MARKKI Toimitusehdot 2017
MARKKI OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2017
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Markki Oy:n ja asiakkaan välisessä
tavarakaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Nämä toimitus
ehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat
Markki Oy:n aiemmat yleiset sopimusehdot. Markki Oy pidättää
oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla.
TILAUS
Tilaukset voidaan jättää sähköpostilla tai puhelimitse. Tilauksesta
on löydyttävä tuotenumero, väri sekä tuotteiden määrä hinnastossa
esillä olevassa yksikössä. Tilauksessa on käytävä ilmi mahdollisim
man tarkasti toimitusohjeet, asiakkaan tilausnumero, tilauksen merk
ki sekä yhteyshenkilö puhelinnumeroineen.
TARJOUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Markin tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole
mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä
lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjoukseen liittyvät
suunnitelmat, piirustukset, kuvat, ja laskelmat ja muut asiakirjat ovat
Markin omaisuutta siihen asti kunnes asiakas on erikseen sovitta
vaan hintaan ne itselleen lunastanut. Asiakkaalla ei ennen lunastusta
ole oikeutta käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen
käsittelemiseksi eikä oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa
niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa
sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Markin
tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia.
TILAUKSEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun
Markki on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
HINNAT
Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassa
olevia Markin verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvis
tuksessa ole toisin mainittu. Valmistaja pidättää itselleen oikeuden
muuttaa hintoja hinnastokaudella raaka-aineiden hintamuutosten
tai muiden syiden johdosta. Lisäksi Markki Oy:llä on oikeus lisätä
hintaan mahdollinen lakisääteinen toimitukseen kohdistuva vero tai
maksu. Markki Oy perii 15,00 € alv 0% pientoimituslisän alle 100 €
alv 0% tilauksista.
PAKKAUS
Pakkauksessa käytettävät kuormalavat ja lavakaulukset veloitetaan
erikseen.
N:o
8838
8839
8840
8837
8841
8842

Lava/kaulus
TEHO Lava
EURO Lava
FIN Lava
TEHO Lavakaulus
EURO Lavakaulus
FIN Lavakaulus

Alv 0 %
6,00 €
8,00 €
10,00 €
8,50 €
9,50 €
12,00 €

Alv 24 %
7,44 €
9,92 €
12,40 €
10,54 €
11,78 €
14,88 €

RAHTI
Asiakkaille, joiden kanssa on sovittu ennakkokauppaehdoista, on
rahtihinta ennakkotilauksissa kiinteä (60,00)/74,40 € koko Suomeen.
Ennakkotilauksissa yli 40 kpl erät toimitetaan rahtivapaasti (ei koske
rappuralleja, irtoharjatelineitä eikä asennussarjoja).

Minimirahtien hinnat Markin tehdastoimituksissa veloitetaan alla
olevan hinnaston mukaisesti.
HUOM! Rovaniemen pohjoispuolelle ja Ahvenanmaalle rahti on
sovittava aina erikseen.
Rahti normaali
Rahti, Oulu/Rovaniemi
Rahti, ennakkotilaus
Rahti, rakennuspaikalle
Postipaketti alle 10 kg
Postipaketti 10-15 kg
Postipaketti 15-35 kg
Matkahuolto alle 10 kg
Matkahuolto 10-30 kg

alv 0 %
63,71 €
88,65 €
60,00 €
88,65 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €

alv 24 %
79,00 €
109,93 €
74,40 €
109,93 €
18,60 €
24,80 €
37,20 €
24,80 €
37,20 €

TOIMITUSEHTO INCOTERMS 2010
TOIMITUS, TAVARAN LUOVUTUS JA TARKASTAMISVELVOLLISUUS
Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastet
tava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuo
lisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai
tavarassa sanotun virheen, on hänen reklamoitava siitä Markille
kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään
neljän (4) arkipäivän kuluessa toimituksesta. Tavaran vahingoittumi
nen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksa
masta sitä koskevaa laskua.
PALAUTUKSET
Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa
ei voi palauttaa. Palautettavista tuotteista on sovittava Markki Oy:n
kanssa etukäteen. Markki hyvittää palautettujen, virheettömien tuot
teiden arvosta 70 %. Mikäli palautus ei johdu Markki Oy:n virheestä,
palautusrahdista vastaa asiakas. Palautuksen mukaan on aina liitet
tävä lähetyslista/rahtikirja, josta selviävät palautuvat tuotteet, niiden
määrä ja palautuksen syy.
MAKSUEHTO, VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on seitsemän (7)
päivää netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheelli
nen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään
eräpäivänä. Maksun viivästyessä Markilla on oikeus periä korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Markilla on viivästyskoron
lisäksi oikeus periä perintäkulut.
OMISTUSOIKEUS
Tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisi
ne viivästyskorkoineen on kokonaan maksettu.
TAKUU
Markki myöntää kaikille toimitetuille tuotteille takuun, joka korvaa
mahdolliset valmistus -ja raaka-aineviat. Takuu ei korvaa tuotteiden
virheellisestä käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Takuun pituus on
kerrottu kunkin tuotteen asennus- tai huolto-ohjeessa.
ASENNUS
Tavaran asennus ja asennusta koskevat hinnat ja muut ehdot on
sovittava aina erikseen.
Markki Oy noudattaa rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimi
tusehtoja. (RYHT 2000)
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