Yleiset toimitusehdot

LIITE 1

Soveltamisala
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Oy Sinebrychoff Ab:n (”myyjä”) tuotteiden toimituksissa, elleivät osapuolet ole
kirjallisesti toisin sopineet.
Toimitus
Kaikkien toimitusten ehtona on, että tilattuja tuotteita on saatavilla myyjän varastoissa. Toimituspäivistä sovitaan erikseen
asiakkaan kanssa. Toimitusaika on 48 tuntia asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta. Myyjällä on oikeus periä asiakkaalta
erillinen pikatoimituslisä (50€ + alv 24%) tai poikkeavatoimitusmaksu (ohiajopäivän tilaus, 40€ + alv 24%) poikkeavien
toimituspäivien osalta sekä erillinen palautusmaksu (6 % palautuksen arvosta, ALV 0 %) asiakkaan puolelta virheellisesti
tilatuista ja myyjälle palautuvista tuotteista. Alle 200€, (ALV 0 %) euron tilauksista peritään pientoimituslisä (40 € + alv
24%). Myyjällä on yksipuolinen oikeus halutessaan muuttaa edellä mainittuja maksuja. Toimituksiin sovelletaan
toimituslauseketta TOP (FINNTERMS 2001). Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisestä asiakkaalle mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista.
Kauppahinta
Kauppahinta määräytyy myyjän kunakin aikana voimassa olevan hinnaston perusteella. Myyjällä on yksipuolinen oikeus
halutessaan muuttaa hinnastoja. Jollei kauppahintaa makseta laskussa mainittuna eräpäivänä, asiakas on velvollinen
suorittamaan viivästyskorkoa 16 % laskun eräpäivästä lukien. Viivästyskoron lisäksi myyjällä on oikeus periä asiakkaalta
korvaus maksumuistutuksista ja muista maksun perimisestä aiheutuneista kustannuksista. Maksuehtojen noudattamatta
jättäminen aiheuttaa luotto-osto–oikeuden menettämisen. Laskun ja sitä koskevan maksumuistutuksen voi lähettää
sähköisesti. Maksuhäiriötilanteessa myyjällä on myös oikeus vähentää/kuitata asiakkaalle kertyneet hyvitykset
(alennukset, markkinointituet yms.) asiakkaan velkoja vastaan. Jos asiakas ei maksa sopimuksen mukaista laskua
viimeistään eräpäivänä, eikä kymmenen (10) päivän kuluttua kirjallisen muistutuksen saatuaan vieläkään ole maksanut
laskua, myyjä voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.
Omistusoikeus
Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin säilyy myyjällä, kunnes asiakas on maksanut kaikki toimitettuihin tuotteisiin liittyvät
maksuerät. Asiakas on velvollinen säilyttämään toimitetut tuotteet alkuperäisessä kunnossaan siihen saakka, kunnes
omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle.
Osapuolten vastuu
Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta myyjälle aiheutuneet välittömät ja
välilliset vahingot. Sen sijaan myyjä on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan myyjän sopimusrikkomuksesta
aiheutuneet välittömät vahingot. Myyjä ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneita
välillisiä vahinkoja.
Virhe
Mikäli toimitetussa tuotteessa on virhe, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä myyjälle viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua
toimituspäivästä. Myyjällä on oman valintansa mukaan oikeus joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote. Myyjän vastuu
virheellisen toimituksen johdosta rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen virheettömällä.
Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos jokin seuraavista seikoista estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen
kohtuuttoman vaikeaksi: lakko, työsulku, tulipalo, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,
tuotteiden myynnin tai valmistuksen lopettaminen, yleinen tavaran niukkuus, liikennehäiriö tai muu sellainen este, johon
myyjä ei voi vaikuttaa. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna
asiakkaalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä voi kaikissa tässä
sopimuskohdassa mainituissa tilanteissa purkaa sopimuksen, eikä myyjä ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.
Sopimusrikkomus ja sopimuksen päättyminen
Jos asiakas syyllistyy sopimusrikkomukseen, eikä sitä ole korjattu kymmenen (10) päivän kuluttua kirjallisesta
muistutuksesta, myyjä voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi. Myyjän mahdollinen sitoumus tai velvollisuus
maksaa asiakkaalle tukia tai alennuksia purkautuu edellä mainituissa häiriötilanteissa. Sopimuksen purkautuessa tai
muuten päättyessä kaikki myyjällä asiakkaalta olevat saatavat erääntyvät maksettaviksi, jolloin myyjällä on oikeus vaatia
saatavien suorittamista välittömästi. Myyjällä on sopimuksen päättyessä myös oikeus välittömästi noutaa asiakkaan
tiloista kaikki sellaiset tuotteet, joiden omistusoikeus ei ole siirtynyt asiakkaalle.
Erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
Helsingin käräjäoikeudessa. Verojen ja viranomaismaksujen muuttuessa myyjä tekee vastaavan muutoksen hintoihinsa.
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JUOMALAITTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT
1.

Juomalaitteiden yleiset sopimusehdot ovat voimassa kaikkien niiden Oy Sinebrychoff Ab:n (yhtiö) asiakkaiden
kanssa, joilla on käytössään yhtiön juomalaitteita ja joilla on yhtiön kanssa voimassa oleva yhteistyö- tai
juomalaitesopimus.

2.

Yhtiö vuokraa juomalaitteet asennettuna asiakkaan tiloihin. Asiakas hyväksyy myyntilaitteiston käyttöönotetuksi kun
ne on luovutettu toimintakunnossa asiakkaalle.

3.

Asiakas on velvollinen maksamaan myyntilaitteistosta vuokraa käyttöönottopäivästä lukien. Vuokra laskutetaan
asiakkaalta kuukausittain jälkikäteen seuraavan kuun alussa. Viivästyneestä vuokrasta peritään korkolain mukaista
viivästyskorkoa. Yhtiö vahvistaa vuokran määrän vuosittain sekä pidättää itsellään oikeuden sitä koskeviin
muutoksiin. Vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron.

4.

Asiakas vastaa kaikista myyntilaitteiston vaatimista rakennusteknisistä töistä, kuten viemäröinnistä, lattiakaivoista,
letkustojen asennusedellytyksistä, vesiliitännöistä, oikeanlaatuisesta sähköstä, ilmastoinnista sekä laitteiden
vaatimasta tilasta ja käyttöympäristöstä. Asiakas on velvollinen suorittamaan ne omalla kustannuksellaan ennen
laitteiston käyttöönottopäivää. Asiakas vastaa rakennusteknisten töiden laiminlyönnistä ja puutteellisesta
käyttöympäristöstä johtuvista vahingoista, kuten lattiakaivon puuttumisen aiheuttamasta vesivahingosta. Yhtiö ei ole
vastuussa käyttöhäiriötilanteista jotka johtuvat puutteellisesta käyttöympäristöstä, esimerkiksi tuotevaraston tai
tuoteastioiden ympäristön liian korkeasta lämpötilasta (yli 23°). Asiakas vastaa lisäksi kaikista myyntilaitteiston
toiminnan aiheuttamista kustannuksista, kuten sähkön ja veden kulutuksesta.

5.

Asiakas on velvollinen noudattamaan yhtiön antamia myyntilaitteiston käyttöohjeita sekä ilmoittamaan laitteistossa
ilmenevät viat ja häiriöt välittömästi yhtiölle. Asiakas on velvollinen käyttämään myyntilaitteiston asennus-, korjausja huoltotöihin ainoastaan yhtiön valtuuttamia laitehuoltajia. Ylläpitohuollot suorittaa yhtiön valtuuttama huoltoliike.
Käyttötoimenpiteet eivät kuulu suoritettavien huoltojen piiriin.

6.

Asiakas vakuuttaa tiloissaan olevan myyntilaitteiston joko ottamalla laitteistolle oman vakuutuksen tai sisällyttämällä
laitteiston muuhun omaan vakuutukseensa. Asiakas on muutoinkin velvollinen hoitamaan ja käsittelemään laitteistoa
huolellisesti. Myyntilaitteiston ulkoasua ei saa muuttaa eikä myyntilaitteistoon saa kiinnittää mitään tavalla, joka
saattaa vahingoittaa laitteiston pintaa. Myyntilaitteistosta ei myöskään saa poistaa tai irrottaa osia ilman yhtiön
suostumusta. Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jotka asiakas tai asiakkaan henkilökunta tahallisesti tai
huolimattomuudellaan aiheuttaa myyntilaitteistolle.

7.

Yhtiö ei vastaa välittömistä vahingoista, kuten myyntilaitteistosta asiakkaan muille laitteille tai kiinteistölle
aiheutuneista vahingoista, ellei vahinko johdu yhtiön tai sen valtuuttaman huoltoliikkeen tuottamuksellisesta
toiminnasta. Asiakas on näyttövelvollinen vahingon aiheutumisesta ja sen syystä. Yhtiö ei missään tilanteessa
vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten myyntilaitteiston mahdollisista käyttöhäiriöistä johtuvista
asiakkaan myynnin menetyksistä. Asiakas ymmärtää, että hänen tulee itse hankkia vakuutus sellaisten
vahinkotilanteiden varalta, joita tämä kohta 7 ei kata.

8.

Asiakas ei saa luovuttaa myyntilaitteistoa kolmannelle osapuolelle eikä muutenkaan menetellä sen kanssa tavalla,
joka saattaa aiheuttaa yhtiölle vahinkoa. Yhtiö omistaa laitteiston.

9.

Asiakas sitoutuu pitämään kaupan myyntilaitteistossa ainoastaan yhtiön valmistamia tai sen maahantuomia tuotteita.

10. Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yhtiön kirjallista suostumusta.
11. Asiakkaan lopettaessa liiketoiminnan myyntipisteessä purkautuu sopimus päättymään välittömästi.
12. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle välittömästi, kun juomalaitteiden käyttö päättyy tai heti sopimuksen
päätyttyä. Yhtiöllä on oikeus noutaa laitteisto ensi tilassa.
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