Nordica Oils Finland Oy:n myynti- ja toimitusehdot
Nämä Nordica Oils Finland Oy:n (y-tunnus 2755047-5) myynti- ja toimitusehdot (”Myyntiehdot”) ovat
voimassa toistaiseksi alkaen 1.10.2016. Nordica Oils Finland Oy:llä on vapaa oikeus muuttaa ehtoja.
Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavissa Nordica Oils Finland Oy:n internet-sivuilta
www.nordicaoils.fi.
1. Soveltamisala
Näissä Myyntiehdoissa ”Myyjä” tarkoittaa Nordica Oils Finland Oy:ta tai muuta, jolle Myyjä on siirtänyt
oikeudet, ja joka toimittaa Myyjän Tilausvahvistuksessa tarkemmin yksilöitäviä tuotteita (”Tuotteet”)
Ostajalle. Näitä Myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Tuotteiden kauppaa koskeviin kauppasopimuksiin
Myyjän ja Ostajan välillä (”Sopimus”) ellei toisin ole sovittu. Myyntiehdot koskevat myös kaikkia
vastaisuudessa tehtäviä kauppasopimuksia Myyjän ja Ostajan välillä. Myyntiehdot ovat ensisijaiset, ja
ne kumoavat kaikki ennen Sopimuksen solmimista suullisesti tai kirjallisesti ilmaistut ehdot ja kaikki
Ostajan esittämät ehdot, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.
2. Sopimuksen syntyminen
Myyjä antaa Ostajalle tarjouksensa sähköpostitse tai muulla tavalla, jossa on mainittu lista Tuotteista ja
Tuotteiden hinnat, sitoumuksetta, jolloin se on kehotus Ostajalle tehdä ostotarjous. Ostaja tekee
Myyjälle tilauksen suullisesti puhelimitse tai kirjallisesti sähköpostite. Myyjälle ei synny
toimitusvelvollisuutta Ostajan tekemän tilauksen johdosta. Sopimus Ostajan ja Myyjän välillä katsotaan
syntyneeksi, kun Myyjä on hyväksynyt Ostajan tilauksen joko suullisesti tai sähköpostitse
(”Tilausvahvistus”). Ostajan on tehtävä Tilausvahvistusta koskevat huomautuksensa viivytyksettä ja
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Tilausvahvistuksesta.
3. Toimitus
3.1 Toimitusaika ja toimitusehto
Myyjä tekee parhaansa toimittaakseen Tuotteet Tilausvahvistuksessa ilmoitettuna aikana, mutta ei voi
taata toimitusaikaa. Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika tai sitä koskeva määräaika ei ole
sitova ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu.
Jos Tuote toimitetaan Tilausvahvistuksessa ilmoitetun ajan jälkeen, Myyjä ei ole velvollinen
korvaamaan mitään kustannuksia tai vahinkoja, ellei viivästyksen syynä ole Myyjän tahallisuus tai
törkeä huolimattomuus. Mikäli Myyjä on erikseen nimenomaisesti ja kirjallisesti sitoutunut
toimittamaan Tuotteen tiettynä aikana, Myyjä on velvollinen suorittamaan Ostajalle
vahingonkorvauksen viivästyksen johdosta vain, jos siitä on erikseen sovittu. Ostajalla ei ole oikeutta
saada muuta korvausta viivästyksen johdosta.
Toimitusehto sovitaan Tilausvahvistuksessa.
4. Yleiset myyntiehdot
4.1. Maksuehdot
4.1.1. Kauppahinnan maksu
Ellei maksuehtoa ole sovittu, Ostajan tulee maksaa kauppahinta kokonaisuudessaan 14 päivän
kuluessa laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu
Ostajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa tai osaa siitä tai pidättyä kauppahinnan maksamisesta
minkään tekemänsä reklamaation tai väitetyn vastasaatavan perusteella ellei vastasaatava ole riidaton
tai lainvoimaisella tuomiolla määrätty Myyjän maksettavaksi.
4.1.2 Maksuviivästyksen seuraamukset
Mikäli Ostaja ei maksa kauppahintaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä,
a) Myyjällä on oikeus pidättyä kaikista Myyjän ja Ostajan välisten sopimusten mukaisista toimituksista;
b) Myyjällä on oikeus eräännyttää välittömästi maksettaviksi kaikki Ostajan erääntymättömät laskut; c)

Ostaja on velvollinen maksamaan vuosittaista viivästyskorkoa 16 % ellei sopimuksessa ole toisin
määrätty.
Mikäli Ostaja ei maksa kauppahintaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, on Myyjällä oikeus
siirtää myyntisaatava perintätoimistolle perittäväksi ilman erillistä ilmoitusta.
4.2 Omistuksen pidätys
Myyjällä on omistusoikeus Tuotteisiin siihen asti, kunnes Ostaja on maksanut kauppahinnan
kokonaisuudessaan. Ostajan tulee varastoida Tuotteet siten, että ne ovat erotettavissa Ostajan
omaisuudesta.
5. Tuotteen määrä, ominaisuudet ja tarkastus
5.1 Tuotteen määrä
Toimitettu määrä saa poiketa enintään kymmenen (10) prosenttia Tilausvahvistuksessa ilmoitetusta
määrästä. Kauppahinta määräytyy tällöin toimitetun määrän mukaisesti.
Ostajan katsotaan hyväksyneen Myyjän lähetysasiakirjassa ilmoitetun määrän, ellei Ostaja ole esittänyt
kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta ja sen jälkeen
varannut Myyjälle mahdollisuutta olla läsnä tarkistusmittauksessa.
5.2 Tuotteen ominaisuudet ja virheet
Ostajan on tarkistettava Tuote viipymättä ja ensi tilassa ilmoitettava virheestä Myyjälle ensin
puhelimitse ja sen jälkeen myös kirjallisesti. Ostajan katsotaan hyväksyneen Tuotteen kunnon ja
muiden ominaisuuksien suhteen, eikä hän saa vedota Tuotteen virheeseen, ellei hän sekä a) tee
kirjallista reklamaatiota, jossa yksilöi virheen, seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen
vastaanottamisesta että b) varaa Myyjälle ja/tai Tuotteen valmistajalle mahdollisuutta tarkastaa
Tuotteet väitetyn virheen toteamiseksi.
5.3 Tuotteiden soveltuminen tiettyyn käyttötarkoitukseen
Koska Ostajalla on paras tietämys siitä Tuotteen käyttötarkoituksesta, johon hän Tuotteen hankkii,
sekä tämän asettamista vaatimuksista Tuotteelle, Myyjä ei voi ottaa vastuuta Ostajan tilaamien
Tuotteiden soveltumisesta Ostajan käyttötarkoitukseen.
5.4 Vastuunrajoitus
Myyjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneista tuotantotappioista, saamatta jääneestä voitosta eikä muusta
välillisestä vahingosta.
Myyjä vastaa henkilölle aiheutuneesta vahingosta vain, mikäli Myyjän voidaan näyttää tahallisesti tai
törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneen vahingon. Myyjä ei vastaa kiinteälle tai irtaimelle
omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, joka on syntynyt toimitetun Tuotteen ollessa Ostajan tai
kolmannen osapuolen hallinnassa.
Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ei missään tapauksessa ylitä kahdeksaa (8) miljoonaa euroa.
6. Ylivoimainen este (Force majeure)
Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt tai olennaisesti vaikeutunut Myyjän
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten esimerkiksi sodasta, sodan uhasta,
kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta,
luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen
pysähtymisestä tai estymisestä, hallituksen toimien tai määräysten johdosta, lakkojen, työsulkujen tai
muiden vastaavien tapahtumien toimien johdosta; alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen
takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin
kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisesta,
asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika
pitenee ylivoimaisen esteen ajan.
7. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia,
ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Välimiehet nimittää Keskuskauppakamarin
välityslautakunta, ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.
Välimiesoikeuden istunnot pidetään Helsingissä.
8.Ilmoitukset
Sopimuksen mukaiset ilmoitukset toimitetaan toiselle sopijapuolelle postitse, sähköpostitse tai
elektronisella tiedonsiirrolla.

