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1. Tillämpande

9. Betalning och äganderätt till varor

Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas om parterna inte skriftligen har kommit överens om annat. Om köparen i sin beställning har
framfört ett villkor som är i strid med Sewatek Oy:s försäljningsvillkor
är det i första hand Sewatek Oy:s villkor som följs, även om Sewatek
Oy inte skulle ha reklamerat det framförda villkoret. Vid beställning
godkänner köparen dessa allmänna försäljningsvillkor.

Köparen betalar enligt villkoren i offerten. Om inget annat har avtalats
är betalningstiden 14 dagar netto från fakturans datum. Äganderätten
till varorna övergår först till köparen när de i sin helhet har betalats
till Sewatek Oy. Om köparen försummar sin betalningsskyldighet och
inte betalar inom betalningstiden kan Sewatek Oy avbryta sin leverans utan varsel. Dessutom förbehåller sig Sewatek Oy rätten att ta
tillbaka en obetald vara från kunden. För en försenad betalning debiteras den ränta som nämns i fakturan för tiden mellan förfallodagen
och betalningsdagen.

2. Offert
En offert gäller i den period som framgår av offerten. Om inget annat
har nämnts är giltighetstiden trettio (30) dagar från offertens datum.
Sewatek Oy har rätt att ändra på sin offert beträffande priser och
leveranstider ifall förhållanden som inte beror på Sewatek Oy ger anledning till det.

3. Beställning och avtal
En beställning som mottagits under en offerts giltighetstid och är i
enlighet med offerten utgör ett avtal mellan Sewatek Oy och köparen.
Om en köpares beställning inte grundar sig på en offert blir beställningen bindande för Sewatek Oy när Sewatek Oy har godkänt den. På
begäran skickar Sewatek Oy en orderbekräftelse till köparen. Sewatek Oy svarar inte för felaktig leverans som grundar sig på muntlig
beställning, om inte köparen har bekräftat sin beställning skriftligen
innan varan levererats eller tillverkningen påbörjats. Ifall Sewatek
Oy har grundad anledning att anta att en fordran har satts på spel
beträffande en beställning som inte levererats eller en tidigare beställning har Sewatek Oy rätt att avsäga sig leveransen eller kräva
förskottsbetalning.

4. Kvalitet
Med sitt kvalitetssystem och de kvalitetssäkringsåtgärder som ingår i
det svarar Sewatek Oy för att de produkter som Sewatek Oy levererar
är avtalsenliga.

5. Provpartier
Om Sewatek Oy till köparen levererar ett prov på en produkt innan
leveranser har startats är köparen skyldig att så snart som möjligt
granska provet och meddela Sewatek Oy om resultaten. Om köparen
godkänner provet utan anmärkningar kommer Sewatek Oy inte att
acceptera några anmärkningar om levererade produkter, om dessa
motsvarar det godkända provet.

6. Leveransvillkor
Leverensvillkoren tolkas enligt de Incoterms-villkor som gällde vid
beställningen. Om inget annat har avtalats sker leveransen med villkoren Free on Carrier Monninkylä (Incoterms) och enligt köparens
anvisningar om leveranssätt. Varorna levereras i för dem lämpliga
försändelseförpackningar som köparen i allmänhet inte debiteras för.
Om varorna kräver en specialförpackning debiteras köparen för den.

7. Leveranstid och försening
Ifall Sewatek Oy inte kan leverera inom leveranstiden informerar
Sewatek Oy köparen om detta så tidigt som möjligt. Om orsaken till
förseningen inte är force majeure och avtalsbrottet har väsentlig betydelse för köparen kan köparen avbeställa varorna eller en del av
dem, ifall förseningen utgör mer än fyra veckor från den ursprungliga
leveranstidpunkten. Om inget annat uttryckligt avtal finns är Sewatek
Oy inte skyldigt att till köparen på grund av förseningen betala avtalsvite eller skadestånd och svarar inte för indirekt skada som åsamkats
köparen.

8. Force majeure
Följande omständigheter anses som force majeure om de omöjliggör
en leverans: En allmän arbetskonflikt och övriga förhållanden som
parterna inte kan påverka, till exempel eldsvåda, krig, mobilisering,
valutabegränsningar, uppror och kravaller. Den som åberopar force
majeure bör omedelbart informera den andra parten om saken.

10. Felaktig leverans, garanti
Efter att ha mottagit en försändelse bör köparen inom åtta (8) dygn
informera om synliga fel eller brister som förekommit i försändelsen
eller varorna och som köparen har eller borde ha upptäckt. Om köparen
inte gör detta har köparen godkänt försändelsen och varorna och får
därefter inte hänvisa till sådana fel eller brister. Sewatek Oy ger garanti
för sina produkter i enlighet med Sewateks separata garanti- och ansvarsbegränsningsvillkor. Sewatek Oy svarar för fel som visat sig under
garantitiden genom att antingen reparera eller byta varorna. Sewatek
Oy svarar inte för andra direkta, indirekta, medelbara eller omedelbara
skador eller förluster. Om en produkt tillverkas eller modifieras enligt
köparens specifikationer svarar Sewatek Oy för att den levererade produkten motsvarar specifikationerna. Sewatek Oy svarar inte för fel som
beror på ett material eller en konstruktion som köparen bestämt och
heller inte för produktens lämplighet för köparens ändamål, om inget
separat avtal ingåtts om lämpligheten. Sewatek Oy:s ansvar omfattar
endast fel som uppstår vid korrekt användning av produkten under förhållanden som avtalet förutsätter. Ansvaret omfattar inte fel som beror
på att köparen har underhållit produkten bristfälligt eller installerat produkten felaktigt, ändringar som har gjorts utan skriftligt tillstånd från
Sewatek Oy, reparationer som köparen gjort på fel sätt, felaktiga användningsförhållanden samt vanligt slitage och försämring. Produkter
som köparen underkänt vid mottagningskontrollen eller som i enlighet
med garantin ska repareras eller bytas returneras till Sewatek Oy och
Sewatek Oy svarar för transportkostnaderna. Sewatek Oy levererar de
reparerade eller ersatta produkterna till den ursprungliga destinationen på egen bekostnad.

11. Produktansvar, försäkringsplikt
Sewatek Oy svarar i enlighet med gällande lagstiftning för personeller egendomsskada som Sewatek Oy:s produkter åsamkat tredje
parter.

12. Lösning av meningsskiljaktigheter
På detta avtal tillämpas Finlands lag med undantag för bestämmelser om val av lag samt FN:s köplag (CISG). Meningsskiljaktigheter i
samband med detta avtal ska slutgiltigt lösas med skiljeförfarande i
enlighet med Conflict Management Institute Association ry/rf:s regler
om förenklat skiljeförfarande. Sewatek Oy har emellertid rätt att kräva
in en fakturafordran även genom att väcka talan mot köparen i Västra
Nylands tingsrätt.

13. Övriga villkor
Rakennustuotteiden Yleiset Hankinta- ja Toimitusehdot RYHT 2000
(allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter) kompletterar offerthandlingen och Sewatek Oy:s allmänna försäljningsvillkor. Köparen kan ha satt sig in i RYHT 2000-villkoren på internet och Sewatek Oy:s webbsidor för att sedan köpa en produkt. När köparen godkänner en offert blir dessa handlingar
bindande för köparen och de ska tillämpas på köpet av
produkten. I konfliktsituationer ska avtalshandlingar
prioriteras i följande ordning:
1. Offerthandlingen
2. Sewatek Oy:s allmänna försäljningsvillkor
3. Sewatek-garantivillkoren
4. RYHT 2000-villkoren

