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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, eikä 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. 
Pa-Ri 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 5 % tilauksen kokonaissummasta 
tai vähintään 60 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 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-R Materia 
Oy:lle viimeistään 7 päivän kuluessa luovutuksesta. Kuljetusvahingon
osalta on reklamaatio 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 3.2.2021 alkaen.



PRICES
All our prices are listed without value added tax in our price list and offers, 
unless stated otherwise. The value added tax will be added to the price 
according to the rate in effect at any certain time. If the tax rate is changed 
due to legislation or government activities, the change will be applied 
immediately.

OFFER
For new furniture, our offers are valid for 30 days from the offer date. The 
offer stands only for the entirety, unless stated otherwise. For used furniture, 
the offer is valid as long as the offered products are available.

Any calculations, plans, drawings and pictures, as well as other documents 
are property of Pa-Ri Materia Oy and it is forbidden to hand them over to a 
third party or use them to the detriment of Pa-Ri Materia Oy.

PACKAGING
Normal, commonly used transportation packaging is included in the product 
price. If the customer has special requirements for product packaging, this 
will be agreed upon separately. Pa-Ri Materia Oy retains the right to charge 
the customer for any additional expenses that are due to special packaging
procedures done at the request of the customer.

DELIVERY TERMS
The delivery term of the goods is free from the warehouse named in the 
offer, unless otherwise agreed.



TRANSPORTATION SERVICE
A minimum fee of 50 euros will be charged for the transportation service, 
unless otherwise agreed. The transportation service price is formed 
according to the items that are transported, as well as the destination.

INSTALLATION SERVICE
For installation services we will charge a separate 5 % amount of the total 
sum of the order, or at least 60 euros, unless stated otherwise. Pa-Ri Materia 
Oy has the right to charge the expenses for any delays or additional work at 
the destination, related to for example clearing up room, storing items or any
installation work not considered a part of the deal.

DELIVERY TIME
Delivery time will be calculated from the order confirmation date, after all 
the necessary information for fulfilling the order have been delivered to Pa-Ri 
Materia Oy. Any change requests on behalf of the customer must be made in 
writing and at the same time, an agreement must be made on their possible 
effect on the price and delivery time of the order. Delivery week is the week, 
during which the items will be delivered according to delivery terms.

TERMS OF PAYMENT AND BILLING
The payment term is 7 net days from the billing date, unless stated otherwise 
on the offer. The seller is entitled to invoicing a partial delivery. Despite of a 
delivery or an invoice having errors, the correct parts of it must be paid latest 
on the on the due date. In the case of a late payment, the late interest will be
determined by interest law. Invoicing will be done electronically. 
The standard fee is 5,00 €/invoice, and in case of a paper bill 10 €/invoice, 
unless otherwise agreed.



DELIVERY AND INSPECTION OF 
GOODS AND OWNERSHIP
The customer must check on delivery that the items are as agreed on the deal 
and undamaged. If an error is found, the customer must make a reclamation 
to Pa-Ri Materia Oy within 7 days of delivery. If the error has occurred during 
transportation, the reclamation must be marked on the consignment note.

Ownership of the goods will pass to the buyer once the purchase price has 
been fully paid. Responsibility of damages will pass to the customer once the 
products have been delivered according to the terms of delivery or contract
specifications.

WARRANTY
The warranty period of new catalogue products, in normal office 
use conditions is 5 years, starting from delivery date, unless otherwise 
stated on the offer. Proper handling of the product and adhering to 
the use- and maintenance guidelines is required for the warranty to 
remain valid. The warranty does not cover normal wear and tear. 
If any material- or manufacturing errors are present in the product, 
it will be repaired or replaced with an intact product. Warranty time 
for used products is one year.

INDIRECT DAMAGE AND 
FORCE MAJEURE
Pa-Ri Materia Oy is not obliged to reimburse the customer for any indirect 
damage caused by delayed or erroneous delivery. In the case of a force 
majeure, which makes it significantly harder or impossible to fulfill the terms 
of delivery, both parties have equal right to be freed of delivery or reception 
obligations at the agreed time.



DISAGREEMENTS
Any disputes arising from the contract, which the parties are unable to solve 
by mutual negotiations, will be resolved in accordance with current Finnish 
legislation.

Pa-Ri Materia Oy retains the right to change these terms and conditions. 
Valid until further notice, starting 3.2.2021


