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1. TUOTTEET JA SOVELTAMISALUE
Näitä kauppa- ja toimitusehtoja sovelletaan Infact Finland Oy:n (Myyjä) antamiin tarjouksiin tai solmimiin
sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden toimittamista asiakkaalle (Asiakas) Suomessa, elleivät
osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. TOIMITUSEHTO
NOL Vimpeli FIN01 ellei toisin ole sovittu.

3. TOIMITUSAIKA
Toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

4. MAKSUEHTO
Maksuehto on 14 päivää laskutuspäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu. Maksun viivästyessä Asiakas on
velvollinen maksamaan viivästymisajalta viivästyskorkolain mukaisen koron ja korvaamaan perintäkulut.

5. TAKUU
Laitteella on yhden (1) vuoden takuu.
Takuu edellyttää:
 että asennus- ja käyttöohjeet on luettu kokonaisuudessaan ennen käytön aloittamista
 että laite on asennettu asennusohjeiden mukaisesti
 että sitä on käytetty käyttöohjeiden mukaisesti
 että laitteelle on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot

6. VIIVÄSTYS
Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Asiakkaalle ilmoittaen samalla
viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Jos viivästys johtuu Myyjän tuottamuksesta, Asiakas voi
vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Jos muuta ei ole sovittu, vahingon korvauksen
suuruus on enintään 0.5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa
kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7.5 %:iin myöhästyneen toimituksen
arvosta.
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7. REKLAMAATIO JA PALAUTTAMINEN
Asiakas on velvollinen tarkistamaan toimituksen saapuessa määräpaikkaan tuotteiden määrän sekä
todentamaan mahdolliset kuljetusvauriot. Huomautukset rikkoutuneesta päällyksestä tai kollien puutteesta on
tehtävä rahtikirjaan. Huomautus virheestä tai vajauksesta on tehtävä kirjallisesti Myyjälle kahdeksan (8)
päivän kuluessa tavaran saapumisesta.
Virheellisen tuotteen palautus hyväksytään ainoastaan:




Mikäli virheestä on ilmoitettu myyjälle 8 päivän kuluessa toimituksesta
Mikäli tuote on asennettu / säilytetty ja sitä on käytetty ohjeiden mukaisesti
Myyjä tai myyjän edustaja on todennut tuotteen virheellisyyden

Tuotteen palauttamiseen tarvitaan Myyjän antama suostumus. Palautuksen yhteydessä on ilmoitettava myös
palautuksen syy sekä laskun tai lähetysluettelon numero.
Myyjä voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella. Myyjä ei vastaa
tuotteen mahdollisesti aiheuttamista, muista kuin korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvista, välillisistä tai
välittömistä vahingoista.

8. YLIVOIMAINEN ESTE
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava
häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen
lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan
toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia
verrattuna Asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole
näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta
välillistä tai välitöntä vahinkoa ja Myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.

9. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Omistusoikeus tavaraan siirtyy Asiakkaalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole
toisin sovittu.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Myyjän ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei toisin ole sovittu, Myyjän ja
Asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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