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ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
I Puumerkki Oy:s (nedan ”Säljare”) leveranser följs Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter
(RYHT 2000, RT 17-10721) med preciseringarna nedan, såvida inte annat skriftligen har avtalats.
1. Offert och uppkomsten av avtal
Säljarens offert är bindande i kraft 30 dagar efter det att den givits, såvida inte annat har avtalats. Om den beställda
mängden väsentligen understiger den mängd som nämnts i offerten, binder offerten inte Säljaren. Ett avtal som
binder köparen uppstår, när Säljaren bekräftar eller levererar köparens beställning.
2. Annullering eller ändring av beställning
Beställning eller en del därav kan annulleras bara om Säljaren godkänner annulleringen och köparen ersätter de
kostnader som eventuellt orsakas av annulleringen. Köparen kan vid behov ändra avtalad avhämtnings- eller
leveransdag genom att med Säljaren avtala om en ny tidpunkt senast föregående vardag, varvid köparen ansvarar för
de kostnader som eventuellt orsakas Säljaren. Om Köparen inte har hämtat varan inom 7 dygn från avtalad
avhämtningsdag, har Säljaren rätt att häva köpet, varvid köparen ansvarar för de kostnader som eventuellt orsakas
Säljaren.
Beställning, som Säljaren har gjort särskilt från fabrik (”Fabriksleverans”) eller som vara som kommer via Säljarens
lager som Fabriksleverans (”Transitvara”), kan annulleras eller ändras bara på villkor som godkänts av den fabrik som
står för leveransen och Säljaren.
3. Leveransklausul
Säljaren och köparen kan avtala om att varorna levereras med användande av följande Incoterms 2010leveransklausuler (med de specificeringar som fastställts i dessa allmänna leveransvillkor):
i)
ii)

DAP, levererat angiven plats; eller
FCA, fritt fraktföraren.

Säljaren uppbär av köparen försäkringspremie och transportkostnader enligt vid var och en tidpunkt gällande prislista
för de varor, vilkas transport Säljaren ordnar åt köparen.
Dessutom debiterar Säljaren särskilt köparen för de försäkrings-, frakt-, förpacknings- m.fl. tillägg och kostnader som
fabriksleverantören uppbär för varor som beställts som Fabriksleveranser och Transitvaror. Dessutom följs i dessa
leveranser förutom de allmänna leveransvillkoren fabriksleverantörens vid var och en tidpunkt gällande pris- och
övriga villkor.
4. Övergång av skaderisk
Skaderisken övergår på köparen då varan har överlåtits till köparen i enlighet med vad som avtalats. Om en vara inte
har överlåtits vid rätt tidpunkt på grund av köparens dröjsmål, övergår skaderisken på köparen, när Säljaren har gjort
det, som enligt avtal förutsätts av honom för att möjliggöra överlåtelsen. Ansvaret för att försäkra varan ankommer
härvid på köparen.
5. Transportförpackningar
Priserna innefattar inte förpackning av varan med undantag för leverantörens eller tillverkarens standardförpackning.
Säljaren förbehåller sig rätt att vid behov särskilt förpacka varorna för transport då det enligt Säljarens uppfattning är
nödvändigt för att hindra att varan tar skada under transporten. Säljaren debiterar priset för förpackningen av
köparen enligt den prislista som råder vid var och en tidpunkt.
6. Övertidsväntetillägg, Snabbleveranstillägg och Hopsamlingstillägg
Säljaren debiterar köparen för tilläggen enligt gällande prislista, om annat inte skriftligen har avtalats.
Övertidsväntetillägg debiteras för varje påbörjade 15 minuter, om den fria lossningstiden på destinationen (30 min)
överskrids av orsaker som beror på kunden. Snabbleveranstillägg uppbärs om leverans (DAP) sker inom samma dygn
eller avhämtning (FCA) under 4 timmar efter orderbekräftelse. Hopsamlingstillägg debiteras om beställningens
skattefria värde är under 300 euro.
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7. Betalvillkor för kontokunder
Betalvillkoret för kontokunder är 14 dagar netto från och med leverans- eller avhämtningsdagen, om inte särskilt
annat har avtalats skriftligen. Om köparens betalning fördröjs, uppbär Säljaren dröjsmålsränta på 16 procent. Köparen
skall göra betalningen till Säljarens särskilt angivna bankkonto och Säljaren har inte skyldighet att ta emot betalningar
på sina verksamhetsställen. Betalning anses vara gjord vid den tidpunkt då den har bokförts på Säljarens bankkonto.
Om betalning försenas och Säljaren har skickat betalningspåminnelse, förbehåller Säljaren sig rätt att stoppa
varuleveranserna eller häva avtalet, varvid hela det återstående tillgodohavandet förfaller till omedelbar betalning.
8. Produktinformation
Den information om en vara (”Produktinformation”) som getts i Säljarens broschyrer, offerter, produktförpackningar
samt övriga anvisningar och rekommendationer är endast riktgivande och Säljaren ansvarar inte för en produkts
lämplighet för ett visst användningsändamål, såvida användningsändamålet inte uttryckligen har nämnts i en skriftlig
rekommendation som getts av Säljaren. Köparen förbinder sig att bekanta sig med Produktinformationen.
9. Returneringar
Produktreturneringar skall alltid på förhand avtalas med Säljaren inom 14 dagar från mottagningen av varan.
Produkterna skall vara oskadda och i originalförpackning. Säljaren uppskattar returneringsgottgörelsen för avtalade
returneringar från fall till fall enligt varans skick och beskaffenhet. Returneringsgottgörelsen kan dock vara högst 80 %
av varans köpeskilling/leveransens faktureringsvärde. Returneringsrätt föreligger inte för en vara som gjorts som
Fabriksleverans eller för Transitvara. Om den levererande fabriken dock tar emot sådana varor, är Säljarens
returneringsgottgörelse till köparen lika stor som den gottgörelse fabriken betalar åt Säljaren.
10. Kontroll av varan och reklamationer
Det är köparens skyldighet när han avhämtar en vara eller då en vara anländer att kontrollera varan. Om en
fraktförare sörjer för transporten av varan, skall köparen genast anmärka åt fraktföraren om sådan synlig felaktighet
eller brist i varan, som man kan anta att har uppstått under transporten. Köparen skall meddela Säljaren om fel på en
vara, som upptäcks eller kan upptäckas omedelbart, senast inom 8 dygn från leveransens ankomst eller avhämtningen
av varan. Om det är möjligt att uppdaga felet först då varorna fastsätts eller då deras delar ansluts till varandra, skall
köparen meddela Säljaren om felet senast inom 14 dagar från det då han observerade felet eller borde ha observerat
det.
Om köparen försummar skyldigheten att kontrollera varan eller inte meddelar Säljaren inom de tidsfrister som nämnts
i denna punkt, går köparen miste om sin rätt att framlägga krav på Säljaren med anledning av felet. Säljaren har rätt
att granska vara som reklamerats av köparen och efter sin bedömning i varje enskilt fall korrigera felet antingen
genom att leverera en ny vara eller nedsätta eller returnera köpskillingen för varan. Köparen har rätt att innehålla
betalning av köpeskillingen, om det är fråga om ett väsentligt fel och köparen har reklamerat felet åt Säljaren, som
inte har korrigerat felet inom skälig tid. Köparens rätt att innehålla betalning av köpeskillingen gäller dock bara den del
av köpesumman som felet gäller oberoende av leveransens mängd.
11. Skadestånd
Det skadeståndsansvar som eventuellt orsakas av fel på en vara eller Säljarens dröjsmål begränsar sig till priset för den
felaktiga eller försenade varan.
Säljaren är inte skadeståndsansvarig inför köparen eller tredje man för fel, som beror på användning eller montering
av en vara i strid med Produktinformationen, eventuella monteringsanvisningar och/eller god byggnadssed. Detta
gäller också för fel, som beror på fel eller skador som orsakats av en annan konstruktion i användningsobjektet.
Dessutom ansvarar Säljaren inte för indirekta skador som orsakats köparen eller tredje man, såsom i)
produktionsförluster och uteblivna vinster; ii) övriga kostnader, som beror på förlust av intäkt, omsättning eller
marknad eller avbrott i produktion eller tjänst; iii) annan skada, som beror på att vara inte kan användas på avsett vis;
iv) skada som beror på att annan egendom än den sålda varan tagit skada; eller v) annan skada av motsvarande slag,
som är svår att antecipera.
12. Äganderättsförbehåll
Säljaren behåller äganderätten till såld vara tills köparen har betalat köpeskillingen till fullo.
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13. Ändringar
Säljaren förbehåller sig rätt till ändringar i produkt, pris, betalvillkor, dröjsmålsränta och leveransvillkor.
14. Force majeure
Säljaren ansvarar inte för skada, som orsakas av force majeure. Säljaren är inte skyldig att fullfölja avtalet, om orsaken
är force majeure och/eller dröjsmålet med leveransen av en vara beror på köparen eller orsak som är på köparens
ansvar. Som force majeure betraktas händelse, som hindrar fullföljande av avtalet eller gör det oskäligt svårt, som
arbetskonflikt, eldsvåda, krig, naturkatastrof eller någon annan lika anmärkningsvärd och ovanlig orsak.
15. Ogiltigt avtalsvillkor
Om något villkor i avtalet är ogiltigt inverkar detta inte på de övriga villkorens giltighet eller verkställbarhet. Avtalet
förblir i kraft alldeles som om det ogiltiga eller overkställbara villkoret hade ersatts med ett villkor, vars ekonomiska
effekt är motsvarande.
16. Avgörande av meningsskiljaktigheter
På detta avtal tillämpas finsk lag, med undantag för dess stadganden om lagval. Tvister som orsakas av detta Avtal
avgörs vid Helsingfors tingsrätt.
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