PCM Technology Oy:n toimitusehdot 2017
1. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Suomessa
tapahtuviin toimituksiin. Toimitusehdot ovat
voimassa toistaiseksi. Jäljempänä ehdoissa
PCM Technology Oy on maini�u myyjänä ja
asiakas mainitaan ostajana.
2. Hinnoi�elun
perustana
käytetään
varastokaupassa �laushetkellä voimassa
olevia hintoja. Projek�kaupassa käytetään
erillisen tarjouksen perusteella anne�avia
hintoja. Tarjouksen hinnat ovat voimassa 1
(yhden) kuukauden tarjouksen antamisen
jälkeen. Hintoihin lisätään arvonlisävero.
3. Sekä tarjoukseen pohjautuvassa kaupassa
e�ä varastokaupassa sopimus tuo�een
ostamisesta tapahtuu kun myyjä lähe�ää
ostajalle
�lausvahvistuksen
ostajan
�laukseen
pohjaten.
Myyjä
lähe�ää
�lausvahvistuksen 24 h sisällä �lauksen
saapumisesta ostajalle.
Ostajan tulee
tarkistaa �lausvahvistus ja tehdä tarvi�avat
huomautukset
24
h
kuluessa
�lausvahvistuksen saapumisesta. Mikäli
ostaja haluaa tämän jälkeen poistaa tuo�eita
�laukselta, myyjällä on oikeus veloi�aa
kokonaan ostajalta sellaiset tuo�eet, jotka on
valmiste�u tai joiden valmistaminen on
aloite�u kyseistä �lausta varten.
4. Projek��lauksissa ostaja ilmoi�aa �lauksen
yhteydessä vastaano�ajan yhteyshenkilön ja
puhelinnumeron toimituksen onnistumisen
varmistamiseksi.
5. Jos toimite�u tavara on virheellinen tai
lähete�y määrä ei vastaa �la�ua määrää
tulee ostajan ilmoi�aa kirjallises� virheestä
myyjälle viimeistään 10 (kymmenen)
arkipäivän sisällä tavaran vastaano�amisesta.

6. Mikäli ostaja haluaa palau�aa tuo�een,
myyjä hyvi�ää 80 % tuo�een ollessa
vahingoi�umaton. Ostaja palau�aa tuotteen
myyjälle omalla kustannuksellaan. Hyvitys
tapahtuu tuo�een saavu�ua myyjälle ja
myyjän hyväksy�yä palautetun tuo�een
kunnon. Mikäli tuote on vahingoi�unut,
hyvitysprosen� sovitaan ostajan kanssa
tapauskohtaises�.
Mikäli tuote on
valmiste�u projek�a varten, hyvitysprosen�
sovitaan tuo�ei�ain sen ollen vähintään 30 %
ja enintään 80 % myyn�hinnasta.
7. Mikäli myyjä ei kykene toimi�amaan �lausta
vahvistetun toimitusajan sisällä, myyjä
lähe�ää ilmoituksen viivästymisen syystä ja
uudesta
toimitusajasta
viimeistään
vahviste�una toimituspäivänä.
8. Myyjä
lähe�ää
laskun
toimituksen
tapahdu�ua. Ostaja suori�aa kauppahinnan
sovitun maksuehdon mukaises�. Mikäli ostaja
ei kykene suori�amaan kauppahintaa sovitun
mukaises�,
ostaja
ilmoi�aa
myyjälle
viivästymisestä ja sopii uudesta maksuajasta
myyjän kanssa viimeistään laskun eräpäivänä
Suorituksen viivästyessä myyjä veloi�aa
huomautuksesta aiheutuneet kulut sekä
viivästyskorot. Mikäli lasku on virheellinen,
ostajan tulee ilmoi�aa virheestä 7
(seitsemän)
arkipäivän
sisällä
laskun
vastaano�amisesta. Mikäli lasku on osi�ain
virheellinen,
ostaja
on
velvollinen
suori�amaan virhee�ömän osan sovitun
maksuajan mukaises�.
9. Myyjä huoleh�i, e�ä toimitetut tavarat
täy�ävät toimitusajankohtana voimassa
olevien lakien ja säädösten vaa�mukset.
Ostaja vastaa tavaran käy�ötarkoituksen
oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.

