PA-RI MATERIA OY:N
YLEISET
SOPIMUS- JA
TOIMITUSEHDOT

HINNAT
Hinnastomme ja tarjoustemme hinnat ovat arvonlisäverottomia, ellei
toisin mainita. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa
olevan verokannan mukaisesti. Jos verokanta muuttuu lainsäädännön tai
viranomaistoiminnan myötä, muutos otetaan käyttöön välittömästi.

TARJOUS
Uusien kalusteiden osalta tarjouksemme ovat voimassa 30 päivää tarjouksen
päivämäärästä alkaen. Tarjous on voimassa kokonaisuutena, ellei toisin
mainita. Käytettyjen kalusteiden osalta tarjous on voimassa niin kauan kuin
tarjottua tuotetta on saatavilla.
Tarjoukseen liittyvät laskelmat, suunnitelmat, piirustukset, kuvat ja muut
asiakirjat ovat Pa-Ri Materia Oy:n omaisuutta ja asiakkaalla ei ole oikeutta
luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle tai käyttää niitä Pa-Ri Materia Oy:n
vahingoksi.

PAKKAUS
Normaali, käytössä oleva kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Mikäli asiakkaalla
on erityisvaatimuksia pakkauksen suhteen, tämä sovitaan erikseen. PaRi Materia Oy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaan pyynnöstä tehtävistä
poikkeavista pakkauksista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

TOIMITUSEHTO
Tavaran toimitusehto on vapaasti tarjouksella nimetystä varastosta, ellei toisin
ole sovittu.

KULJETUSPALVELU
Kuljetuspalvelusta veloitetaan vähintään minimiveloitus 50 euroa, ellei muuta
ole sovittu. Kuljetuspalvelun hinta muodostuu kuljetettavan tavaran määrän ja
sijainnin mukaan.

ASENNUSPALVELU
Asennuspalvelusta veloitamme erikseen 4 % tilauksen kokonaissummasta,
tai vähintään 75 euroa, ellei toisin mainita. Pa-Ri Materia Oy:llä on oikeus
veloittaa kulut mahdollisista kohteessa tapahtuvista viivästyksistä ja/tai
lisätöistä liittyen mm. tilojen tyhjentämiseen, varastointiin tai tämän kaupan
kohteen ulkopuolisiin asennustöihin.

TOIMITUSAIKA
Toimitusaika lasketaan tilausvahvistuksen päiväyksestä sen jälkeen, kun kaikki
tilauksen täyttämistä varten tarpeelliset tiedot on toimitettu Pa-Ri Materia
Oy:lle. Asiakkaan puolesta tulevat muutospyynnöt ja lisäykset on tehtävä
kirjallisesti ja samalla on sovittava niiden mahdollinen vaikutus hintaan ja
toimitusaikaan. Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara on
toimitusehdon mukaisesti toimitettu.

MAKSUEHTO JA LASKUTUS
Maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole muuta
ilmoitettu. Myyjä on oikeutettu laskuttamaan osatoimituksesta.
Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta
maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä viivästyskorko on
korkolain mukainen. Laskutus suoritetaan sähköisesti. Laskutuslisä on 5,00 €/
lasku, paperilaskuista veloitamme asiakkaalta 10 €/lasku (alv. 0%), ellei toisin
sovita.

TAVARAN LUOVUTUS JA
TARKASTAMINEN SEKÄ
OMISTUSOIKEUS
Asiakkaan on toimitettaessa tarkastettava, että toimitus on sopimuksen
mukainen ja tavara vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa
tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava siitä viipymättä Pa-Ri Materia
Oy:lle viimeistään 7 päivän kuluessa luovutuksesta. Kuljetusvahingon osalta
reklamaatio on tehtävä rahtikirjaan.
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta kun kauppasumma on
kokonaisuudessaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet
on toimitettu toimitusehtojen tai sopimuksen mukaisesti.

TAKUU
Uusien kalusteiden takuuaika normaaleissa toimistokäyttöolosuhteissa kaikilla
malliston vakiotuotteilla on 5 vuotta toimituspäivästä lukien, ellei tarjouksessa
toisin mainita. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen asiallista käsittelyä
sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalia
kulumista. Jos tuotteessa esiintyy materiaali- tai valmistusvikoja, se korjataan
tai vaihdetaan ehjään vastaavaan tuotteeseen. Käytettyjen tuotteiden osalta
takuuaika on 1 vuosi.

VÄLILLINEN VAHINKO JA
YLIVOIMAINEN ESTE
Pa-Ri Materia Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä
toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.
Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, mikä tekee mahdottomaksi
näiden toimitusehtojen täyttämisen tai olennaisesti vaikeuttaa sitä, on
osapuolilla yhtäläinen oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- tai
vastaanottovelvollisuudesta sovittuna ajankohtana.

ERIMIELISYYDET
Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita osapuolet eivät
kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan
voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaisesti.
Pa-Ri Materia Oy pidättää oikeuden muuttaa sopimus- ja
toimitusehtoja. Voimassa toistaiseksi 1.4.2020 alkaen.

