Eaton Power Quality Oy:n yleiset myyntiehdot tuotteille
Tarjous
Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Jollei erikseen ole mainittu, hinnat ovat ovat voimassa yhden kuukauden.
Tilaukset
Ostajan on tehtävä tilaukset kirjallisina. Tilaukset sitovat Eatonia vain jos tämä on vahvistanut tilauksen kirjallisena. Eatonilla on
mahdollisuus hylätä tilaus.
Hinnat
Hintalistojen hinnat ovat ohjehintoja ilman arvonlisäveroa.
Pidätämme oikeuden hintojen tarkistukseen ilman ennakkoilmoitusta, mikäli valuuttakurssit, jalometallikurssit, tuontimaksut tai muut
tavarantoimittajasta riippumattomat maksut kuten verot tai veronluonteiset maksut muuttuvat ja osaltaan johtavat hinnaston
valmistumisen jälkeen kustannusmuutoksiin.
Maksuehto
Yleinen maksuehtomme on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Edellyttää Eatonin asiakkaasta tekemää positiivista luottoluokitusta.
Viivästyskorko on 11 %.
Toimitusehto
Vapaasti varastossamme (EXW, Incoterms 2010).
Toimitusaika, viivästys
NL 09 mukaan kuitenkin kohdan 13 määrittelemä sopimussakko on enintään 5%
Lähetyskulut
Lähetyksestä veloitamme rahti-, käsittely- ja pakkauskuluja lähetyksen painon tai tilavuuden perusteella.
Pientoimitusmaksu on alle 200 euron arvoisesta tilauksesta 20 euroa. Jälkitoimituksista emme peri lähetys- tai rahtikuluja.
Tilauksen peruutus
Mahdollisesta tilauksen peruutuksesta on aina sovittava erikseen. Peruutusmaksu on varastotuotteille 25% ostohinnasta ja muiden
kuin varastotuotteiden palautuksista hyvitystä ei suoriteta.
Tavaran palautukset
Pienjännitekomponenttien mahdollinen palautus on aina sovittava erikseen. Virheettömistä pienjännitekomponenteista, jotka ovat
alkuperäispakkauksissan hyvitämme enintään 75% hankintahinnasta.
Asiakasreklamaatio / tuotteen palautusehdot
Tuotteen palautuksesta on aina sovittava etukäteen erikseen myyjän kanssa. Vastaamme virheellisesti toimitetuista tai
valmistusvirheellisten tuotteiden palautuksista. Palautuksen tulee tapahtua viimeistään yhden kuukauden kuluessa tavaran
toimituksesta. Tuote tulee palauttaa moitteettomassa kunnossa ja mikäli mahdollista alkuperäispakkauksessaan.
Virheellisiä tai puutteellisia palautuksia emme käsittele. Käsittelykuluja emme hyvitä.
Omistusoikeus
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun koko tilauksen kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu.
Takuu
Ellei toisin ennalta sovita kaupanteon yhteydessä tuotteiden takuu on 1 vuosi toimituksesta.
Pienjännite- ja automaatiotuotteiden sekä 6kVA:a pienempien UPS tuotteiden takuu on 2 vuotta
Vastuu virheistä
Toimittaja ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista kuten
tuotantotappiosta, saamatta jääneistä voitoista tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
Yleiset toimitusehdot
Muilta osin noudatamme Teknologiateollisuuden yleisiä sopimusehtoja NL09.

Tehdessään tilauksen, ostaja hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot. Yleiset myyntiehdot ovat nähtävissä www.eaton.fi . Ja
niistä toimitetaan kopio ostajalle pyydettäessä.
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