GRUNDFOS TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

GRUNDFOS
YLEISET TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT
YLEISTÄ

Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).
Hinnat eivät sisällä mahdollisia kierrätysmaksuja.

TOIMITUSEHDOT

Vapaasti myyjän varastossa (EXW Vantaa, Incoterms 2010).
Tavarat toimitetaan ostajalle ostajan kustannuksella, ellei muuta
ole sovittu. Ostaja vastaa toimitus- ja laskutusosoitteen oikeellisuudesta. Puutteellisista tai virheellisistä tiedoista aiheutuneet
lisäkulut, vähintään 60 € (alv 0 %), laskutetaan ostajalta.

PIENTOIMITUSLISÄ

Toimituksista, joiden veroton kauppahinta on alle 400 €,
peritään muiden toimituskulujen lisäksi pientoimituslisä
35 € (alv 0 %).

PIKATOIMITUKSET

Pikatoimituksista veloitetaan sovitun toimitustavan todellisten
kustannusten lisäksi kertakorvaus, joka on suuruudeltaan 75 €
(alv 0 %).

PAKKAUKSET

Tavara toimitetaan myyjän varastossa olevin tehdaspakkauksin. Muista tavaran pakkaus- ja käsittelymaksuista peritään
veloitus syntyneiden kustannusten mukaisesti.
Mikäli toimitus edellyttää pakkauslavoja, ovat veloitukset näistä:
FIN-lava 24 €, EUR-lava 20 €, TEHO-lava 10 € (alv 0 %).

RAHTIVELOITUS

Mikäli asiakas haluaa rahdin veloitettuna laskussaan,
noudatetaan Grundfosin kappaletavaran rahtiveloituksia
(kts. seut´raava sivu) sekä edellä mainittua toimitusehtoa.
Pumppaamo, säiliö ja muut suuret toimitukset rahditetaan
tapauskohtaisesti.

TAKUU

Grundfos myöntää tuotteilleen kahden (2) vuoden takuun
toimituspäivästä lukien. Takuu koskee rakenne-, valmistus- ja
materiaalivikoja.
Takuu on annettu edellyttäen, että tuotetta käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa sekä, että tuotteen mukana seurannutta asennus- käyttö- ja huolto-ohjetta noudatetaan huolellisesti.
Takuutapauksissa Grundfos ensisijaisesti korjaa viallisen tuotteen.
Takuuhyvitys suoritetaan vasta, kun viallinen tuote on palautettu
Grundfosille takuutarkastusta varten, ja tuote on todettu takuun
alaiseksi.
Takuutarkastukseen lähetettäessä tuote tulee olla asianmukaisesti
puhdistettu, merkitty ja pakattu, niin ettei sen käsittelyssä synny
terveyshaittoja.
Oma-aloitteisiin takuukorjauksiin ei saa ryhtyä ilman Grundfosin
kirjallista lupaa. Grundfos ei korvaa takuuvirheistä johtuvia työ-,
matka- tai muita vastaavia välillisiä kuluja.

HINNANMUUTOKSET

Oy Grundfos Pumput
Ab pidättää oikeuden
hinnanmuutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
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MUUT EHDOT

Muilta osin noudatetaan
Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja ”TK Yleiset 2010”.
Vyöhyke 1
Uusimaa

Toimitukset tapahtuvat maakuljetuksina yleisiä rahtiliikkeitä käyttäen. Maksut koskevat myös Posti Group Oyj:n postipaketteja.

Vyöhyke 2
Keski-Suomi

2

VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT

Vyöhyke 3
Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa

1

Maksusuorituksen viivästyessä, peritään viivästysajalta voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Myyjällä on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

REKLAMAATIOT

Jos toimitettu tuote on joltain osin virheellinen tai toimitussisällöltään puutteellinen, tulee ostajan ilmoittaa siitä myyjälle
kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa tavaran toimituspäivästä.
Ostajan velvollisuus on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja
toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

R AHTIHINNAT
Vyöhyke

Hinta painon mukaan
0 – 20 kg

21 – 100 kg

101 – 300 kg

300 kg –

1

28 €

45 €

65€

93 €

2

32 €

54 €

73 €

104 €

3

37 €

62 €

89 €

115 €

