
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
ALLMÄNT 
Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas på NMC Termonova Oy:s (”Säljarens”) samtliga offerter, orderbekräftelser och 
leveranser. Några som helst andra allmänna villkor kan inte tillämpas förutom i de fall, då Säljaren skriftligen speciellt förbundit 
sig därtill. 
LEVERANS 
Leveransvillkoren bör tolkas i enlighet med Internationella handelskammarens senast publicerade INCO-TERMS. 
Den varumängd som Säljaren levererat kan avvika högst med 10 % från den beställda varumängden. 
ÄGANDERÄTTENS ÖVERFÖRING 
Säljaren bibehåller äganderätten till varorna tills inköpspriset till fullo blivit erlagt. Köparen är berättigad att förfoga över och/eller 
återförsälja varorna inom ramen för sin sedvanliga affärsverksamhet innan inköpspriset till fullo inbetalats. 
Under denna tid innehar Köparen besittningsrätten över Säljarens varor. 
Ifall Köparen uraktlåter att betala inköpspriset i enlighet med de i räkningen angivna betalningsvillkoren, har Säljaren rätt att 
återta besittningsrätten till sina varor. 
PRISET 
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna på sina produkter och meddelar därom Köparen skriftligen om eventuella 
förändringar i prissättningen. 
BETALNING 
Inköpspriset inbetalas på Säljarens bankkonto i enlighet med de i räkningen angivna betalningsvillkoren. 
Ifall Köparen uraktlåter att inbetala en summa på förfallodagen, är Säljaren berättigad att utan förfång för övriga rättigheter 
debitera för det utestående penningbeloppet den ränta, som enligt gängse bruk uppbärs i det ifrågavarande landet. 
Detsamma gäller också för betalningar av varor som underställts fordran (reklamation) utom i de fall då Säljaren skriftligt 
meddelat om avvikande förfarande. 
REKLAMATIONER 
Reklamationer av levererade varors kvalitet och kvantitet bör av Köparen överlämnas till Säljaren inom 8 dagar fr.o.m. varornas 
mottagande, försedda med varuetiketter. Varor bör inte returneras till Säljaren utan att Säljaren på förhand i skrift samtyckt 
därtill. Säljaren godkänner inte några som helst krav ifall de levererade varorna blivit bearbetade. 
ANSVAR 
Säljaren ger ingen garanti, vare sig direkt eller implicit, om de levererade varornas nyttighet eller lämplighet för något som helst 
ändamål utom då Säljaren explicit i skrift gjort så gällande. 
Säljarens ansvar överskrider inte de ifrågavarande varornas nettoförsäljningspris. Säljarens ansvar innefattar under inga 
omständigheter uppstådd indirekt skada eller följdverkningarna av denna. 
FORCE MAJEURE 
Force majeure innefattar, men begränsas inte av orsaker som inte står i Säljarens makt att begränsa, sådana som krig, 
eldsvåda, översvämning, explosioner, av regeringen införda begränsningar, störningar i arbetslivet, förseningar i 
råvaruleveranserna, sammanbrott eller skador som gällt fabriker och maskinparken. 
TEKNISK INFORMATION 
Den information som meddelats i handböcker och broschyrer är uppgjord i god tro och utgår från att den är vederhäftig. 
Någon garanti däröver ges emellertid inte, varför heller ingen ansvarskyldighet medföljer. 
Modeller, formar, arbetsredskap, prov samt ritningar, förslag, beskrivningar och övriga förebilder som Säljaren planerat och 
förfärdigat eller som Säljaren i övrigt levererat till beställaren, förblir i Säljarens ägo trots att Köparen helt eller delvis betalat 
kostnaden för dessa och de får inte utnyttjas utan tillstånd av Säljaren och inte ens delges tredje part. 
TILLÄMPLIG LAG 
Avtalet följer finländsk lag. Mot Säljaren kan inte talan väckas eller andra laga åtgärder vidtas annat än inför finländsk domstol.  


