SARJA-MAALAAMO OY

TOIMITUSEHDOT

1. Tarjous

Tarjous on sitovana voimassa yhden kuukauden. Tarjoukseen liittyvät laskelmat, kuvat
ja muut asiakirjat ovat toimittajan omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää
niitä toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

2. Tilaus

Jos ostaja liittää tilaukseen jonkin ehdon tai rajoituksen, joka on ristiriidassa näiden
toimitusehtojen kanssa, on näitä toimitusehtoja kuitenkin sovellettava, ellei toimittaja
nimenomaisesti ole tehtyä ehtoa tai rajoitusta hyväksynyt.

3. Hinta

Hinta on kiinteä, poikkeuksena kustannusmuutokset, jotka johtuvat valtiovallan
lainsäädännöllisistä toimenpiteistä.
Mikäli ostaja muuttaa toimitussuunnitelmia tai tuotteet/tavaran rakenne muuttuu,
on toimittajalla oikeus saada lisäkorvaus kohonneiden kustannuksien osalta.

4. Kauppahinnan
suorittaminen

Kauppahinta suoritetaan laskua vastaan, laskussa mainitun maksuajan mukaisesti.
Jollei kauppahinta ole maksettu erääntymisaikana, on ostaja velvollinen suorittamaan
käypää viivästyskorkoa, joka mainitaan laskussa. Lasku voidaan lähettää tilaajalle heti sen
jälkeen kun työn valmistumisesta on ilmoitettu asiakkaalle.

5. Toimittajan
vastuu
virheestä

Toimittaja vastaa siitä, että työ on suoritettu sovittua maalia/menetelmää käyttäen
hyvien tapojen mukaisesti.
Tavarassa/maalissa esiintyvän virheen osalta toimittajan vastuu voi olla enintään
ostajan toimituksesta suorittaman kauppahinnan määräinen. Toimittaja ei vastaa
mahdollisesti kolmannelle osapuolelle toimituksesta aiheutuneista vahingoista.

6. Takuu

Toimittajan suorittaessa maalaus- yms. toimenpiteitä tilaajan toimittamalle
tuotteelle tilaaja on velvollinen vastaanottaessaan toimittajan käsittelemän
tuotteen suorittamaan tarkan vastaanottokatselmuksen ennen tuotteen asettamista/
kiinnittämistä lopulliseen sijaintipaikkaansa. Mikäli tilaaja havaitsee vastaanottokatselmuksessa toimittajan työssä tai käyttämässä maalissa virheitä, tilaajan
tulee toimittaa viallinen tuote toimittajalle korjaustoimenpiteitä varten. Tilaajan
vastuuseen kuuluu se, että käsiteltäväksi toimitettu esine on pintamateriaaliltaan
ja -käsittelyltään sellainen, että se voidaan toimittajan normaalein menetelmin käsitellä.

7. Reklamaatiot

Ostaja on velvollinen tekemään mahdolliset huomautukset kirjallisesti 8 päivän
kuluessa toimituspäivästä lukien, kuitenkin joka tapauksessa ennen tavaran kiinnittämistä
lopulliseen sijaintikohteeseensa.

8. Erimielisyyksien
ratkaiseminen

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet on käsiteltävä välimiesoikeudessa
välimiesmenettelystä annetun lain (4.2.1928/46) mukaisesti. Mikäli toimittaja niin
vaatii, on asia kuitenkin käsiteltävä Helsingin käräjäoikeudessa.

9. Toimitusehdot

Ensisijaisesti käytetään Sarja-Maalaamo Oy:n toimitusehtoja. Toissijaisesti
Teknologiateollisuus ry:n sopimusehtoja Metallin Pintakäsittelytöiden sopimusehtoja 2007
(MET2007).

