YLEISET SOPIMUSEHDOT
Vahvistamme ottaneemme vastaan tilausvahvistuksessa kuvatun työn siinä mainituilla hinnoilla seuraavin
ehdoin.
Veloitus:
Tilausvahvistuksessa ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero.
Korjaus/asennus sisältää työnkuvauksessa mainitut työt ja niiden toteuttamiseen välittömästi liittyvät muut
työt / palvelut / materiaalit ilmoitetulla veloitusperusteella. Jälkeenpäin tilatut lisätyöt laskutetaan erikseen
tilausvahvistuksessa mainitulla veloitusperusteella.
Mahdollisesti erikseen ilmoitettu tuntiarvio töiden kestosta perustuu asiakkaan ilmoittamiin tietoihin viasta
ja/tai työn laajuudesta. Tuntiarvio ei sido Rautajärven Konehuolto Oy:tä. Mahdollisesta yksikkö / könttähinnoittelusta annetaan erillinen kirjallinen tarjous,
Asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat koneen kuljettamisesta korjaamolle ja sieltä pois.
Takuu:
Töiden ja materiaalien takuuehdoissa sovellamme Teknisen kaupan liiton ehtoja takuu 3kk. Työlle annetaan suoritetakuu ja varaosille varaosatakuu.
Edustettujen tuotemerkkien takuuanomukset / takuutyöt:
Jos tilattuun työhön liittyy takuuanomus laitevalmistajalle, hyvitetään työstä ja osista asiakkaalle vain laitevalmistajan takuupäätöksellä hyväksymät kustannukset. Takuuanomuksen viipyminen tai sisältö ei oikeuta maksun pidättämiseen tehdystä työstä / toimitetuista osista. Jos työn tilaaja haluaa odottaa laitevalmistajan takuupäätöstä ennen kuin työ aloitetaan, tulee tästä ilmoittaa kirjallisesti työtä tilattaessa.
Omistuksenpidätysehto:
Kaikki Rautajärven Konehuolto Oy:n kauppaamat varaosat ovat Rautajärven Konehuolto Oy:n omaisuutta
siihen saakka, kun varaosa on mahdollisine korkoineen ja kuluineen maksettu.
Työn peruuttaminen:
Jos asiakas peruuttaa työn ennen sen valmistumista, asiakkaalla on vähintään velvollisuus maksaa siihen
mennessä tehty työ ja peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset esim. asiakkaalle tilatut varaosat ja työhön varatut tunnit sovitulla veloitusperusteella.
Rautajärven Konehuolto Oy:llä on oikeus peruuttaa työ, jos sen toteuttamiseksi on ylivoimainen este. Rautajärven Konehuolto Oy:llä on myös oikeus peruuttaa työ, jos asiakas ei maksa työstä aiheutuvaa laskua
eräpäivään mennessä. Tällöin Rautajärven Konehuolto Oy:llä on joka tapauksessa oikeus laskuttaa jo
tehdyt työt sekä asiakkaalle hankitut varaosat.
Muut ehdot:
Muilta osin noudatamme Teknisen kaupan liiton yleisiä myyntiehtoja

Rautajärven Konehuolto Oy

VAT:FI2419381-2

Varaosakaupan / Verkkokaupan Yleiset Myyyntiehdot
Varaosakauppa Verkkokauppa on tarkoitettu vain yritysasiakkaille.

Toimitusehdot
Tavaran hinta perustuu toimitusehtoon ”vapaasti myyjän varastossa ilman pakkausta”. Ellei muuta ole
sovittu, toimittaa myyjä tavaran ostajalle tämän kustannuksella.
Lisämaksut
Toimituksista, joiden veroton kauppahinta on alle 50 €, peritään muiden toimituskulujen lisäksi pientoimituskuluina 9 €. Perimme laskutus ja käsittelykuluna 5€ / lasku, ellei toisin sovita.
Pakkaukset
Tavarat toimitetaan myyjän varastossa olevin tehdaspakkauksin. Muista tavaran pakkaus- ja käsittelykustannuksista peritään veloitus syntyneiden kustannusten mukaisesti.
Luottokelpoisuus
Varaamme oikeuden tarkastella luottokelpoisuutta asiakaskohtaisesti Suomen Asiakastieto Oy:n tietoihin
pohjautuen myös asiakassuhteen aikana.
Viivästyskorko määräytyy voimassaolevan korkolain mukaan.
Muut Ehdot
Muilta osin noudatamme Teknisen kaupan liiton yleisiä myyntiehtoja

Rautajärven Konehuolto Oy

VAT:FI2419381-2 Rautajärven Varaosa Oy

VAT:FI3228763-2

