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1. Soveltaminen
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan, ellei osapuolten kesken ole
kirjallisesti toisin sovittu. Jos ostaja on esittänyt tilauksessaan jonkin ehdon, joka on ristiriidassa Sewatek Oy:n myyntiehtojen kanssa,
Sewatek Oy:n ehtoja noudatetaan ensisijaisesti, vaikka Sewatek Oy
ei olisikaan tehnyt muistutusta tällaista ehtoa vastaan. Tehdessään
tilauksen ostaja hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot.

2. Tarjous
Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei erikseen ole mainittu,
on voimassaoloaika kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päiväyksestä. Sewatek Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos Sewatek Oy:stä riippumattomat olosuhteet
antavat siihen aihetta.

3. Tilaus ja sopimus
Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanotettu tarjouksen mukainen tilaus muodostaa Sewatek Oy:n ja ostajan välisen sopimuksen. Muissa
kuin tarjoukseen perustuvissa tilauksissa ostajan tilaus tulee Sewatek
Oy:tä sitovaksi, kun Sewatek Oy on sen hyväksynyt. Sewatek Oy lähettää pyydettäessä ostajalle tilausvahvistuksen. Sewatek Oy ei vastaa suulliseen tilaukseen perustuvasta väärästä toimituksesta, ellei
ostaja ole kirjallisesti vahvistanut tilaustaan ennen toimitusta tai valmistuksen aloittamista. Mikäli Sewatek Oy:llä on perusteltua aihetta
olettaa, että sen kauppahintasaatava on vaarantunut toimittamatta
olevan tilauksen tai aiemman tilauksen osalta, on Sewatek Oy:llä oikeus kieltäytyä toimituksesta tai vaatia etukäteismaksua.

4. Laatu
Sewatek Oy vastaa toimittamiensa tuotteiden sopimuksenmukaisuudesta laatujärjestelmänsä ja siihen sisältyvien laadunvarmistustoimenpiteiden avulla.

5. Näyte-erät
Mikäli Sewatek Oy toimittaa ostajalle näytteen tuotteesta ennen toimitusten käynnistymistä, ostaja on velvollinen ensi tilassa tarkistamaan näytteen ja ilmoittamaan tarkastustuloksista Sewatek Oy:lle.
Ostajan hyväksyttyä näytteen huomautuksitta ei Sewatek Oy hyväksy mitään huomautuksia toimitetuista tuotteista, mikäli ne ovat hyväksytyn näytteen mukaisia.

6. Toimitusehdot
Toimitusehdot tulkitaan tilaushetkellä voimassa olleiden Incoterms-ehtojen mukaisesti. Ellei muusta ole sovittu, toimitus tapahtuu
ehdoin Free on Carrier Monnikylä (Incoterms) ostajan antamia toimitustapaohjeita noudattaen. Tuotteet toimitetaan niille soveltuvissa
lähetyspakkauksissa, joita ei yleensä veloiteta. Tuotteiden vaatiessa
erikoispakkauksen veloitetaan tästä erikseen.

7. Toimitusaika ja viivästys

naan Sewatek Oy:lle maksettu. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa sovitun maksuajan puitteissa, voi Sewatek Oy keskeyttää
toimituksensa ilman eri ilmoitusta. Lisäksi Sewatek Oy pidättää oikeuden noutaa tavara pois asiakkaalta, jos sitä ei ole maksettu. Viivästyneestä maksusuorituksesta veloitetaan laskussa kulloinkin mainittua
korkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta.

10. Virheellinen toimitus, takuu
Ostajan tulee kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittaa lähetyksessä tai tuotteissa esiintyneistä,
ulospäin näkyvistä vioista tai puutteista, jotka ostaja on huomannut
tai hänen olisi pitänyt huomata. Ellei ostaja tätä ilmoitusta tee, on
ostaja hyväksynyt lähetyksen ja tuotteet, eikä enää saa vedota tällaiseen tavaran virheeseen. Sewatek Oy antaa takuun tuotteilleen erillisten Sewatek –takuu- ja vastuunrajoitusehtojen mukaisesti. Sewatek
Oy vastaa takuuaikana ilmenneistä vioista valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla toimitetut tuotteet toisiin. Muusta välittömästä,
välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai tappiosta Sewatek Oy ei
vastaa. Jos tuote valmistetaan tai muunnetaan ostajan spesifikaatioiden mukaan, vastaa Sewatek Oy siitä että toimitettu tuote on spesifikaatioiden mukainen. Sewatek Oy ei vastaa ostajan määräämästä
materiaalista tai konstruktiosta aiheutuvista virheistä eikä myöskään
vastaa tuotteen soveltuvuudesta ostajan käyttötarkoitukseen, ellei
viimeksi mainitusta ole erikseen sovittu. Sewatek Oy:n vastuu ulottuu
ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä olosuhteissa tuotetta oikein käytettäessä. Vastuu ei käsitä vikoja, jotka
johtuvat ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta tai virheellisestä asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty ilman Sewatek Oy:n
kirjallista suostumusta, ostajan väärin suorittamasta korjauksesta,
ilmoitetusta poikkeavista käyttöolosuhteista ja tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta. Ostajan vastaanottotarkastuksessa
hylkäämät tai takuun perusteella korjattavat tai vaihdettavat tuotteet
palautetaan Sewatek Oy:lle Sewatek Oy:n vastatessa kuljetuskustannuksista. Sewatek Oy toimittaa korjatut tai tilalle toimitettavat tuotteet alkuperäiseen määräpaikkaan omalla kustannuksellaan.

11. Tuotevastuu, vakuuttamisvelvollisuus
Sewatek Oy vastaa tuotteidensa kolmansille osapuolille aiheuttamasta henkilö- tai omaisuusvahingosta voimassa voimassaolevan lainsäädännön
mukaan.

12. Erimielisyyksien ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lain
valintaa koskevia säännöksiä sekä YK:n kauppalakia (CISG). Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Conflict Management Institute Association ry/r.f.:n yksinkertaistettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Sewatek Oy:llä on kuitenkin oikeus periä laskusaatavansa myös nostamalla
kanne ostajaa vastaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Mikäli Sewatek Oy ei pysty toimittamaan sovittuun toimitusaikaan,
informoi Sewatek Oy tästä ostajaa mahdollisimman aikaisin. Ellei viivästyksen syy ole ylivoimainen este ja sopimuksen rikkomisella on
ostajalle olennainen merkitys, voi ostaja perua tilauksen tai osan siitä,
jos viivästys on enemmän kuin neljä viikkoa alun perin sovitusta toimitusajasta. Ellei nimenomaan toisin sovita, ei Sewatek Oy ole velvollinen suorittamaan ostajalle viivästymisen perusteella sopimussakkoa tai vahingonkorvausta eikä myöskään vastaa ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta.

13. Muut ehdot

8. Ylivoimainen este

1. Tarjousasiakirja
2. Sewatek Oy:n yleiset myyntiehdot
3. Sewatek -takuuehdot
4. RYHT 2000 -ehdot

Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä (force majeure),
mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen: yleinen työnselkkaus ja
muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, esimerkiksi tulipalo, sota, liikekannallepano, valuuttarajoitukset, kapina ja mellakka.
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle sen ilmaantumisesta sekä esteen päättymisestä.

9. Maksu ja tavaroiden omistusoikeus
Maksu suoritetaan tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaan. Ellei
muusta ole sovittu, on maksuaika 14 pv netto laskun päiväyksestä.
Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun ne ovat koko-

Rakennustuotteiden Yleiset Hankinta- ja Toimitusehdot RYHT 2000
täydentävät tarjousasiakirjaa ja näitä Sewatek Oy:n yleisiä myyntiehtoja. Ostaja on voinut perehtyä RYHT 2000 -ehtoihin ennen laitteen
ostamista Internetissä sekä Sewatek Oy:n verkkosivuilla. Ostajan hyväksyessä tarjouksen, tulevat nämä asiakirjat häntä sitoviksi ja sovellettaviksi tuotteen kauppaan. Ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjojen
etusijajärjestys on:

