Hansaprintin painamien asunto-osakekirjojen yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä Hansaprint Oy:n (Toimittaja) painamien asunto-osakeyhtiön osakekirjojen
(as.oy.osakekirja) yleisiä toimitusehtoja sovelletaan as.oy osakekirjojen myyntiin.
Toimitusehtoja sovelletaan Toimittajan ja Tuotteita hankkivan osapuolen (Asiakas) kesken.
Toimittajaa ja Asiakasta kutsutaan jäljempänä ”Osapuoleksi”. Nämä toimitusehdot ovat osa
Osapuolten välisiä tarjousasiakirjoja ja mahdollisia toimitussopimuksia ja näistä
toimitusehdoista muodostuu osa näitä asiakirjoja ja sopimuksia, ellei Osapuolten välillä
kirjallisesti sovita toisin.
2. Hinnat
Jollei erikseen toisin sovita, kaikki esitetyt hinnat ovat Ex Works –ehtoisia (Incoterms 2000)
eurohintoja Toimittajan Turun tuotantotiloissa. Hinnat eivät sisällä arvonlisä- tai muita veroja
ja/tai julkisia maksuja, joista vastaa Asiakas, ellei toisin kirjallisesti sovita. Mikäli osapuolet
eivät ole sopineet erikseen tiettyjä Tuotteiden hintoja, noudatetaan Toimittajan voimassaolevaa
hinnastoa.
3. Maksuehdot
Jollei tarjouksessa tai sopimuksessa erikseen toisin sovita, noudatetaan Toimittaja yleisten
toimitusehtojen mukaista neljäntoista (14) päivän maksuaikaa ja korkolain mukaista (633/1982)
mukaista viivästyskorkoa.
4. Omistusoikeus
Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta kun Tuotteiden maksut on kokonaan
suoritettu Toimittajalle.
5. Toimitustavat, vaaranvastuu ja toimitusviivästykset
Asiakkaan tulee toimittaa Toimittajalle Tuotteita koskeva kirjallinen tilaus. Tuotteiden toimitus
tapahtuu Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen neljän (4) viikon kuluessa tilauksen
vastaanottamisesta, ilman erillisen tilausvahvistuksen lähettämistä. Vaaranvastuu Tuotteista
siirtyy Tilaajalle, kun tuotteet on annettu Itellan kuljetettavaksi.
Tuotteiden toimitus määritellyssä ajassa on sidoksissa Asiakkaan toimittamiin teknisiin
tietoihin, asiakirjoihin ja spesifikaatioihin. Mikäli Tuotteiden toimitus viivästyy siitä syystä,
ettei Asiakas ole näitä tietoja Toimittajalle pyydetyssä ajassa toimittanut, viivästyy toimitus
vastaavalla ajalla.
6. Salassapito
Näiden Toimitusehtojen ja Osapuolten välisten muiden mahdollisten sopimusten toimeenpanon
yhteydessä Osapuolet voivat saada haltuunsa toisiltaan luottamuksellisia tietoja. Osapuolet
sitoutuvat pitämään salassa kaikki tällaiset tiedot paitsi niiltä osin kuin tiedon välittäminen

omille työntekijöille on välttämätöntä sovitun palvelun toteuttamiseksi. Tällöinkin työntekijöitä
koskee heidän allekirjoittamansa Laajennettu salassapitosopimus.
7. Vastuunrajoitukset
Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten saamatta jääneestä
tulosta tai voitosta, tietojen menettämisestä tai mistään muusta välillisestä vahingosta.
Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Toimittajan vastuu vahingoista rajautuu Asiakkaan virheellisistä Toimituksista maksamiin
maksuihin. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle mistään mahdollisista Asiakkaan omien asiakkaiden
tai muiden kolmansien osapuolien suorista tai epäsuorista vahingoista.
8. Immateriaalioikeudet
Toimitettujen Tuotteiden perusteella Toimittaja ei luovuta immateriaalioikeuksia tai siirrä
Asiakkaalle muita oikeuksia mihinkään Toimittajan immateriaalioikeuksiin.
9. Ylivoimainen este
Osapuolet ovat väliaikaisesti vapautettuja velvoitteistaan, mikäli Osapuolten
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia esteitä esiintyy, sikäli kun niitä ei ole voitu
kohtuudella ottaa huomioon. Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi luonnonmullistukset,
sotatila, lakot, työtaistelutoimenpiteet, selkkaukset tai viranomaisten hallinnolliset toimenpiteet.
Osapuolten tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle kirjallisesti viimeistään
seitsemän (7) päivän kuluessa esteen alkamisesta.
10. Sovellettava laki ja Välimiesmenettely
Tuotteisiin liittyviin dokumentteihin kuten tarjouksiin ja tilauksiin sovelletaan Suomen lakia ja
siitä aiheutuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos
neuvotteluissa ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyssä
noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Välimiesmenettely käydään
Helsingissä.

