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Destia Oy:n kiviainesten yleiset toimitusehdot 1.1.2012
1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja noudatetaan kaikkiin toimituksiin, joissa Destia Oy (jäljempänä ”Myyjä”) toimittaa tilaajalle
kiviaineksia. Nämä toimitusehdot ovat ensisijaiset, ja ne kumoavat kaikki ennen sopimuksen solmimista suullisesti tai kirjallisesti ilmaistut ehdot ja kaikki tilaajan esittämät ehdot, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti
sovittu.
2. Tarjouksen voimassaolo, hinnat ja maksuehto
Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä lukien.Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai tarjouksen mukaan. Muutoin sopimushinnat ovat voimassa (6) kuusi kuukautta,
jonka jälkeen myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja. Myyjällä on aina oikeus tarkistaa hintoja, mikäli ajoreitti toimituspaikalle Myyjästä riippumattomasta syystä muuttuu. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veroluonteista maksua Myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja vastaavasti.
Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan
korkolain mukaan.
3. Toimitusehto
Kiviainekset toimitetaan arkipäivisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista ja niistä syntyvistä lisäkustannuksista sovitaan Myyjän kanssa erikseen. Toimitusajankohta on sovittava
Myyjän ilmoittaman tilauskeskuksen tai Myyjän edustajan kanssa etukäteen.
Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Kuljetuksesta muilla autotyypeillä on sovittava erikseen. Ostaja on
velvollinen selkeästi osoittamaan toimituksen saavuttua toimituspaikalle esteetön ja turvallinen paikka kuorman
purkua varten. Ostaja vastaa, että tie kuorman purkupaikalle on esteetön ja soveltuu Myyjän käyttämälle kalustolle. Mikäli kuormaa ei saada purettua puolen tunnin sisällä sen saapumisesta toimituspaikalla tai mikäli kasetointimatka on niin pitkä, että aika ylittyy on Myyjällä oikeus odotuskorvaukseen voimassa olevan tuntihinnan
mukaisesti jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.
4. Tarkastus
Ostaja on velvollinen tarkistamaan kuorman ennen sen purkamista ja viivytyksettä reklamoimaan havaitsemistaan puutteista tai vioista kiviaineksen laadun tai määrän osalta. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset on tehtävä joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.
5. Ylivoimainen este (Force majeure)
Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamista tai osittain purkaa sopimus,
jos sitä kohtaa ylivoimainen este kuten sota, mellakka, lakko, työsulku, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, koneissa tai laitoksissa tapahtuva vaurio, yleisen liikenteen tai
energian jakelun keskeytyminen sekä liikennehäiriö, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy.
6. Myyjän vastuu
Myyjän vastuu kiviaineksen toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan
toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.
7. Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen tosien sopijapuolen kirjallista sitoumusta. Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle edellyttäen, että myyjä pysyy siirron saajan ohella vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
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8. Riitojen ratkaisu
Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, ratkaistaan
lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta- tai muu saatava Helsingin Käräjäoikeudessa.

