Hinta- ja toimitusehdot
Voimassa 2020-07-01

Hinnat

1. Kaikki hinnat ovat ilman pakkauskuluja ja arvonlisäveroa.
2. 50€ alittavista tilauksista veloitamme pientilauslisän 15€.
3. Hinnat ilmoitetaan myyntiyksiköissä kappale/metri.
4. Kaikki Weidmüller Suomen tuotteet myydään ainoastaan täysinä pakkauksina. Pakkauskokotiedot löytyvät
hintalistoista.
5. Pidätämme oikeuden listahintojen ja muiden ehtojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
6. Maksuehto on normaalisti 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Weidmüller Suomi pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ehtoa tavanomaisen luottokelpoisuuden tarkistuksen jälkeen. Eräpäivästä lukien veloitetaan
Suomen korkolain § 12:n mukaista viivästyskorkoa, joka on viitekorko + 7 prosenttiyksikköä.
7. Laskua koskevat huomautukset hinnan tai alennuksen osalta on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Muussa tapauksessa niitä ei hyväksytä.

Toimitusehdot

1. EXW varastostamme Saksasta Incoterms 2020 mukaisesti.
2. Yli 500€ tilaukset/toimitukset Suomeen rahtivapaasti.
3. Toimitus tapahtuu normaalisti UPS Standard-lähetyksenä.
4. Emme vastaa kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista.
5. Huomautukset näkyvistä vahingoista on tehtävä 8 päivän kuluessa saapumispäivämäärästä. Tämän jälkeen
tehtäviä huomautuksia ei hyväksytä.
6. Osapuolten välinen toimitussopimus on ehdollinen sille, että vientirajoituksia tai muita vastaavia esteitä ei
ole olemassa Suomen, Saksan tai muun maan sovellettavan lain mukaan. Mikäli mainituista syistä esteitä olisi
olemassa tai voidaan olettaa olevan, Weidmüller Suomella on aina oikeus peruuttaa toimitussopimus välittömin
vaikutuksin. Weidmüller Suomella on vastaava oikeus, mikäli sillä on syytä olettaa, että tilattu tavara toimitetaan eri paikkakunnalle/maahan kuin mitä tilauksen yhteydessä on ilmoitettu tavaran lopullisesta käyttöpaikkakunnasta tai maasta. Kummassakaan tapauksessa Weidmüller Suomella ei ole vastuuta eikä sopimuksen
peruuttamisesta vahingonkorvausvelvollisuutta asiakasta kohtaan.

Toimitusajat

1. Luettelossa esitellään suuri valikoima tuotteitamme. Suuri osa näistä tuotteista on varastossamme Saksassa.
2. Ennen kello 12.00 meille saapuneet, varastossa olevia tuotteita koskevat tilaukset lähetetään normaalisti
varastostamme saman päivän aikana.

Palautus- ja peruutusehdot

1. Weidmüller Suomelta on saatava palautusnumero ennen tavaran palautusta. Palautusnumero sekä tilausnumeromme on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa. Palautusnumero on voimassa kaksi kuukautta, jonka
jälkeen vaaditaan uusi palautusnumero. Ilman palautusnumeroa tehdyt palautukset palautetaan lähettäjälle
tämän kustannuksella. Hyväksytyt palautukset tulee aina tehdä alkuperäispakkauksessa.
2. Tavara-arvoltaan 50€ alittavia palautuksia ei hyväksytä.
3. Valmistusvirheistä tai virheellisistä toimituksista johtuvat palautukset voidaan tehdä ilman ylimääräisiä kuluja
ostajalle.
4. Muista hyväksytyistä palautuksista veloitetaan purkamisesta, tarkastuksesta yms. Aiheutuvia tosiasiallisia
kustannuksiamme vastaava korvaus. Palautettavien tuotteiden tavanomainen palautukorvaus on 65% palautuksen nettomyyntihinnasta.
5. Palautusta tai tilauksen peruutusta ei hyväksytä muussa kuin edellä olevan kohdan 3 tarkoittamassa tilanteessa, mikäli se koskee tavaraa, joka ei ole varastossa tai joka on tilausvalmisteinen.

Tuotemuutokset

1. Emme vastaa Weidmüllerin kontrollipiirin ulkopuolella tapahtuneiden tuotemuutosten aiheuttamista kustannuksista.

Muuta

1. Noudatamme NL 09 yleisiä sopimusehtoja, jotka toimitetaan pyynnöstä.
2. Mikäli NL 09 yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa Weidmüller Suomen Hinta- ja toimitusehtojen kanssa,
noudatetaan jälkimmäisiä.

