ÜLDISED MÜÜGI- JA TARNETINGIMUSED
Rakendusala
Käesolevaid müügitingimusi rakendatakse kõigile Dunlop
Hiflex Oy (müüja) sooritatavatele tarnetele, kui eraldi pole
kirjalikult kokku lepitud teisiti.
Pakkumine
Müüja pakkumine ei sisalda lisakulusid (transport, pakend)
ja ei ole osapooltele siduv. Maksetingimus 14 päeva, kui
pole kokku lepitud teisiti. Pakkumine kehtib pakkumisele
lmärgitud aja. Kui kehtivusaega ei ole märgitud on
pakkumine jöus 14 päeva
Tellimus
Ostja tellimus muutub müüja suhtes siduvaks, kui müüja on
selle kinnitanud. Kui ostja lisab tellimusele mingi tingimuse
või piirangu, mis on vastuolus käesolevate
müügitingimustega, tuleb siiski rakendada käesolevaid
müügitingimusi, kui müüja otseselt pole tehtud tingimust või
piirangut kirjalikult heaks kiitnud.
Tarne
Tarned toimuvad ostja vastutusel ja kulul. Pakendi eest
esitatakse eraldi arve. Kauba kogus peab vastama kliendi
poolt tellitud kauba kogusele.
Kahjutasu
Müüja jätab endale õiguse parandada puudustega kauba või
asendada selle uue kaubaga. Kui kauba parandamine või
uue kauba tarnimine pole võimalik, on müüja kohustatud
hüvitama puuduse tõttu ostjale tekkinud otsese kahju.
Kahjutasu suurus võib maksimaalselt olla toote müügihind.
Müüja ei ole kohustatud hüvitama ostjale viivitusest
tulenevaid või kauba puudusest põhjustatud kaudseid
kahjusid.
Vääramatu jõud
Kui looduslik takistus, tulekahju, masinarike või sellega
võrdsustatav häire, streik, töösulg, sõda, mobilisatsioon,
ekspordi- või impordikeeld, transpordiahendite nappus,
tootmise lõpetamine, liiklustakistus või muu vääramatu
jõud, mida müüja tehingu suhtes otsust langetades pole
võinud võtta arvesse, mis takistab kauba või selle osa
tarnimist, pole müüja kohustatud hüvitama ostjale
käesolevaga tekkinud kahju ja ostja võib ka lõpetada
lepingu, kui viivitus on üle kahe (2) kuu.
Müügihinna maksmine
Ostja on kohustatud maksma ostuhinna lepingus või arvel
näidatud viisil. Kui ostuhinda ei maksta tähtpäevaks, on
viivist kooskõlaskatud Soome Viiviseseadusega, kuid mitte
vähem kui 11% aastas arvestades maksetähtajast.
Maksetingimuse arvestamine algab arve väljastamise
kuupäevast. Müüjal on õigus sisse nõuda maksmata arve
meeldetuletuse saatmisega seotud kulud
Valuutatingimus
Hind põhineb pakkumise päeva Eesti Panga euro
valuutakursil. Kui nimetatud kurss muutub, muutub hind
eurodes samas proportsioonis selle ostu-müügihinna osas,
mida müüja pole ostjalt vastu võtnud vähemalt üks tööpäev
enne kursi muutumise toimumise kuupäeva, või mille
saabumisest müüja kontole pole müüja saanud teadet
vähemalt 1 tööpäev enne.
Tolli- jm. maksud
Ostja on kohustatud tasuma kõikvõimalikud lisakulud, mis
tekivad pärast pakkumise tegemist toimunud seoses
tolli-, kindlustus-, vedamis- ja sadamamaksude,
käibemaksu või muude vastavate maksete tõstmise ning
ametkondade poolt määratud uute maksude
kehtestamisega.
Reklamatsioon ja tagastused
Märkused kauba või selle tarnimise kohta tuleb teha
kirjalikult kaheksa (8) päeva jooksul kauba vastuvõtmisest
arvates. Kaup loetakse vastuvõetuks, kui ostja või tema
esindaja on allkirjastanud näit. kauba veokirja või muu
vastava dokumendi. Müüja võtab tagastusi vastu vaid
sellisel juhul, kui nende osas on müüja esindajaga eraldi

kokku lepitud. Kokkulepitud kaubatagastuste
heakskiitmise aluseks on, et kaupa koos pakendiga pole
rikutud ja ontagastatud saatekuludeta müüja lattu.
Tunnustatud tagastuse väärtus hüvitatakse ostjale täies
ulatuses, kui see tuleneb müüja poolt põhjustatud veast.
Muul juhul tagastuse väärtusest arvatakse maha 20%
käsitlemiskulusid ja seda nii, et käsitlemiskulud oleksid
vähemalt 7 eurot. Tagastuspartii saatekirja tuleb märkida
arve või saadetise number ja kuupäev ning selle isiku
nimi, kellega on tagastuse suhtes kokku lepitud.
Tagastamine toimub ostja vastutusel ja kulul.
Patendi- jm õiguste rikkumised
Kui ostjale suunatakse nõudmisi, mis põhinevad väitel, et
müüja poolt ostjale tarnitud toode rikub kolmanda isiku
Soomes kaitstud patenti, kaubamärki või mudeliõigust,
vastutab müüja nende nõudmiste eest ning hüvitab
ostjale asjaga seotud otsesed kulud. Selle eelduseks on,
et müüjat informeeritakse viivitamatult nõudmistest ning
et ostja annab müüja kasutusse asjaajamise seisukohalt
vajalikud volitused, andmed ja isikulist tuge. Kui
tõendatakse, et toode rikub kolmanda isiku Soomes
kehtivat patenti, kaubamärki või mudeliõigust, ja
keelatakse toote kasutamine, on müüja kohustatud
vastavalt oma valikule kas hoolitsema selle eest, et
ostjale antakse õigus kasutada toodet, või vahetama
toote teise toote vastu, või muutma toodet selliselt, et
toode ei rikuks kolmanda isiku patenti, kaubamärki või
mudelikaitset, või võtma toote tagasi ja tagastama selle
ostu-müügihinna koos transpordi- ja
paigaldamiskuludega, millest tuleb maha arvestada ostja
poolt toote kasutamisest saadud tulu.
Vaidluste lahendamine
Käesolevate müügitingimuste tõlgendamisest johtuvad
erimeelsused püütakse esmajärjekorras lahendada ostja
ja müüja vaheliste läbirääkimistega. Kui läbirääkimiste
teel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused
Tallinna Linnakohtus, kui vaidlusaluse asja väärtus jääb
alla 10.000€, muudel juhtudel Eesti KaubandusTööstuskoja Arbitraažikohtus... Vahekohtunikud nimetab
Kaubandus-Tööstuskoja Arrbitraažikohus ja
vahekohtumenetlus toimub kõnealuse vahekohtu
reglemendi järgi. Kui kaup on üle antud mitme partiina,
tuleb vaidluse tekkimisel käsitleda iga partiid iseseisva
tarnena. Müüjal on õigus nõuda tähtajaks maksmata
ostu-müügihinda Tallinna Linnakohtus.
Omandiõigus ja riskivastutus
Omandiõigus tootele läheb müüjalt üle ostjale, kui toote
ostu-müügihind on täies ulatuses makstud.
Riskivastutus toodete osas läheb üle ostjale kauba
üleandmise hetkel.
Konfidentsiaalsus
Müüja jätab endale kõik õigused tarnitud toodetega
kaasnevatele dokumentidele, mida ostja võib ilma müüja
kirjaliku loata kasutada ainult lepingust tulenevatel
eesmärkidel.
Hinnad
Kõik teatatud hinnad on lisandväärtusmaksuta ja vabalt
laos ilma pakendita. Hindadele lisatakse arve esitamise
ajal igal konkreetsel juhul kehtiv lisandväärtusmaks ja
muud võimalikud ametlikud maksud.
Pakendi ja kauba saatmisekulud esitatakse arves.
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