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MYYNTI. JA TOIMITUSEHDOT

1. KAYTTO. Seuraavat myynti- ja tojmitus€hdot
koSkevataOLLTECHNICTRANSPORTKOMPONEN'
TER A/S - myyjen ominaisuudessa ' ja ostajaa ellei
kirjallisesti muuta testd poiketen sovita.

2. TABJOUS JA SOPIMUS. Tarjous on myyiaa
sitova 60 paivee tarjouksen pajvamiiar:ista.
Sopimus on tehty kun myyje on vaastaanotlanut
ostajan hyvdksymisen tatoukselle tai kun ostaia
antaa rilauksen jonka myyjii

3. HINNAT. Kaikki hinnat ovat DKK ilman alv.
veroa. Mikal i  mate. iaal€issa, palkoissa rai  muissa
kustannu ksis sa tapahtuu olsellisia muur oksia myyje
pidattaa itselleen oikeuden tarkistaa hintoja vastaa-

4. TOIMITUKSET. Toimitukset tapahtuvat tehtaaha
Oldenvej 35, DK-3490 Kvists6rd. Llihetyksst
tapahtuvat ostajan laskuun ja vastuul la.  Myyj i jn
ilm ojttama toimitusaika lasketaan siitapeivastii kun
tilausonvastaanotettu kaikillatarvittavillatiedollla.
Jos ostaia aih€uttaa r i lauksen kesi t te lyn v i iva
stymisen esim. muuttamalla tilausta voi myyi6
vastaavasti muuttaa toimitusaikoja tarpeen katso'

5. PAX(AUSMATERIAALIT. Tarjoukssssa ia
tilausvahvistuksessa ilmoit€tut hinnat sis:iltev6i
pakkausmateriaalin jota normaalioloissa taruitaan
tavaran suoiaam iseen ja.ikkoutum isen est?imise ksi.

5. MAXSUEHDOT. Maksuehdot ovat 3O pv./netto.
Viivastymiskorko 2 %/kk. laskun eriip?iiv?iste
lukien.

7. OMISTUSOIKEUS. [Iyyja pidattaa itssllaan
omistusoikeuden toimitetullls tuott€ill66n kunn€s
lasku on kokonaisuudessa suoritettu. Jos ere6n-
tynyne saatavaa ei suoriteta srapeivaen m€nn€ssE
myyjiille on oikeus vaatia toimituks€t palautsrta-
vaksi, sek:i pidettaa sisall6 olsvia tilauksia jatai
jelkitomituksia seka €staa toimit€ttujen lavaroid6n
luovuttamis€n kunnes osraja on suorittanut kaikki
616anlyneer laskul  korkoineen. Mikel i  ostaja la imin.
ly6 maksuehdot voi myyia ehdoista huollmatta
vastaisudessa vaatia kereismaksua toimituksills.

L TAVARAN KATOAMINEN. Tavaran kadotessa
matkalla myyja irdsanoutuu vastuusta.

L VALITUSOIKEUS. Myyja sitoutuu vastaamaan
kaikista virheistE iotka koskevat konstruktioha,
valmistusta tai materiaaleja taman sopimuksen
puitt€issa. Toimltuksen ollessa virheellinen on
ostajan heti tehtave roklamaation myyj?ills. Jos
reklamaatiota eitehdii taise saapuu liian myithaen
ostaja menetteii valitusoikeutonsa.
Myyian vastuupiiriin kuuluvat valitukset on ostajan
i lmoi l6r lava vuoden sisal la to;miruksesta. MyyjA ei
vastaa valituksista jotka johtuvat vaarestS kSyt6sre
tai virheellisesta asonnuksesta tai muutoksista
jotka on tehty ilman myyjen suostumusta. Kun
toimituksen vastuu on siinynyt myyjalt6 ostajal-la
on myyje vapautettu valituksill€ jotka koskevat
muuta kuin edellii selostettua.

10. TUOTEVASTUU. Myyja vastaa vain henkild-
vahingoista jos vahinko on tapahtunut myyjan tai
hanen vastuussaan olevien henkil6iden
laiminlydnneistS. Myyja ei vastaa vahingoista
kiinteaan omaisuuteen tai irtaimistoon.
Myy;e ei vastaa kAytt0viojsta, ansionmenetykseste
rai muista vellllisista laiminlydnteihin liitryvistS

Siine me5rin kun myyjall€ asetetaan ruotevastuu
kolmannen henkilitn kauna on osta,a velvo;teftu
pitem ean myyjan puolia samallatavalla kuin myyjiln
vastuu on rajattu edellisten kolmen meri.Syksen

Jos kolmas h€nkilo as€ttaa v.atimuksia jommalle
kummalls osapuolelle 1O. kohdan mukaisesti on
tolsells osapuolella heti ilmoitettava tasta.
Ostajaa ja myyj65 velvoitetaan saapumaan siihen
tuomioistuimeen jossa ratkaistaan korvausvaat€€t
jotka johtuvar toimltukson aikana ilmennsiste
viosta. Ostaian ia myyjain valiset ksskinaiset kiistat
ratkaistaan aina kuton kohdassa 15 on selvitotty.
NAme myyjen vastuuta kosk€vat raioituksot €ivat
pSde mikali hen on syyllistynyt tdrke6an
varomattomuuteon.

11. PALAUTUKSET. Tav.roita saa palautt66 vain
myyjan kiriallisen suostumuksen jSlke€n.
Palautuks€t €dellytetaen olevan vahingoittamatto-
massa kunnossa js palautus tapahtuu ostaian
kustannuksella kahti + vakuutus).
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12. FORCE MAJEURE. Erittein vailaiclen olosuh-
t€id€n vallitessa lforce maieurel astuu vastuuva-

Vaikeiksi olosuhteiksi lasketaan sota, tulipalo,
maanjSristys, tulva, jakot ja muut soikat mihin
myyja oi pysty vaikuttamaan.
[4ikeli sopimukssn ehtoja t6srd syyste ei puolin tai
toisin pystytd tay(am5;n on osapuolilla oikeus

ktisanominen on tapahduttava kirsallis€sti.

13. MUUTOKSET. Myyje pidattaa irsalloen oik6u-
den tuotem uutoksiin sitoutumatta silti muuttamaan
jo toimitett'rja tuotteita. samoin myyia pidattiia
itselleen oikeuden muuttaa selostuksia, luettsloita
ia oiirustuksia.

'14. OMISTUSOIKEUS. Myyjslli on omistusoikeus
pikustuksiin osaluetteloihn ja raksnn€selosruksiin
joita k5yetSSn sopimuks€n mukaistsn ruottei(en

'15. KIISTAKYSYMYKSFT. Ostajaa ja myyjEa
koskovat kiistat fatkaistaan aina Sit 09 handels-
rstton issa K66p€nhaminass6 vertaa kuitenkin
kohta 10.
Kaikki kiistakysymvkset ratkaistaan Tansk6n lain
mukaan. Mui l ta osin on lupa n:.  l02, 6.huht ikuuta
1906sekA i lmoitusn:o 18,tammikuun31 pv. t98O
kauoan kAvmisesta voimassa.
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