YLEISET TOIMITUSEHDOT 2021
HINNAT

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi vapaasti tehtaillamme Jyväskylässä ja
Somerolla. Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Hinnasto ei sisällä jälleenmyyjien varastointi- ym. kuluja.

KULJETUSLAVAT

13,07 €/kpl. Ei hyvitystä. Tiililava 22,48 €/kpl.

VAJAALAVALISÄ

35,00 €/ pakatut 2 nimikettä

PAKKAUS- JA
LÄHETYSLISÄ

Alkaen 18,60 €/pakkaus

PIENLASKUTUSLISÄ 6,20 € alle 41 euron toimituksista.
14,90 €/tn toimitettuna eri tehtaalta kuin varastointi.
SIIRTOMAKSU
Tuotteita varastoidaan Jyväskylässä (J) ja Somerolla (S).
KUORMAUS

Tuotteiden kuormaus normaalina työaikana sisältyy hintoihin. Klo 8.00-16.00
ulkopuolisista lastauksista sovittava aina erikseen lähettämön kanssa.

TELAUSMAKSU

115,00 € / telaus

PALAUTUKSET

Toimitettuja tuotteita ei oteta palautuksina vastaan. Mahdollisista erikseen sovituista
palautuksista hyvitys korkeintaan 80%.Palautus asiakkaan kustannuksella.

MUISTUTUKSET
JA REKLAMAATIOT

Mahdolliset muistutukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta.
Virheistä on ilmoitettava ennen käyttöönottoa. Helpottaaksesi asiakaspalautteen käsittelyä, säilytä tuotteiden pakkausmerkinnät. Aiheettoman
reklamaatiokäynnin minimiveloitus on 250 €.

HUOMAUTUSAIKA

Huomautusaika 7 vrk.

VÄRIT

Eri valmistuserissä saattaa olla sävyeroja. Tehdas ei vastaa mahdollisista tuote-erien
välisistä sävyeroista.

MUUT EHDOT

Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot. (RYHT 2000).

FORCE MAJEURE

RYHT 2000 mukaisesti, toimitusehdot pyynnöstä saatavissa.

MYYNTI

Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet.

LAADUNVALVONTA

Kiwa-Inspecta Oy:n valvoma laadunvalvonta.

CE-MERKINTÄ

CE-merkintä on 1.7.2013 lähtien kaikilla HB-Betonin valmistamilla tuotteilla.

LASKUTUSLISÄ

5€

KORKOEHTO

16 %

YLEISET KULJETUSEHDOT 2021
KULJETUSEHDOT
Purettuna työmaalla, nosturilisä (toimitusehto TOP FIN01) +6,50 €/tn, minimipurkulisä 70 €
		- sisältää purun ajoneuvon välittömään läheisyyteen
		

- ei sisällä poikkeavia nostoja tai purkua kohteessa useaan pisteeseen

Etäisyys määritellään toimittavalta tehtaalta toimitusosoitteeseen Google Mapsin ehdottaman nopeimman reitin mukaan.
Kuljetushinnat eivät sisällä vaihtoehtoista reittiä: painorajoitetut tiet ja sillat, Ahvenanmaa, saaristot, lautat ja lossit.
Ne hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Yli 600 kilometrin matkat hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Jos tilausta tehdessä ei toisin sovita, erät toimitetaan täysinä kuormina, joista viimeisenä vajaa kuorma.
Kukin toimituserä veloitetaan todellisen painonsa mukaisesti.
Vastaanottajan velvollisuutena on huolehtia kulkuväylät sellaiseen kuntoon, että purkupaikalle on vapaa pääsy yhdistelmäajoneuvolla (24 m), ja tuotteiden purku voidaan suorittaa viivytyksettä. Jos näin ei ole, tulee siitä ilmoittaa tilausta tehdessä.
		
- vapaa purkuaika alle 15 tonnin toimituksissa 0,5 h, muuten 1 h.
Vastaanottajan on tarkastettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja havaitut poikkeamat on merkittävä rahtikirjaan.
Lisäksi hänen tulee ilmoittaa virheistä ja puutteista tavarantoimittajalle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
		
- jakolisä 65€/ lisäpurkupaikka
		
- odotusaikakorvaus ja lisätyöt purkupaikalla 65€/ alkava 0,5 h
		
- kuorman telaus perävaunusta vetoautoon, kun ajoneuvoyhdistelmällä
		
ei pääse purkupaikalle 115€/ telaus
		
Noutoehdot:
		
		

- tuotteet noudettavissa kolmen arkipäivän kuluttua tilauksesta
(muut kuin varastopisteissä merkityt tuotteet)

Klo 8-16 välisestä ajasta poikkeavasta lastauksesta on ehdottomasti sovittava lähettämön kanssa.
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