purkaminen

3.6 Tavaran ominaisuudet
Tavaran ominaisuuksien osalta myyjän vastuu rajoittuu myyjän antamiin tietoihin.

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä puutetta ostajan
kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus
viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla
oikeus purkaa sopimus.

4. Ostajan oikeudet

6.2 Tilauskaupan peruuttaminen

4.1 Myyjän viivästys
Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä
ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.
Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii ei ole täyttänyt
sopimustaan ja myyjän toimitus tästä syystä myöhästyy, myyjä ei ole velvollinen
korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Muista syistä
johtuvien viivästysten sattuessa on ostaja oikeutettu ainoastaan peruuttamaan
tilauksen tai vielä toimittamatta olevan osan siitä.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta
vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Mikäli ostaja syystä riippumatta peruuttaa kaupan tekemänsä tilauksen jälkeen,
on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle täysimääräisenä kaikki myyjälle toimituksen valmistelusta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien työkustannukset,
varastointi, tavaroiden tilaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset
sekä muut mahdolliset kustannukset

3.5 Vahinko
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tavaran virheellisyydestä tai vajauksesta aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

4.2 Viivästyksen seuraamukset
Jos viivästys johtuu myyjän laiminlyönnistä, ostaja voi vaatia, mikäli hän on
vahinkoa kärsinyt välittömien vahinkojen osalta vahingonkorvausta, joka on
alalla vallitsevan käytännön mukainen, kuitenkin enintään 0,5 % myöhästyneen
toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin tavaran arvosta.
Myyjä ei vastaa mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Ostajalla ei ole myyjästä riippumattomasta syystä oikeutta peruuttaa sellaista
tavaraa koskevaa tilausta, joka on erityisesti valmistettava tai hankittava ostajaa
varten (KL 52§).
6.3 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on
myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei
ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus
myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä,
että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla
kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen.
Myös tapaukset, joissa ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan
oikeuttavat myyjän purkamaan kaupan.

4.3 Virheellinen tavara, reklamaatio aika
Jos tavarassa on virhe, eikä se johdu ostajasta, ostajan tulee ilmoittaa virheestä
myyjälle 8 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä ei vastaa virheen
aiheuttamista mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

7. Vahingonkorvausvastuu
Myyjä ei ole sopimusrikkomuksen tapahtuessa velvollinen korvaamaan mitään
välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

5. Ostajan velvollisuudet

9. Sovellettava oikeus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

5.1 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin
kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei
toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia noudattaen.

8. Omistusoikeus
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on
maksettu, ellei muuta erikseen ole sovittu. Ellei erikseen sovittu, ostajalla ei ole
oikeutta ottaa tavaraa käyttöön ennen koko kauppahinnan maksua.

Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot.

Tilaukset nopeasti ja helposti,
milloin vain:

YHTEYSTIEDOT

VERKOSTOTEKNIIKKA:
Marko Kuitunen
Liiketoimintapäällikkö
050 443 1747

Juha Tiira
Aluemyyntipäällikkö, Pohjanmaa
Tuotepäällikkö Nova Siria & TRM
045 161 7313

Kari Tervo
Aluemyyntipäällikkö
Pohjois-Suomi
050 572 7367

Jukka Patronen
Aluemyyntipäällikkö, Länsi-Suomi
0500 837 373

Jouni Oksman
Aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi
Tuotepäällikkö Hawle
050 412 4735

Aapo Silventoinen
Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi
0400 898 836

Tuomas Korpela
Aluemyyntipäällikkö
Etelä- ja Itä-Suomi
050 572 9310

Emma-Elina Hintikka
Aluemyyntipäällikkö
Länsi-Suomi ja Pohjanmaa
050 354 5683

TALOTEKNIIKKA:
Ron Johnsson
Liiketoimintapäällikkö
Pohjois-Suomi
044 755 5797

VERKOSTOTEKNIIKAN JA TALOTEKNIIKAN ASIAKASPALVELU:
Mika Keinonen
Puhelinmyynti
050 412 9639

Tuomas Dahllund
Puhelinmyynti
040 517 3735

DIGI- JA AUTOMAATIO:
Tero Auvinen
Liiketoimintapäällikkö
040 553 0116

Mika Cederberg
Myyntipäällikkö
050 408 4327

Jarmo Tuomisto
Myyntipäällikkö
040 529 5092

MITTAUS JA VERKOSTONHALLINTA, PUMPUT JA PUMPPAAMOT, LAITEKAIVOT JA SÄILIÖT:
Tapio Mäki
Liiketoimintapäällikkö
050 436 5283

Joni Kalttonen
Aluemyyntipäällikkö
Länsi-Suomi
050 531 9993

Pasi Paavolainen
Aluemyyntipäällikkö
Itä-Suomi
050 411 5984

Julius Anttila
Aluemyyntipäällikkö
Etelä-Suomi
050 322 8988

Timo Eronen
Aluemyyntipäällikkö
Keski-Suomi ja Pohjanmaa
040 591 7170

Jyrki Nikkinen
Aluemyyntipäällikkö
Pohjois-Suomi
050 527 5718

Kari Tamsi
Tuoteryhmäpäällikkö
050 368 6581

Sami Nuijanmaa
Projektipäällikkö
050 412 6231

Janne Jortikka
Tuotepäällikkö, LATE-Laitekaivot, CSA, GEFA
Busch-Sulkuluukut, Uni-Coupling ja Socla
050 591 1887

Mika Passila
Avainasiakaspäällikkö HSY
Tuotepäällikkö Krohne ja Vega
050 410 4779

HUOLTO JA SANEERAUS:
Juuso Kantola
Projektipäällikkö
050 464 4887

Heidi Burmeister
Huolto- ja toimitusketjupäällikkö
040 739 7979

Tavaroiden luovutus “24/7”
klo 16-8 puh. 029 006 5400
AQVAHELP klo 8-16 puh. 0290 006 5410
email: aqvahelp@lining.fi

