Yleiset myynti- ja toimitusehdot
Hinnat: Hinnat määräytyvät voimassaolevien Profican Oy:n arvonlisäverottomien hinnastojen mukaan.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Hinnat ovat voimassa varastossamme olevalle tavaralle
välimyyntivarauksin. Pakkaus- ja toimituskulut lisätään hintaan.

Toimitusehto: Incoterms FCA Kalajoki (vapaasti rahdinkuljettajalla ko. paikkakunnalla).
Sovittaessa Profican Oy voi järjestää toimitettavalle tavaralle kuljetuksen. Vaaranvastuu siirtyy silti alkuperäisen
toimituslausekkeen mukaan ja toimituskustannukset veloitetaan asiakkaalta.

Toimitusaika: Normaali toimitusaika varastotuotteille on 2 työpäivää, muut toimitukset sopimuksen mukaan.
Pikatoimitukset toimitetaan mahdollisuuksien mukaisesti.

Toimituserät: Pakkauskoot ilmoitettu tuoteluetteloissa tai hinnastoissa, ei minimitoimituseriä.
Maksuehto: Ellei muuta maksuehtoa ole sovittu, tilaukset toimitetaan jälkivaatimuksella. Profican Oy:llä on
oikeus peruuttaa myöntämänsä toimitusluotto, ellei asiakas noudata sovittua maksuehtoa. Myydyn tavaran
omistusoikeus säilyy myyjällä kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Palautukset ja hyvitykset: Profican Oy:n virheestä johtuvat palautukset hyvitetään täysimääräisinä. Hyvitys
sisältää myös kotimaassa syntyneet rahti- ja pakkauskulut. Virheestä on ilmoitettava Profican Oy:lle 8 päivän
kuluessa tavaran vastaanottamisesta ja sovittava tavaran myyneen myyjän kanssa palautuksesta, palautustavasta
ja hyvityksestä. Profican Oy ei korvaa virheestä välillisesti aiheutuneita kustannuksia ja Profican Oy:n hyvitys- ja
korvausvastuu rajoittuu enintään tavaran arvoon kotimaan toimituskuluineen.
Tilaajan virheestä johtuvista palautuksista tulee aina sopia ennakkoon tavaran myyneen myyjän kanssa. Hyväksytyissä
tapauksissa hyvitys on enintään 80 % tavaran alkuperäisestä veloitushinnasta. Pakkaus- ja toimituskuluja ei hyvitetä
ja palautusrahti on maksettava lähettäjän toimesta. Kuljetusvaurioituneita tavaroita ei hyvitetä Profican Oy:n toimesta,
vaan niistä korvaus on haettava tavaran kuljettaneelta kuljetusliikkeeltä tai kuljetuksen vakuuttaneelta vakuutusyhtiöltä.
Asiakkaalle erikseen tilattuja tai asiakkaalle tilaustyönä valmistettuja tai muutettuja tuotteita ei hyvitetä ollenkaan.
Palautettavan tavaran on oltava käyttämätöntä, virheetöntä ja edelleen myyntikelpoista. Palautuslähetyksiin on
liitettävä jäljennös alkuperäisestä lähetteestä tai laskusta ja tiedot palautuksen sopijahenkilöistä yhteystietoineen.

Kuljetusvauriot: Kuljetusvauriosta, mukaan lukien rikkoontunut pakkaus, tulee tehdä välittömästi tavaraa
vastaanotettaessa merkintä rahtikirjaan. Vastaanottajan on tehtävä korvaushakemus vaurioituneesta tavarasta
kuljetusliikkeelle tai kuljetuksen vakuuttaneelle vakuutusyhtiölle. Profican Oy ei hyvitä kuljetusvaurioitunutta
tavaraa, eikä vakuuta lähetyksiä ellei ennen toimitusta ole toisin sovittu.

Tuotetiedot: Mekaanisen kuormituksen ja turvallisuuden osalta rakentajan on itse varmennettava käytetty
teoria ja laskelmat. Rakentajan on itse varmistuttava hankkimansa materiaalin soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa sekä rakentamansa laitteen vaatimustenmukaisuudesta. Kaikki tuoteluetteloissa ja muualla annetut
tiedot on annettu informatiivisesti, eivätkä annetut tiedot sido tiedon antajaa mihinkään vastuuseen.

Muut ehdot:
Muilta osin noudatetaan yleisiä sopimusehtoja NL 01, ellei ole toisin sovittu.
.
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