Yleiset myynti- ja toimitusehdot
1. Hinta

2. Maksuehdot

Ellei toisin sovita, tarjotut hinnat sisältävät rahdin ja kuljetuksen aikaisen
pakkauksen. Arvonlisävero ei sisälly tarjottuihin hintoihin. Myyjällä on oikeus
muuttaa tarjottuja hintoja kattamaan kohonneita raaka-ainekustannuksia ja muita
kustannuksia, sisältäen työvoima- ja tuotantokustannukset, yleiset kustannukset,
liikevaihtoveron korotukset, tullimaksut sekä valuuttakurssien muutokset.
Myyjällä on oikeus toimittaa tilauksia, jotka ovat määrältään 10 % yli tai alle
sovitun kokonaismäärän.
Tilausvahvistuksen mukaisesti. Jos ostaja ei suorita maksua eräpäivään
mennessä, myyjällä on oikeus periä viivästyssakkona viivästyskorkoa, jonka
suuruus on vähintään 2 % laskutettavasta määrästä. Viivästyskorko peritään
jokaiselta kokonaiselta tai alkavalta kuukaudelta, kunnes ostaja on suorittanut
laskutettavan määrän kokonaisuudessaan.

3. Toimitus

Kun toimitus saapuu, ostajan on tarkastettava toimituksen sisältö välittömästi ja
varastoitava tuotteet tiloihin, joissa vallitsee sopiva lämpötila ja ilmankosteus.
Ostaja saa palauttaa tilattuja tuotteita vain jos asiasta on etukäteen sovittu
myyjän kanssa. Jos tilausta ei voida toimittaa sovitussa aikataulussa tai tilatun
tuotteen valmistukselle tyypillisessä aikataulussa ostajan huolimattomuuden tai
muun ostajasta johtuvan syyn takia, myyjällä on oikeus kohtuulliseen rahalliseen
korvaukseen lisäkustannusten ja rahallisten menetysten kattamiseksi.

4. Osittaiset toimitukset

Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet osittaistoimituksista, mutta ostaja ei jostakin
syystä pysty vastaanottamaan osittaistoimituksia sovitussa aikataulussa,
myyjällä on oikeus valmistaa tilatut tuotteet ja laskuttaa ostajaa sovitun
aikataulun mukaisesti. Myyjä voi varastoida tilattuja tuotteita korkeintaan kolme
(3) kuukautta ostajan vastuulla, ja ostaja vastaa kaikista myyjälle koituvista
varastointi-, käsittely- ja toimituskuluista. Olosuhteista riippumatta myyjä vastaa
tilatun kokonaismäärän toimittamisesta kuuden (6) kuukauden sisällä
ensimmäisen osittaistoimituksen toimittamisesta.

5. Tilausmuutokset ja
ylimääräinen työ

Kaikki tilauksen muuttamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan ostajalta.
Myyjällä on oikeus korottaa sovittua hintaa siinä tapauksessa että myyjälle
koituu ylimääräistä työtä ostajan muuttaessa tilausta antamiensa puutteellisten
tietojen tarkentamiseksi, tai ostajan muuttaessa tai korjatessa tilausta muista
syistä.

6. Pienet muutokset tai
poikkeamat

Pienet materiaali- tai painatusvirheet eivät ole puutteita tai vikoja toimitettavissa
tuotteissa. Jos yksittäisessä toimituksessa alle 2 % tuotteista on
käyttökelvottomia liimaus- tai leikkausvirheen takia, tai ulkoisesta tai muusta
syystä, ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia. Ostajalla on oikeus
korvauksiin vain siinä tapauksessa että ostaja joutuu pakkausvaiheessa
hylkäämään yli 5 % tilavuudeltaan yli 1 kilogramman vakuumipakkauksista, tai 3
% tilavuudeltaan pienemmistä pakkauksista. Myyjällä on oikeus suhtautua
varauksellisesti ostajan tai ostajan alihankkijan ilmoittamiiin toleransseihin.

7. Virheet tai poikkeamat

Myyjä ei vastaa virheistä tai poikkeamista ostajan hyväksymissä oikovedoksissa,
malliarkeissa, mallipakkauksissa tai muissa malleissa tai näytteissä. Tämä
koskee myös ostajan hyväksymien spesifikaatioiden tai mallien tai näytteiden
mukaisesti toimitettuja tuotteita. Myyjän vastuu rajoittuu vain toimitetuissa
pakkauksissa ilmeneviin virheisiin tai vaurioihin, eikä kata virheitä tai vaurioita
ostajan tai ostajan alihankkijan pakkauksiin pakkaamissa tuotteissa, tai muita
välittömiä tai epäsuoria virheitä tai vaurioita joita ostajan tai ostajan alihankkijan
tuotteille on pakkaamisen tai varastoinnin yhteydessä saattanut aiheutua,
riippumatta tavasta, jolla ne ovat aiheutuneet.
Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tai palauttaa koko toimitusta
osittaistoimituksessa ilmenneen virheen tai poikkeaman johdosta.

8. Valitukset

Valitukset toimitetuista tuotteista on osoitettava myyjälle kirjallisena.

9. Toimitusviiveet

Toimitusviive ja toimitusajan piteneminen hyväksytään seuraavista syistä: sodat,
tulipalot, luonnonmullistukset, mellakat tai muut siviiliväestön aiheuttamat häiriöt,
lakot, pääsyn estäminen työpaikka-alueille, pula raaka-aineista tai työvoimasta,
alihankkijan myyjälle aiheuttama raaka-aine- tai tarvikepula, maan hallituksen
toimet, tai muut myyjän hallitsemattomissa olevat seikat tai olosuhteet. Jos
edelläkuvatut seikat tai olosuhteet aiheuttavat sen, että tilattujen tuotteiden
toimittaminen viivästyy merkittävästi tai käy mahdottomaksi, myyjällä on
halutessaan oikeus vapautua sopimuksesta. Myyjä ei ole vastuussa tai
korvausvelvollinen toimituksesta, joka viivästyy tai jää toimittamatta
yllämainituista syistä.

10. Tekijänoikeus ja
käyttöoikeudet

Tarjoukset, hahmotelmat, suunnitelmat, piirustukset ja muut dokumentit ovat
myyjän omaisuutta. Ostaja ei saa käyttää niitä tai paljastaa niitä kolmannelle
osapuolelle ilman myyjän erillistä kirjallista lupaa. Vaikka myyjä laskuttaa
ostajalta painatukseen liittyvät laatat, mallit, muotit, tarvikkeet ja työn, niihin
liittyvät oikeudet eivät siirry ostajalle, vaan säilyvät myyjällä.

11.Laillinen vastuu

Ostajan vastuulla on antaa myyjälle laillinen oikeus käyttää ostajan toimittamia
materiaaleja ostajan tilaamien tuotteiden valmistamiseen painamalla tai muuta
soveltuvaa menetelmää käyttäen. Ostajan vastuulla on suojata myyjä kaikkia
ostajan toimittamien materiaalien käyttämiseen mahdollisesti liittyviä seurauksia
vastaan. Ostaja vastaa siitä, että pakkausten suunnittelu ja ulkoasu ei loukkaa
kenenkään oikeuksia.

12.Tuotemerkit

Myyjällä on oikeus merkitä valmistamiinsa tuotteisiin omat tavara- tai
valmistusmerkintänsä tai muut tekijänoikeuksiin tai muihin oikeuksiin liittyvät
merkinnät.

13.Ehtojen muutokset

Myyjä ei ole velvollinen tekemään tilaukseen mitään muutoksia, korjauksia tai
lisäyksiä, ellei asiasta ole ennalta erikseen kirjallisesti sovittu.

14.Erimielisyyksien
ratkaisu

Ellei myyjän ja ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, kaikki näiden ehtojen
tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet myyjän ja ostajan välillä
ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Tämän ehdon estämättä myyjällä on oikeus
halutessaan periä maksamattomat laskusaatavat ostajan kotipaikan mukaisessa
tuomioistuimessa.

