Käesolevaid müügitingimusi kohaldatakse kõikidele
Dunlop Hiflex Oy (Müüja) teostatud tarnetele, kui ei ole
teisiti kirjalikult kokkulepitud.

vastu vaid juhul, kui see on müüja esindajaga eelnevalt
kokkulepitud. Tagastuse vastuvõtmise tingimuseks on, et
kauba pakend on täiesti veatu ning kaup tagastatakse
müüja lattu ilma täiendavate veokuludeta. Müüja poolsest
veast tingitud kokkulepitud tagastus hüvitatakse ostjale
täielikult. Muul juhul vähendatakse tagastuse hüvitust
käitlemiskulude eest 20 % võrra, kuid mitte vähem kui 20
eurot. Tagastus toimub ostja vastutusel ja kulul.

Lepingu sõlmimine

Hilinemine

Leping on sõlmitud, kui ostja on teatanud, et on nõus
müüja pakkumusega. Kui ostja nõustumus (tellimus)
erineb müüja pakkumusest, loetakse leping sõlmituks
pakkumuse tingimustel, kui müüja ei ole kirjalikult teisiti
teatanud.

Saades teada tarne hilinemisest annab müüja sellest ja
eeldatavast uuest tarnetähtajast ostjale koheselt teada. Kui
tootja või isik, kellelt müüja kauba omandas, ei ole täitnud
oma lepingut müüjaga ja tarne selle tulemusena hilineb, ei
ole müüja kohustatud hüvitama sellest ostjale tekkinud
kahju.

ÜLDISED MÜÜGI- JA TARNETINGIMUSED
Kohaldamisala

Kauba omadused
Müüja vastutab kauba kvaliteedi ja muude omaduste eest
ainult lepingus määratud ja muu antud kaubaga seoses
müüja poolt kirjalikult esitatud teabest tulenevalt. Ostja
vastutab müüjale kauba kasutamise eesmärgi kohta
esitatud andmete õigsuse eest.
Tarneaeg ja hinnad
Kokkulepitud tarnetingimusi tõlgendatakse vastavalt
kehtivatele INCOTERMS-i tingimustele. Kui ei ole teisiti
kokkulepitud, on tarnetingimuseks "Ex Works" (tehasest).
Tarned sooritatakse alati ostja vastutusel ja kulul. Müüjal
on õigus tellitud kaupade kogusest + / - 10 % kõrvale
kalduda.
Kõik hinnad on esitatud ilma käibemaksuta, ilma
pakendita, vabalt laos. Hindadele lisatakse arve esitamisel
kehtiv käibemaks ja muud võimalikud kehtivad maksud.
Väikeste arvete esitamise eest võetakse lisatasu vastavalt
kehtivale hinnakirjale. Kauba veo ja pakendi eest tuleb
tasuda eraldi.
Kui ei ole teisiti kokkulepitud, on ostja kohustatud tasuma
kõikide lisakulude eest, mis tulenevad pärast pakkumise
tegemist toimunud tolli-, kindlustus-, kauba- ja
sadamatasude, käibemaksu või muude samalaadsete
kohustuste tõusust või ametiasutuste kehtestatud uutest
maksudest.
Kui tarnetingimustest ei tulene teisiti, läheb kauba juhusliku
hävimise ja kahjustumise riisiko müüjalt ostjale üle
hiljemalt siis, kui kaup antakse vastavalt lepingule üle
ostjale või sõltumatule vedajale.
Omandiõigus ja maksetingimused
Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle, kui kauba
müügihind on täies ulatuses tasutud.
Maksetingimus on 14 päeva neto, kui ei ole teisiti kirjalikult
kokkulepitud. Kokkulepitud maksetähtaega arvestatakse
arve väljastamise kuupäevast alates.
Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus nõuda
tähtaegselt
tasumata
summalt
viivist
vastavalt
seadusjärgsele intressile, kuid vähemalt 11 % aastas.
Lisaks
on
Müüjal
õigus
nõuda
võlgnevuse
sissenõudmiseks tehtud kulude hüvitamist.
Konfidentsiaalsus
Müüja jätab endale kõik õigused seoses tarnitud kaubaga
kaasnevate jooniste, juhendite ja muude dokumentidega.
Ostjal on õigus kasutada nimetatud materjali ainult
lepingust tuleneval eesmärgil.
Reklamatsioonid ja tagastused
Teade kauba või tarne puuduste kohta tuleb esitada
kirjalikult kaheksa (8) päeva jooksul kauba kättesaamisest.
Kaup loetakse ostjale üle antuks, kui see antakse üle
ostjale või tema volitatud esindajale. Müüja võtab tagastusi

Kui viivitus on tingitud müüja hooletusest võib ostja nõuda
talle tekitatud otsese kahju hüvitamist. Sel juhul ei ületa
hüvitis 0,5 % hilinenud tarne väärtusest iga hilinetud
täisnädala kohta. Hüvitise kogusumma ületa 7,5 %
hilinenud tarne väärtusest, või kui ainult osa tarnest
hilineb, siis hilinenult tarnitud osa väärtusest. Müüja ei
vastuta ühelgi juhul hilinemisest olla põhjustatud kaudsete
kahjude eest.
Kahjude hüvitamine
Müüjal on alati õigus parandada puudustega kaup või
asendada see uue kaubaga. Kui puuduste kõrvaldamine
või uue kauba tarnimine ei ole võimalik või see on müüjale
majanduslikult ebamõistlik, on müüja kohustatud hüvitama
ostjale puuduste põhjustatud otsese kahju. Hüvitise suurus
ei ületa puudustega kauba müügihinda või, kui tarnest
ainult osa on puudustega, siis puudustega osa
müügihinda. Müüja ei ole ühelgi juhul kohustatud ostjale
hüvitama tarne või kauba puudustest tingitud kaudseid
kahjusid. Seda kohaldatakse ka juhul, kui ostja lepingu
lõpetab lepingu seoses müüja poolse lepingu rikkumisega.
Müüja ei ole vastutav tarnitud kauba poolt ostja kinnis- või
vallasvarale tekitatud kahjustuste või selliste kahjustuste
tagajärgede eest või kahju eest, mis on tekitatud ostja
valmistatud tootele või ostja valmistatud toodet sisaldavale
tootele.
Vastutuse piiramine ei kohaldu, kui müüja on süüdi raskes
hooletuses.
Vääramatu jõud
Kui vääramatu jõud, tulekahju, mehaaniline rike või
võrreldav häire, streik, töösulg, sõda, mobilisatsioon,
ekspordivõi
impordikeeld,
transpordivõimaluste
puudumine, tootmise sulgemine, liikluse katkemise või
muu ületamatu takistus, mida müüjal lepingu sõlmimisel ei
olnud võimalik arvestada, takistab kauba või selle osa
tarnimist, ei ole müüja kohustatud hüvitama ostjale
tekitatud kahju. Ostjal on õigus lepingust taganeda, kui
viivitus on kestnud rohkem kui kaks (2) kuud.
Vaidluste lahendamine
Poolte vahelisele lepingule kohaldatakse Soome õigust.
Lepingut, selle tõlgendamist ja kehtivust puudutavad
erimeelsused püütakse eelkõige lahendada läbirääkimiste
teel. Kui läbirääkimistel ei suudeta kokkuleppele jõuda,
lahendatakse vaidlused Helsingi esimese astme kohtus,
kui vaidlusaluse küsimuse väärtus on väiksem kui 50 000
€,
muudel
juhtudel
Soome
Kaubanduskoja
(Keskuskauppakamari) vahekohtu reeglite alusel Helsingis
ühe vahekohtuniku poolt. Müüjal on siiski õigus esitada
tasumata arvete sissenõudmiseks nõue Helsingi
ringkonnakohtusse, mis on selliste juhtumite puhul
esimese astme kohus.
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