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Yleiset myyntiehdot
Novrel - lattialämmitys- ja sulanapitojärjestelmät

Myyntiehdot JOHDANTO

1. Näitä yleisiä Myyntiehtoja sovelletaan kaikkeen Novrel Oy:n (''Myyjä'') tuotteiden
myyntiin. Nämä yleiset ehdot syrjäyttävät kaikki muut määräykset ja ehdot joihin viitataan
Ostajan tilauksesta tai Ostajan ja Myyjän välisessä kirjeenvaihdossa tai jotka perustuvat 
vakiintuneeseen kauppatapaan tai osapuolten välisiin aikaisempiin sopimuksiin, jollei
toisin ole nimenomaisesti osapuolten välillä kirjallisesti sovittu.

2. Kaikki toimituksia koskevat kyselyt ja reklamaatiot on tehtävä osoitteeseen:
Novrel Oy, Eteläpuisto 16 A 3, 28100 Pori, muut yhteystiedot: www.novrel.com

TILAUS

3. Lähtökohtaisesti Myyjän tarjous on voimassa seitsemän (7) päivää sen päiväyksestä
lukien. Jollei Myyjä ole Ostajalle nimenomaisesti toisin ilmoittanut, ei tarjous ole Myyjää
sitova, ja se voidaan peruuttaa tai muuttaa Myyjän toimesta ennen kuin Myyjä on antanut
Ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.

4. Ehdotukset, piirustukset, kustannuslaskelmat ja muut asiakirjat ja tieto, jotka liittyvät

Myyjän tarjoukseen tai jotka Myyjä muutoin on Ostajalle toimittanut, jää luovutuksen
jälkeenkin Myyjän omaisuudeksi.

5. Riippumatta kauppasopimuksen olemassaolosta osapuolten välillä Ostajalla ei ole
oikeutta ilman Myyjän kirjallista suostumusta luovuttaa kohdassa 4 mainittua tietoa
kolmansille osapuolille tai käyttää sellaista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin mihin
Myyjä on Ostajan oikeuttanut. Kaikki sellainen asiakasmateriaali ja tieto on luovutettava
takaisin Myyjälle viipymättä tämän sitä pyytäessä.

6. Painot, mitat ja muut asiakirjojen sisältämä tieto, jonka Myyjä on Ostajalle toimittanut,
ei ole Myyjää sitovaa, jollei niitä ole sisällytetty kauppasopimukseen ja nimenomaisesti
todettu niiden olevan Myyjää sitovia.

TARJOUS JA HYVÄKSYMINEN

7. Kauppasopimuksen katsotaan syntyneen, kun Myyjä vastaanotettuaan tilauksen on
lähettänyt kirjallisen hyväksymisensä (''tilausvahvistus'') siinä määräajassa kuin Ostaja
vastauksen antamiselle on mahdollisesti antanut. Kauppasopimukseen sovelletaan
tilausvahvistuksen sisältämiä ehtoja ja sellaiset ehdot ovat molempia osapuolia sitovia.
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TEKNISET TIEDOT

8. Kaupan kohde on määritelty Myyjän tilausvahvistuksen sisältämissä tuotteen teknisissä
tiedoissa.

HINNAT

9. Myytävien tuotteiden hinnat määräytyvät Myyjän niiden listahintojen mukaan, jotka
ovat voimassa toimitushetkellä, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu.

10. Arvonlisävero ei ole sisällytetty Myyjän käyttämiin listahintoihin ja Myyjä laskuttaa
Ostajaa listahintojen lisäksi myös arvolisäveron osalta.

TOIMITETTAVAT MÄÄRÄT

11. Jos tilattavien tuotteiden lukumäärä on määritelty Ostajan tilauksessa, on tilaus
toimitettava vastaavasti.

12. Myyjä määrittelee toimitettavat määrät lopullisesti tahollaan ja laskutus perustuu
näihin määriin.

TOIMITUS

13. Toimitusehdot on määritelty Myyjän tilausvahvistuksessa ja niitä tulkitaan Incoterms 
2000 -määräysten mukaisesti edellyttäen, että sellaiset määräykset eivät ole ristiriidassa
näissä Yleisten Sopimusehtojen kanssa. Jollei tilausvahvistuksessa ole vahvistettu mitään
toimitusehtoa, toimituksen katsotaan tapahtuvan Ex Works (Incoterms 2000)

TOIMITUSAIKA

14. Jollei toisin ole sovittu, toimitusaika määräytyy Myyjän tilausvahvistuksen mukaisesti.

15. Riippumatta kohdasta 14, tuotteiden toimitusajan katsotaan olevan arvio eikä Myyjää
sitova. Myyjä ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista sekä seurauksista, jotka
ovat aiheutuneet toimituksen viivästymisestä.

16. Jos toimitus on viivästynyt enemmän kuin kolmekymmentä (30) päivää ja olisi kohtuu-
tonta edellyttää Ostajan hyväksyvän viivästyneen toimituksen, Ostajalla on muiden
oikeuksiensa ohella oikeus purkaa kauppasopimus antamalla kirjallinen ilmoitus tästä
Myyjälle. Ostajan on annettava purkamisilmoitus seitsemän (7) päivän kuluessa yllä
mainitun kolmenkymmenen (30) päivän ajanjakson päättymisestä. Purkamisoikeutta ei
kuitenkaan ole sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden osalta valmistus on edennyt niin 
pitkälle, ettei Myyjällä ole mahdollisuutta käyttää niitä muuhun toimitukseen.
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17. Jos toimitus on viivästynyt sopimuskohdassa 27 mainituista syistä tai Ostajasta
riippuvista syistä, Myyjän toimitusaikaa on pidennettävä sellaisella ajalla kuin on
kohtuullista ottaen huomioon kulloisenkin yksittäistapauksen olosuhteet.

MAKSU

18. Ostajan on suoritettava maksu Myyjälle osapuolten sopimana ajankohtana ja osa-
puolten sopimalla tavalla, eikä Ostajalla ole oikeutta tehdä erääntyneistä maksuista
vähennyksiä eikä käyttää kuittausoikeutta maksua tai sen osaa kohtaan. Jos osapuolet
eivät ole maksuista sopineet, on maksu suoritettava viimeistään Myyjän laskussa
merkittynä eräpäivänä. Jos Ostaja on laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa maksu
eräpäivänä, on Myyjällä muiden oikeuksiensa lisäksi oikeus keskeyttää omien sopimus-
velvoitteidensa täyttäminen kunnes viivästynyt maksuerä on suoritettu sekä oikeus periä
viivästyskorkoa eräpäivästä lähtien siihen päivään asti kun viivästynyt maksuerä suori-
tetaan. Viivästyskorko lasketaan Myyjän laskussa merkityn korkoprosentin mukaan.

Kaikki maksut on suoritettava Euroissa, jollei toisin määrätä Myyjän tilausvahvistuksessa.

OMISTUSOIKEUS

19. Myyjä pidättää omistusoikeuden toimitettuun kaupan kohteeseen kunnes Myyjä on
vastaanottanut kaikki sopimuksen mukaiset maksusuoritukset.

PAKKAUS

20. Jos Ostajalla on erityisiä vaatimuksia myytävien tuotteiden pakkauksen suhteen, on
ne esitettävä tilauksen yhteydessä. Jollei toisin ole sovittu, tuotteet pakataan Myyjän
normaalin pakkauskäytännön mukaisesti

HYVÄKSYMINEN, TARKASTUS JA VAATIMUKSET

21. Ostajan katsotaan hyväksyneen myydyn ja toimitetun tuotteen määrän, laadun,
kunnon, pakkauksen ja sen merkinnät, jollei Ostaja kahdeksan (8) päivän kuluessa
tuotteen toimituksesta kirjallisesti toisin ilmoita Myyjälle.

22. Jos Ostaja haluaa tarkastaa myydyn tuotteen ennen toimitusta, on siitä sovittava
osapuolten välillä kaupan solmimisen yhteydessä. Tarkastuksen on tällöin tapahduttava
Myyjän tehtaalla viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua siitä, kun Myyjä on Ostajalle
ilmoittanut tuotteen olevan valmiina tarkastettavaksi. Ostaja suorittaa tarkastuksen
omalla kustannuksellaan ja omalla vastuullaan. Tarkastuksen jälkeen on ostajan annettava
kahdeksan (8) päivän sisällä Myyjälle tarkastusraportti, johon on sisällytettävä kaikki
tuotetta koskevat huomautukset. Muussa tapauksessa katsotaan Ostajan hyväksyneen
tuotteen.
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23. Myyjän vastuu toimitetusta tuotteesta on rajattu siihen, mitä kohdissa 24, 25 ja 26
määrätään.

RAJATTU TAKUU, RAJATTU VASTUU

24. Alempana esitettyjen rajausten puitteissa Myyjä takaa että myytävät tuotteet eivät
sisällä raaka-aineista tai valmistuksesta johtuvia virheitä. Tämä takuu koskee kuitenkin
vain sellaisia virheitä, jotka ilmenevät ja joista on Myyjälle kirjallisesti ilmoitettu
kahdentoista (12) kuukauden kuluessa toimitusajankohdasta.

25. Halutessaan vedota sopimuskohdan 24 sisältämään takuuseen Ostajan on ilmoitettava
siitä kirjallisesti Myyjälle välittömästi takuuaikana sattuvan virheen ilmaantumisen jälkeen

Ilmoituksen vastaanotettuaan ja edellyttäen että Myyjä hyväksyy virheen kuuluvan takuu-

velvoitteen piiriin, Myyjän on joko (i) korjattava palautettu virheellinen tuote, tai (ii) kor-
vattava virheellinen tuote vastaavalla uudella kohtuullisessa ajassa (alkuperäisten toimitus-
ehtojen mukaisesti), tai (iii) palautettava tai hyvitettävä virheellisen tuotteen mukainen
osuus kauppahinnasta (mukaanlukien rahti). Myyjän vastuu ja sen mukaiset velvoitteet on
rajattu yllä esitettyihin vaihtoehtoihin (i) - (iii). Myyjän hyväksymät virheelliset tuotteet
on palautettava Myyjän kustannuksella tämän niin pyytäessä.

Ostaja on yksin vastuussa myytävien tuotteiden soveltuvuudesta ja käytettävyydestä
Ostajan aikomaan tarkoitukseen.

26. Jollei toisin ole näissä Yleisissä Myyntiehdoissa tai Ostajan ja Myyjän välisessä
kauppasopimuksessa nimenomaisesti määrätty, ei Myyjä missään tapauksessa vastaa
satunnaisista, epäsuorista tai muista välillisistä vahingoista.

YLIVOIMAINEN ESTE

27. Kummankaan osapuolen viivästystä tai laiminlyöntiä täyttää kauppasopimuksen

mukaiset velvoitteensa ei katsota sopimusrikkomukseksi, jos viivästys tai laiminlyönti on
johtunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä on pidettävä luonnonmullistuksia,
tulipaloa, sotaa, viranomaismääräyksistä johtuvia esteitä, työselkkauksia, alihankkijoiden
toimitusten viivästyksiä, Myyjän tehtaan vaurioitumista,kuljetuksenaikaista rikkoutumista
tai hävikkiä tai muuta tilannetta, joka on osapuolen vaikutuspiirin ulottumattomissa.
Osapuoli, jonka velvoitteiden täyttäminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen johdosta,
on viipymättä ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle sekä esteen arvioidusta kestoajasta,
ja päättymisestä.
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MUUT EHDOT

28. Jos Ostaja joutuu maksukyvyttömäksi, on julistettu konkurssiin, joutuu lakkauttamis-,
selvitys- tai konkurssimenettelyn kohteeksi, tekee sovinnon velkojiensa kanssa, tekee
luovutuksen velkojiensa hyväksi tai sitä uhkaa jokin yllä esitetyistä asiantiloista, tai mikäli
sen taloudellinen tilanne on heikentynyt niin paljon että Myyjä, yksinomaisen harkinta-
valtansa puitteissa, pitää ennakoitavana ettei Ostaja kykene täyttämään sopimusvelvoi-
tteitaan Myyjällä on muiden oikeuksiensa ohella yksinomaisessa hankintavallassaan
oleva oikeus pysäyttää matkalla olevat toimitukset ja/tai keskeyttää muut toimitukset 

ja/tai purkaa kauppasopimus kirjallisella ilmoituksella Ostajalle.

29. Myyjän laiminlyönti vaatia Ostajan ehdotonta sopimuksen mukaisten velvoitteiden
täyttämistä ei vaikuta Myyjän oikeuteen vaatia Ostajan ehdotonta velvoitteiden täyttä-
mistä myöhemmin tai muilta osin. Myyjän luopuminen vetoamasta Ostajan sopimus-
rikkomukseen ei vaikuta Myyjän oikeuteen vedota muuhun sopimusrikkomukseen.

30. Tästä sopimuksesta aiheutuvat tai tähän sopimukseen liittyvät riitaosuudet on
lopullisesti ratkaistava välimiesmenettelyssä Helsingissä soveltaen Suomen lakia
välimiesmenettelystä. Myyjä on kuitenkin oikeutettu kääntymään yleisien alioikeuksien
puoleen erääntyneiden saatavien perimiseksi. Tähän sopimukseen on sovellettava
Suomen Lakia.

13.7.2005
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