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Teknisen kaupan myyntiehdot 1.1.2013 alkaen     
 
         
        
Hinnat Toimittaja pidättää oikeuden hintamuutoksiin siitä etukäteen ilmoittamatta. Hinnastoissa 

voi olla painovirheitä ja lopulliset sitovat hinnat ilmenevät tilausvahvistuksesta. 
     

  Hinnat ovat arvonverolisättömiä (ALV 0 %) hintoja vapaasti Porissa ilman pakkausta. 
         
Tarjous  Tarjous on voimassa 30 päivää ja vain tarjottuna kokonaisuutena ellei muuta ole sovittu.  

Mikäli tarjoukseen tehdään muutoksia tai lisäyksiä, on toimittajalla oikeus muuttaa toi-
mitusaikaa. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut 
asiakirjat ovat Provendor Oy:n omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä Pro-
vendor Oy:n vahingoksi eikä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle.  
    

Toimitusehdot  FCA Pori.      
        
Maksuehto  Maksuehto on 14 d netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Toimittaja pidättää  

oikeuden maksuehdon muuttamiseen tai vakuuden vaatimiseen luottotietojen tarkistami-
sen jälkeen. Tilaajasta johtuva viivästys ei oikeuta maksuaikataulun muuttamiseen. Vii-
västyskorko on 8,5 % p.a. (vuotuista korkoa). Viivästyskoron lisäksi veloitetaan kustakin 
maksukehotuksesta 2-4 € sekä erillisinä perintäkuluina 10 €.  
       
Maksun viivästymisen perusteella toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen mukais-
ten velvoitteidensa täyttäminen ilmoittamalla siitä tilaajalle.  
       

Takuu  Takuuaika on 12 kuukautta toimituspäivästä laskien. Takuu koskee vain valmistus- ja  
raaka-ainevikoja. Vioittunut tuote on palautettava ennen uuden toimittamista tai erikseen 
sovittava muusta menettelystä. Tuote korjataan tai vaihdetaan uuteen toimitusehdolla 
EXW Pori.      

        
Reklamaatiot  Tuotteen laatua koskevat reklamaatiot on tehtävä viivytyksettä ja viimeistään kahdeksan  

(8) päivän kuluessa toimituksesta. Kuljetusvahinkoa koskeva reklamaatio on tehtävä heti 
sekä rahdin kuljettajalle että myyjälle. Laskuihin kohdistuvat huomautukset tulee tehdä 
kahdeksan (8) päivän kuluessa.    
      

Palautukset Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa virheetöntä tuotetta. Erikseen sovittaessa palautuk-
sesta hyvitetään enintään 80 prosenttia tilauksen arvosta. Erikoistuotteiden palautusta 
emme hyväksy lainkaan.    

        
Omistusoikeuden pidätys Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle kunnes kauppahinta on kokonaisuu-

dessaan maksettu. Tuotteiden maastavienti tai kiinteä asentaminen kolmannelle osapuo-
lelle luovutettaviin koneisiin on sallittu vain erillisluvalla omistusoikeuden ollessa vielä 
toimittajalla.      

      
Yleiset sopimusehdot Muilta osin noudatamme yleisiä sopimusehtoja NL01 / NLM 02. Siemens Oy:n laitetoi-

mituksissa noudatetaan lisäksi <A & D:n Yleisiä toimitusehtoja>. 
      


