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D&E BEARINGS OY YLEISET MYYNTIEHDOT 2019_01
1. HINNAT JA MAKSUEHDOT
1.1 Jos osapuolet eivät erikseen muuta sovi, tulee asiakkaan maksaa tilaus tilaushetkellä voimassaolleen D&E:n
hinnaston mukaisesti.
1.2 Tavaroiden, jotka sisältävät metalleja, hinnat perustuvat soveltuvan hintalistan antohetken mukaiseen
metallinoteeraukseen. Tuontitavaroiden mukaiset hinnat on määritelty sille valuuttakurssille, joka on ollut voimassa, kun
hintalista on vahvistettu. D&E pidättää oikeuden muuttaa hintalistan mukaisia hintoja, mikäli raaka-aineiden hinnat
nousevat tai valuuttakurssi muuttuu sen päivämäärän jälkeen, jolloin hintalista vahvistettiin.
1.3 Jos muuta ei ole nimenomaisesti sovittu ilmoitetaan hinnat ilman arvonlisäveroa, pakkauskustannuksia,
tullimaksuja ja rahtikuluja.
1.4 Kulut todistuksista, mittaustodistuksista ja vastaavista veloitetaan asiakkaalta erikseen.
1.5 Tilauksen kokonaissumman alittaessa 25,00 euroa (pois lukien arvonlisävero, pakkauskulut, rahtikulut sekä muut
erikseen veloitettavat kulut) tulee asiakkaan maksettavaksi 5 euron käsittelykulut lisättynä arvonlisäverolla per tilaus.
1.6 D&E varaa itselleen mahdollisuuden vaatia ennakkomaksua.
1.7 Edellä mainitun kohdan 1.6 mukaisen varauksen maksu tulee suorittaa D&E:n antaman laskun mukaisesti 30
päivän sisällä laskutuspäivästä.
1.8 Huomautukset laskusta tulee tehdä D&E:lle 14 päivän sisällä laskutuspäivästä.
1.9 Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä tulee D&E perimään viivästyskorkoa Suomen korkolain
(1982/633) mukaisesti.
2. TILAUKSET JA TOIMITUS
2.1 Asiakkaan sähköpostitse tai puhelimitse tekemät tilaukset ovat sitovia. D&E:llä on oikeus hyväksyä tai olla
hyväksymättä tilaus kokonaisuudessaan tai osaksi. Sen jälkeen, kun D&E on hyväksynyt tilauksen, sitoutuu D&E
toimittamaan tilatut tuotteet näiden myyntiehtojen mukaisesti.
2.2 Jos muuta ei ole sovittu tapahtuu tuotteiden toimitus Ex Works D&E:n varastolta (Incoterms 2010).
2.3 Jos muuta ei ole sovittu tarjoaa D&E toimituksen tilatuille tavaroille D&E:n varastosta sovittuun
toimitusosoitteeseen. Toimitus D&E:n varastolta tapahtuu asiakkaan lukuun, vastuulla sekä riskillä. Jos muuta ei ole
erikseen sovittu on D&E:llä oikeus päättää tuotteiden sopivasta toimitustavasta.

3. VIAT JA REKLAMOINTI
3.1 Tuotteiden saavuttua ostajalle on tuotteet tarkistettava ja mahdolliset kuljetuksen aikaiset vahingot dokumentoitava
välittömästi samoin kuin muut mahdolliset viat ja puutteet. Mahdollisista kuljetuksenaikaisista vahingoista on
välittömästi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava sekä D&E:lle että kuljetusyhtiölle.
3.2 D&E sitoutuu vaihtamaan tuotteen uuteen tai korjaamaan tuotteiden viat materiaalien, valmistuksen tai rakenteiden
osalta ilmenneiden puutteiden tai virheiden vuoksi. D&E vastaa ainoastaan virheistä, joista on reklamoitu kirjallisesti 14
päivän sisällä toimituspäivästä.
3.3 D&E:n vastuu ei kata virheitä, jotka johtuvat asiakkaan toimittamista materiaaleista, ohjeista ja/tai muista
merkinnöistä. D&E ei myöskään ole vastuussa poikkeamista ja puutteista, jotka asiakas olisi voinut huomata
tarkistaessaan tuotteet.
3.4 D&E ei vastaa mistään vioista tai puutteista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen toimituksen jälkeen. D&E ei vastaa
vioista tai puutteista, jotka johtuvat asiakkaan vastoin D&E:n antaman tuoteohjeistuksen mukaisesta käytöstä,
normaalista kulumisesta taikka siitä, että asiakas käyttää tuotetta yhdessä kolmannen osapuolen tuotteen kanssa, eikä
myöskään asiakkaan tekemistä muutoksista tuotteeseen.
3.5 D&E ei vastaa mistään muista vioista kuin tässä kappaleessa 3. mainituista. Tämä koskee myös mahdollisia
välillisiä vahinkoja, joita vika tai puute tuotteessa voi aiheuttaa asiakkaalle kuten tuotannon menetys, voiton
menettäminen tai muut taloudelliset seuraamukset.
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4. TOIMITUSVIIVÄSTYS
4.1 Jos muuta ei ole nimenomaisesti sovittu ovat kaikki toimitusajat ja päivämäärät arvioita.
4.2 D&E:n on ilmoitettava asiakkaalle, jos toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajankohdasta.
4.3 Jos D&E on sitoutunut toimittamaan tuotteen tiettyyn päivämäärään mennessä, sitoudutaan seuraavaan: Jos
toimitusviivästys ei johdu D&E:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, on asiakkaalla oikeus
hyvitykseen siitä päivästä lähtien, jona toimitus oli luvattu. Hyvitys on yksi prosentti (1%) sovitusta toimituksen
kokonaishinnasta jokaiselta alkavalta viikolta, jona toimitus on viivästynyt. Jos vain osa tuotteista on myöhässä,
lasketaan hyvitys viivästyneiden tuotteiden osalta edellä mainitun mukaisesti. Viivästyksestä maksettava hyvitys ei voi
nousta yli kymmenen prosentin (10 %) tuotteen kokonaishinnasta.
4.4 Jos viivästys on niin olennainen, että asiakkaalla on oikeus maksimaaliseen hyvitykseen kohdan 4.3 mukaisesti on
asiakkaalla oikeus vaatia viimesijaisena keinona toimitusta kirjallisesti kohtuulliseksi katsottavan ajan sisällä, joka ei
saa olla yhtä viikkoa lyhyempi. Jos D&E ei toimita puuttuvaa tuotetta määräajassa ja tämä ei ole riippuvainen
asiakkaasta johtuvasta syystä, on asiakkaalla oikeus peruuttaa sopimus niiden tuotteiden osalta, joita ei ole toimitettu.
4.5 Pois lukien kohdan 4.3 mukainen hyvitys, ei asiakkaalla ole oikeutta muuhun hyvitykseen toimitusviivästysten
osalta.

5. VASTUUNRAJOITUS
5.1. D&E ei missään tilanteessa vastaa asiakkaalle syntyneistä välillisistä vahingoista mukaan lukien, mutta ei
rajoittuen, asiakkaan saamatta jääneisiin voittoihin, tuloihin, säästöihin, goodwilliin tai muihin seurannaisvahinkoihin,
olivat ne minkä luontoisia tahansa.
5.2 D&E ei vastaa vahingoista, joita tuote aiheuttaa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle taikka sellaisen vahingon
seuraamuksista, jos vahinko tapahtuu toimituksen jälkeen.
5.3 Asiakas ei voi pitää D&E:tä vastuullisena tapauksissa, joissa vahinko on sattunut kolmannelle osapuolelle ja kyse
on kohdan 5.1 mukaisesta välillisestä vahingosta.
5.4 Tämä kohta ei poista D&E:n vastuuta tapauksissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta.

6. VAPAUTTAVAT ASIANHAARAT
6.1 D&E ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos tavaroiden tai niiden osan toimituksen estää luonnoneste, tulipalo,
tulva, salamanisku, mekaaninen rikkoutuminen tai vastaava häiriö, lakko, sulku, sota, mobilisointi, vallankumous,
tuonti- tai vientikielto, kuljetuksen puute, häiriöt sähkön, polttoaineen, laitteiden tai raaka-aineiden jakelussa, jotka
haittaavat D&E:n toimitusketjua, tai muu tuotannon keskeytyminen, liikenteen häiriö, ylivoimainen este tai muu este,
joka ei ole D&E:n hallinnassa. D&E ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään silloin, kun se vaatisi D&E:n
saamaan hyötyyn nähden kohtuuttomia uhrauksia. D&E ei vastaa edellä mainittujen tilanteiden aiheuttamista
vahingoista, mutta sitoutuu välittömästi esteen lakattua ilmoittamaan asiakkaalle vallitsevista olosuhteista.
6.2 Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista johtuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti
käräjäoikeudessa, joka toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisussa.

