TOIMITUSEHDOT 2020
1.

2.

Hinnat
Hinnat ovat euroina, arvonlisäverottomina (0%)
vapaasti tehtaallamme välimyyntivarauksin.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Tehdastoimituserät
Vakiopakkauksissa toimitettavat kanavatuotteet ja
päätelaitteet sekä tähdellä merkityt puhaltimet ja
koneet kuuluvat pääsääntöisesti varastoivien
jälleenmyyjiemme tuotevalikoimaan. Vakiotuotteiden
tehdastoimitukset tulevat kannattaviksi vasta, kun
toimitus-erän nettoarvo ylittää kanavatuotteiden,
koneiden/puhaltimien ja päätelaitteiden osalta 1700
uroa.

Tehdastoimituksien rahdit, kuljetusvakuutukset ja kuljetusvahingot.
Käytettäessä toimitusehtoa DAP (isoterms 2010) työmaalla Suomessa peritään asiakkaalta kuljetuksesta korvaus oheisen taulukon
mukaisesti.
Ilmankäsittelykoneet ja
ilmastointipuhaltimet

Päätelaitteet ja
kanavatuotteet

Toimitusosoitteen
postinumero 00-29

1,2 %

3%

Toimitusosoitteen
postinumero 30-59

2,2 %

4,0 %

Toimitusosoitteen
postinumero 60-69

3,2 %

5,0 %

Toimitusosoitteen
postinumero 70-99

4,2 %

5,0 %

Minimirahtiveloitus 115€.
Jyväskylästä pohjoiseen lisätään toimituskustannuksiin 150€.
Pyöreät kanavat toimitetaan kertakäyttöisissä kanavahäkeissä aina
kokoon 500mm asti. Hinta 40€ / häkki.
Kanavahäkit voidaan pyydettäessä huputtaa. Nettohinta 15€ / huppu.
Kaikki tavarakuljetuksemme vakuutetaan ostajan lukuun, ellei
erikseen etukäteen muuta sovita.
Vakuutuksesta veloitetaan 0,65% laskun loppusummasta.
Kuljetusvakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon.
Vahingoittuminen on todettava yhteisesti vastaanottajan ja kuljettajan
toimesta ja merkittävä rahtikirjaan.
HIAB-auton käytöstä veloitamme todellisten kustannusten mukaan.

3.

Tehdastoimituksien rahdit, kuljetusvakuutukset ja
kuljetusvahingot.
Käytettäessä toimitusehtoa DAP (isoterms 2010)
työmaalla Suomessa peritään asiakkaalta
kuljetuksesta korvaus oheisen taulukon mukaisesti.

4.

Pientoimitukset
Emme myönnä alennusta tilauksista, joiden arvo
hinnastohinnoin laskettuna on alle 250 euroa.

5.

Palautukset
Palautustavaraa vastaanotamme vain, jos palautus
johtuu omasta virheestämme.

6.

Voimassaoloaika
Tuotteiden hinnoittelussa käytetään kulloinkin viimeksi päivättyä hinnastoa.
Tilauspäivän hinta on voimassa enintään 3 kuukautta.

7.

Toimitusajat (T-A)
Varastotuotteet (*) 3–10 työpäivää.
Muut tuotteet erillisen sopimuksen mukaan.

8.

Maksuehdot
Maksuehto 14 pv netto, yliaikakorko 10 %.

9.

Takuuehdot
FläktGroup Finland Oy myöntää valmistamilleen tuotteille takuun suunnittelu-, materiaali- ja valmistusvirheiden varalle, kuten
taloteknisten tuotteiden toimitusehdoissa (TALTEK YT 2002) kohdassa 18, ”Vastuu virheistä ja puutteista takuuaikana” on
määritelty. Takuuaika on 24 kuukautta käyttöönotosta, mutta enintään 30 kuukautta toimituspäivästä tehtaalta. Takuu
edellyttää, että laitteiden mukana toimitettuja asennus- ja huolto-ohjeita on noudatettu ja että laitetta käytetään sille
määritellyissä olosuhteissa. 24 kuukauden takuu edellyttää myös valmistajan laatiman huolto-ohjelman noudattamista.
Huolto-ohjelmaan sisältyy vähintään yksi (1) huoltokerta vuoden käytön jälkeen. Suoritettu huolto on dokumentoitava tuotteen
mukana toimitettuun määräaikaishuolto-pöytäkirjaan.

10. Välilliset vahingot
Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta
jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

