Tammer BioLab Oy:n yleiset toimitusehdot 1.1.2020 alkaen
1. Soveltamisala
1.1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Tammer Biolab Oy:n asiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia
terveydenhuolto-, elintarvike-, ympäristöanalytiikka- ja eläinlääketieteenalan elatusainevalmisteiden kaupassa. Näitä
toimitusehtoja sovelletaan, ellei poikkeustapauksissa erikseen kirjallisesti toisin sovita.
1.2. Näissä toimitusehdoissa ”ostaja” tarkoittaa hankinnan suorittajaa, ”myyjä” Tammer Biolab Oy:tä ja ”tuote”
hankinnan kohdetta.
2. Tarjouksen voimassaolo
2.1. Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen jättämisestä, ellei myyjä tarjouksella toisin ilmoita.
3. Hankintaa koskeva sopimus
3.1. Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun
a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun
b) ostaja on ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä kirjallisen tarjouksen (tilaus) tai kun
c) myyjä on hyväksynyt ostajan tilauksen
3.2. Kirjallisesti tehtyyn sopimukseen muutokset on tehtävä kirjallisesti.
4. Hinnat
4.1. Tarjous- ja luettelohinnat ovat vapaasti myyjän varastossa, jolloin toimitusmaksut ja pientoimituslisät jäävät ostajan
maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
4.2. Toimituskulut ja -lisät
a) Toimitusmaksu 5,90 € (alv 0 %)
b) Pientoimituslisä 5,40 € (alv 0 %) toimituksille, joiden arvo on alle 20,00 € (alv 0 %)
c) Laskutuslisä paperilaskusta 4,50 € (alv 0 %)
d) kiiretoimituslisä 9,50 € (alv 0 %), kun tuotteiden pyydetty lähetysaika on 24 h sisällä tilauksesta.
e) Rahdit alla olevan taulukon mukaisesti:
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4.3. Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolliset hinnat voimassa olevan verokannan mukaan.
Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään arvonlisävero.
5. Maksut
5.1. Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan.
5.2. Maksuehto on 14 päivää netto. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen
viivästyskoron. Laskutus tapahtuu sähköisesti käyttäen Tilaajan verkkolaskuosoitetta.
6. Tavaran toimituskunto
6.1. Myyjä vakuuttaa, että toimitettavat tuotteet ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.
6.2. Huomautus tuotteessa olevasta virheestä (esim. laatupoikkeama, kontaminaatio) on tehtävä viimeistään tuotteen
eräpäivänä. Myyjä voi harkintansa mukaan joko korvata tuotteen uudella tuotteella tai hyvittää tuotteen laskulla. Myyjä
ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista. TBL ei vastaanota kontaminoituneita tuotteita ja muista
viallisista tuotteiden palauttimisista sovitaan erikseen.
7. Toimitusaika, viivästyminen ja kuljetuksessa rikkoontuminen
7.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi hankintaa koskevan sopimuksen syntymispäivästä.
7.2. Myyjän ja ostajan on tehtävä ilmoitus, mikäli tuotteen toimitus tai vastaanotto tulee ilmeisesti viivästymään, jolloin
osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan.
7.3. Mikäli tuote on rikkoontunut kuljetuksen aikana, asiakkaan on tehtävä huomautus rahdinkuljettajalle
vastaanotettaessa lähetystä niin, että kuljettaja tekee rikkoontumisesta merkinnän rahtikirjaan. Asiakkaan on
välittömästi tuotteen saavuttua otettava yhteys myyjään ja ilmoitettava rikkoontumisesta.
7.4 Force Majeure. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan TBL:stä riippumaton, ennalta arvaamaton, olennaisesti TBL:n
tarjouksessa mainittujen velvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon TBL ei kohtuullisina
pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää.
Ylivoimaisen esteen sattuessa TBL ilmoittaa siitä heti Tilaajalle. TBL vapautuu tarjouksen velvollisuuksien
täyttämisestä esteen ajaksi. Viimeistään esteen poistuttua TBL ja Tilaaja sopivat esteen vaikutuksesta tämän jälkeistä
aikaa koskeviin velvollisuuksiin.
TBL ei vastaa ylivoimaisesta esteestä mahdollisesti Tilaajalle aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista.
7.5. TBL voi halutessaan alihankkia elatusaineita toiselta valmistajalta.
8. Omistusoikeuden siirtyminen
8.1. Omistusoikeus siirtyy ostajalle silloin, kun tuote on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu. Jos ostaja laiminlyö
toimitusvalmiin tuotteen vastaanottamisen määräpäivänä ja mikäli toisin ei sovita, on hän siitä huolimatta velvollinen
suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta.
9. Erimielisyydet
9.1. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa
oikeutta.
9.2. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi, jätetään yleisen alioikeuden
ratkaistavaksi.
10. Yleisiä määräyksiä
10.1. Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen
tunnustettu asiakirja.
10.2. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää
käyttäen.
10.3. Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa
myös tavaran erittely sekä toimitusosoite.

