Inlook-tuotteiden yleiset toimitusehdot
1. Myynti

7. Laskutus

Myynti tapahtuu toimituspäivänä
voimassa olevien hintojen ja ehtojen
mukaisesti. Tuotteita on mahdollista
ostaa Inlook Oy:n Materiaalipalveluiden tai Inlookin tytäryhtiön toimipisteistä, rakennustarvikealan keskus- ja
tukkuliikkeiden sekä vähittäiskauppiaiden kautta. Pidätämme oikeuden
hintojen muutoksiin.

Laskutus tapahtuu suorana laskuna, hyväksyttyjen tukkuliikkeiden kautta tai sovitaan erikseen.

2. Tilausohjeet
Tilattaessa tulee ilmoittaa tuotteen nimi,
mahdollinen nimiketunnus, mitat,
reunamuoto, väri ja tilattava metri-,
neliö- tai kappalemäärä sekä toimitusosoite. Erikoismittaisista tuotteista ja
pakkauksista sekä kuljetusvakuutuksesta
on sovittava erikseen tilattaessa.

3. Erikoisvärit
Tilattuja järjestelmiä ja levyjä tai
metallikasetteja voidaan maalata
yleisimpien värikarttojen sävyihin.

4. Kuljetus
Kuljetukset tapahtuvat yleisimpien
kuljetusliikkeiden toimesta sekä toimittajan lähijakeluautolla. Kuljetusveloitukset
ovat kulloinkin voimassaolevien tariffien
mukaiset.

5. Toimitus ja pakkaukset
Tavarat toimitetaan täysinä pakkauksina. Poikkeavasta pakkaamisesta,
suojaamisesta sekä kuljetuslavoista
veloitamme erikseen tapauskohtaisesti.

6. Rahti, tavaran purku,
vakuutukset ja omistusoikeus
Toimituserän rahdin maksaa asiakas.
Kuljetus muulla kuljetusvälineellä kuin
toimittajan lähijakeluautolla tapahtuu
tilaajan vastuulla; myös silloin kun
asiakas on pyytänyt hankkimaan
kuljetuksen omaan laskuunsa.
Tilaaja vastaa lastin purkamisesta
työmaalla ja tarvittavan purkukaluston
hankinnasta sekä purkamisesta aiheutuvista kuluista ellei ole muuta sovittu.
Kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen
aikana sattuneista vahingoista mikäli
kuorma- tai rahtikirjoihin on vastaanottajan
toimesta tehty merkintä kuljetusvahingosta.
Mahdollisesta virheellisestä toimituksesta
on oltava yhteydessä myyjään.
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle,
kun toimitus on kokonaisuudessaan
maksettu.

8. Tavaran vastaanotto ja muistutukset
Tavaran vastaanottajan on tarkistettava
pakkaukset ja kuitattava vastaanottamansa
tuotteet rahtikirjaan tai pakkausluetteloon.
Muistutukset on merkittävä rahtikirjaan, johon
on pyydettävä kuljettajan allekirjoitus ja nimen
selvennys.
Tavaran laatua ja määrää koskevat muistutukset on jätettävä myyjälle seitsemän vuoro
kauden kuluessa vastaanottamisesta ja ennen
rakenteisiin kiinnittämistä.

9. Palautus
Toimituksen tapahduttua tilauksen mukaisesti
palautusta ei hyväksytä. Palautuslupa on
ehdottomasti sovittava etukäteen myyjän
kanssa. Palautus tapahtuu asiakkaan kustannuksella. Palautetuista tuotteista hyvitettävä
summa on enintään 70 % tuotteiden osto
hinnasta.

10. Yleiset myyntiehdot
Noudatamme rakennustuotteiden yleisiä
hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000.

11. Vahingonkorvaus
Inlookin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa
välittömiin vahinkoihin. Inlook ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden virheellisestä asennuksesta tai hoidosta. Muissa kuin
tuotevastuulain mukaisissa henkilö- ja esine
vahingoissa Inlookin vastuu rajoittuu aina
toimitettujen tuotteiden arvoon

12. Sovellettava laki
Kauppasopimuksiin sovelletaan Suomen lakia,
lukuun ottamatta lakia kansainvälisluontoiseen
irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta
laista (YK:n kauppalaki).
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JÄRJESTELMÄSEINÄT
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13. Force Majeure
Mikäli tavaran toimitus estyy ylivoimaisen
esteen vuoksi (force majeure), jollaiseksi
katsotaan lakko, työsulku, tuotantohäiriöt,
sota, tuonti- ja vientikiellot sekä kaikki sellaiset
olosuhteet kotimaassa ja ulkomailla, joihin
Inlook ei voi vaikuttaa, on myyjällä oikeus
toimittaa erä, kun este on poistunut.

Katso
sijainnit
kartalta

14. Neuvonta ja asennus
Mikäli asiakas ei ole varma tarpeisiinsa
soveltuvista tuotteista, nimikkeistä, tunnuksista
tms. tuotteiden tilaamiseen ja asentamiseen
liittyvistä seikoista, pyydämme ottamaan
yhteyttä Inlook Oy:n Materiaalipalveluihin tai
asennusneuvontaan.

Puhelin 020 7589 200
info@inlook.fi
inlook.fi
etunimi.sukunimi@inlook.fi

