YLEISET TOIMITUSEHDOT

Näissä yleisissä toimitusehdoissa Toimittajalla
tarkoitetaan Ideafix -konserniin kuuluvaan yritystä.
Tilaajalla tarkoitetaan toimijaa, joka tekee tai on
tehnyt tilauksen tai sopimuksen Ideafix-konserniin
kuuluvan yrityksen kanssa.
1. Tarjous
Tarjouksemme on voimassa 30 pv päiväyksestä, ellei
muuta ole mainittu. Kaikki tarjoukseen liittyvät kuvat,
piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat
Toimittajan omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole
oikeutta luovuttaa tai muutoinkaan esittää niitä
koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle. Suullisesti
annettuihin tarjoustietoihin tarjouksen antaja pidättää
oikeuden muutoksiin.
2. Yhteyshenkilö
Kauppasopimusta koskevissa asioissa on toimittajan
yhteyshenkilö tarjouksessa, kauppasopimuksessa tai
tilauksessa mainittu myyjä tai hänen esimiehensä.
3. Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa tilaus syntyy, kun Tilaaja
on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen kirjallisesti tai
suullisesti. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun
myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai
toimittanut tavaran.
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6. Takuu
Myydyillä tavaroilla on laitevalmistajan mukainen tai
kuuden (6) kuukauden takuu. Takuun sisällön osalta
noudatetaan valmistajan myöntämiä takuuehtoja, jotka
Toimittaja toimittaa Tilaajalle pyydettäessä. Asennusja huoltotyöllä on kolmen (3) kuukauden takuu.
Toimittaja ei vastaa takuunalaisen tuotteen tilaajalle
mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista.
Tilaaja
vastaa
kustannuksellaan takuunalaisen
tuotteen
toimituksesta
Toimittajan
osoittamaan
huoltoon. Mikäli takuutyö suoritetaan Tilaajan luona,
Tilaaja
vastaa
kaikista
tästä
aiheutuneista
kustannuksista.
7. Tavaran ominaisuudet
Toimittaja vastaa tavaran ominaisuuksista vain
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän
antamien tietojen mukaisesti. Toimittaja ei vastaa
niistä vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Tilaaja
käyttää tavaraa niiden käyttöohjeiden vastaisesti tai
sellaiseen tarkoitukseen, johon tavara ei ole
tarkoitettu. Tilaaja vastaa Toimittajalle antamiensa
tavaran
käyttötarkoitukseen
liittyvien
tietojen
oikeellisuudesta. Toimittajalla on oikeus vaihtaa tuote
vastaavaan.

8. Viivästys
Toimittaja on velvollinen heti tiedon saatuaan
ilmoittamaan viivästyksestä sekä uuden arvioidun
toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta
4. Toimitusaika
Toimittaja tavaransa hankkii, ei ole täyttänyt
Toimitusaika on luettava alkavaksi myöhäisimmästä alla sopimustaan ja Toimittajan toimitus tämän takia
mainitusta ajankohdasta:
myöhästyy, Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan
A. Sopimuksen solmimispäivä
Tilaajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
B. Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos on
C. Kun Tilaaja on antanut Toimittajalle toimituksen tapahtunut
sellainen
muutos,
joka
vaikuttaa
kannalta välttämättömät tiedot
alkuperäisesti
sovittuun
toimitusaikaan
tai
suoritusvelvollisuuksien suhteeseen.
5. Toimitusehto
Kauppasopimuksen mukaisten laitteiden toimitusehto
Mikäli kauppasopimuksen mukaisten laitteiden lisäksi
on vapaasti Toimittajan varastossa ilman pakkaus- ja
on sovittu niiden asennuspalvelusta, eikä asennusta
käsittelykuluja (EXW Incoterms 2020), ellei toisin ole
voida Tilaajan puolella olevasta syystä sovittuna
kirjallisesti sovittu. Mikäli kauppasopimuksessa on
aikana suorittaa, laitteet katsotaan toimitetuiksi silloin,
sovittu laitteiden lisäksi niiden asennuspalvelusta,
kun
olisi
katsottu
siinä
tilanteessa,
että
käsitellään laitteita ja palveluja erillisinä toimituksina.
kauppasopimuksessa
ei
olisi
sovittu
asennuspalvelusta.
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Toimittaja ei vastaa sellaisesta viivästyksestä tai
vahingosta, joka johtuu Tilaajan, sen alihankkijan tai
toimittajan
suoritusvelvollisuuden
laiminlyönnistä,
viivästyksestä tai virheestä. Tilaaja on velvollinen
maksamaan Toimittajalle kaikki näistä Toimittajalle
aiheutuneet kustannukset Toimittajan selvityksen
mukaisesti.
9. Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei
hintaa ole sovittu, niin kauppahinta on Toimittaja
veloittama hinta.
10. Maksuaika
Maksuaika on 14 pv netto, ellei erikseen ole toisin
sovittu. Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä.
Maksuerätaulukossa määritetyt maksut erääntyvät
maksettaviksi maksuerätaulukon ehtojen mukaan.
11.Kauppahinnan tarkistaminen
Toimittaja pidättää itselleen oikeuden hintojen
tarkistukseen, mikäli tuontihintoihin välittömästi
vaikuttavat valuuttakurssit, arvonlisävero, tuontimaksut
tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut,
verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen
toimituspäivää. Valuutan vertailukurssi on tarjouksen
tekopäivän mukainen virallinen kurssi.
12. Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun
viivästyessä
peritään
viivästysajalta
viivästyskorkoa 18%. Toimittajalla on viivästyskoron
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.
13. Vakuudet
Mikäli Tilaajan antaman vakuuden asettamisesta on
sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran
toimittamisen aloittamista. Toimittaja on oikeutettu
vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan
maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä
olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi muutoin
suorittamatta Toimittajalla on oikeus viivyttää
jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on
kokonaan suoritettu tai toimittajan hyväksymä vakuus
on annettu. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia
edellä mainittujen syiden johdosta seuranneen

viivästyksen
vahingoista.
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14. Toimituksen tarkastus, reklamaatiot ja virheen
korjaaminen
Tilaajan on tarkastettava tavara tai tehty palvelu viiden
(5) arkipäivän kuluessa toimituksesta lukien. Jos
toimitus on joltain osin virheellinen, Tilaajan tulee
kirjallisesti ilmoittaa virheestä Toimittajalle heti
kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) arkipäivän
kuluessa tavaran tai palvelun toimituksesta lukien.
Toimittajalla on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe
tai toimittaa uusi tavara.
15. Tilaajan oikeus purkuun
Mikäli Toimittajan toimitus poikkeaa olennaisesti
sovitusta
eikä
puutetta
Tilaajan
kirjallisen
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata
tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos
Toimittajasta riippuvasta syystä toimitus myöhästyy
siten, että siitä aiheutuu Tilaajalle kohtuutonta haittaa,
on Tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan
kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu
erityisesti Tilaajaa varten, eikä Toimittaja voi ilman
tappiota
käyttää
tavaraa
hyväkseen
muulla
tavoin,Tilaajalla ei ole oikeutta purkuun.
16. Toimittajan oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta eräpäivään mennessä
eikä tämä johdu Toimittajasta, on Toimittajalla oikeus
purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa
tavaraa Tilaaja ei ole vielä vastaanottanut. Toimittajalla
on purkuoikeus myös silloin, kun Tilaajan ilmoituksen
perusteella tai muuten on ilmeistä, että Tilaajan
suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Toimittaja voi
myös purkaa kaupan, jos Tilaaja ei myötävaikuta
kauppaan
sovitulla
tai
muuten
kohtuuden
edellyttämällä tavalla.
Toimittajalla on oikeus hakea toimittamansa tavarat
takaisin
saamistensa
turvaamiseksi.
Kaikista
kustannuksista vastaa tilaaja.
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17. Palautukset
Tilaaja ei ole oikeutettu palauttamaan tilaamiaan ja
toimitettuja tavaroita, ellei asiasta ole aina erikseen
kirjallisesti sovittu. Palautuslähetyksessä on oltava
mukana Toimittajan tilausnumero, palautuksen syy ja
kohdassa 2 mainittu yhteyshenkilön nimi, jonka
kanssa palautuksesta on sovittu. Toimittajalla on
oikeus vähentää hyvityksessä 50% palautuksen
arvosta, jonka Tilaaja on velvollinen maksamaan
alkuperäisen eräpäivän mukaisesti. Hyvitys tehdään
seuraavan toimituksen yhteydessä, ellei muuta ole
kirjallisesti sovittu. Tilaaja vastaa kaikista Toimittajalle
aiheutuneista kustannuksista, jos vika ei ole
toimittajan toimituksessa.
18. Ylivoimainen este
Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos
luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava
häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vientitai
tuontikielto,
valmistuksen
lopettaminen,
liikennehäiriö, epidemia, pandemia tai muu sellainen
este, jota Toimittaja ei voi kohtuudella voittaa, estää
tavaran, sen osan tai palvelun toimittamisen. Myös
silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi
Toimittajalta uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia
verrattuna Tilaajalle siitä koituvaan etuun, Toimittaja ei
ole velvollinen täyttämään sopimusta. Toimittaja ei ole
velvollinen korvaamaan Tilaajalle ylivoimaisen esteen
vuoksi
sopimuksen
täyttämättä
jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa. Lisäksi Toimittaja voi purkaa
sopimuksen.
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22. Työkustannukset
Tilaaja vastaa kaikista normaalin työajan ulkopuolella
tehtävien töiden kustannuksista sekä mahdollisista
muiden toimittajien tai urakoitsijoiden aiheuttamista
odotusaikojen kustannuksista Toimittajan erittelyn
mukaisesti.
23. Toimittajan vastuu
Toimittajan vastuu rajoittuu omaan toimitukseen eikä
toimittaja ole velvollinen korvaamaan välillisiä
kustannuksia.
24. Muut ehdot
Mikäli
Tilaajalla
on
tavaran
tai
palvelun
ostosopimukseen liittyviä vaatimuksia toimittajalta ei
Tilaajalla ole oikeutta pidättäytyä alkuperäisen
kauppalaskun maksamisesta.
Toimittajalla on oikeus käyttää tilaajaa ja/tai kohdetta
referenssinä.
25. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopimalla. Ellei
tässä onnistuta tai toisin ole sovittu, erimielisyydet
ratkaistaan Toimittajan kotipaikan alioikeudessa.

19. Vakuutukset
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta
sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuujaon
mukaisesti: Muista vakuutuksista on erikseen
sovittava.
20. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy tilaajalle silloin, kun
koko kauppasumma mahdollisine viivästyskorkoineen
on maksettu.
21. Ilmoitukset
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille
tulosta vastaa lähettäjä.
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