
YLEISET MYYNTIEHDOT 
YLEISTÄ 
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin NMC Termonova Oy:n (”Myyjän”) tekemiin tarjouksiin, tilaus-vahvistuksiin sekä 
toimituksiin. Muita yleisiä myyntiehtoja ei näin ollen sovelleta ellei Myyjä nimenomaisesti ole tähän kirjallisesti suostunut. 
TOIMITUS 
Toimitusehdot tulkitaan Kansainvälisen kauppakamarin viimeisimmän INCO-TERMS’eistä antaman tulkinnan mukaan. 
Myyjän toimittama tavaramäärä saa poiketa korkeintaan 10 % tilatusta tavaramäärästä. 
OMISTUSOIKEUDEN SIIRTO 
Myyjä pidättää omistusoikeuden tavaroihin siihen asti kunnes ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu. 
Ostajalla on oikeus käyttää ja/tai jälleenmyydä tavarat harjoittamansa tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa ennenkuin 
ostohinta on kokonaisuudessaan tullut maksetuksi. 
Sinä aikana Ostaja pitää hallussaan (hoidettavana) Myyjän toimittamat tavarat. 
Jos Ostaja ei suoritakaan laskussa esitettyjen maksuehtojen mukaista maksua, on Myyjällä oikeus vaatia tavaroiden 
palauttamista. 
HINTA 
Myyjä pidättää oikeuden tuotteidensa hintojen muuttamiseen ja hän tiedottaa kirjallisesti Ostajalle tekemistään muutoksista. 
MAKSU 
Ostohinta maksetaan Myyjän pankkitilille laskussa esitettyjen maksuehtojen mukaisesti. Jos Ostaja lai-minlyö erääntyvän 
maksuerän suorittamisen, Myyjä voi vahingoittamatta mitään muita oikeuksia periä korkoa jäljellä olevasta summasta kyseessä 
olevassa maassa vallitsevan asianmukaisen käytännön mukaisesti. Sama koskee myös maksua tavaroista, joihin kohdistetaan 
takaisinvaadinta (korvausvaatimus), ellei Myyjä ole kirjallisesti toisin asiaa ilmaissut. 
REKLAMAATIOT 
Ostajan on esitettävä toimitettujen tavaroiden laadusta tai määrästä tehdyt muistutukset (reklamaatiot) Myyjälle 8 päivän 
kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta tavaralipukkeineen. 
Tavaroita ei palauteta Myyjälle ilman Myyjän kirjallista etukäteissuostumusta. Myyjä ei suostu minkään-laisiin vaateisiin, jos 
tavarat on työstetty. 
VASTUUVELVOLLISUUS 
Myyjä ei anna minkäänlaista takuusitoumusta, ei suoraa eikä konkludenttista, toimitettujen tavaroiden sopivuudesta ja 
hyödyllisyydestä mihinkä tahansa tarkoitukseen, ellei Myyjä ole kirjallisesti eksplisiittisesti menetellyt näin. 
Myyjän vastuuvelvollisuus ei ylitä kyseessä olevien tavaroiden nettomyyntihintaa. Missään tapauksessa Myyjän 
vastuuvelvollisuus ei sisällä välillistä tai seurannaisvahinkoa. 
FORCE MAJEURE 
Force majeure sisältää Myyjästä riippumattomia syitä (mutta ei rajoitu niihin) kuten sota, tulipalo, tulva, räjähdykset, hallitusten 
asettamat rajoitukset, työelämän häiriöt, raaka-ainetoimitusten myöhästymiset tai tehtaan tai koneiston hajoaminen. 
TEKNISET OHJEET 
Teknisissä käyttöoppaissa ja esitteissä oleva informaatio on annettu hyvässä uskossa ja niissä on lähdetty siitä, että ne ovat 
paikkansapitäviä. 
Mitään takuusitoumusta niistä ei kuitenkaan anneta, jolloin niistä ei liioin kanneta vastuuvelvollisuutta. 
Mallit, muotit, työkalut, näytteet sekä piirustukset, ehdotukset, selostukset, sekä muut esikuvat, jotka Myyjä on suunnitellut ja 
valmistanut tai jotka Myyjä on muuten toimittanut tilaajalle, jäävät Myyjän omai-suudeksi riippumatta siitä, onko tilaaja vastannut 
kokonaan tai osittain niiden kustannuksista, eikä niitä saa käyttää ilman Myyjän suostumusta, ei edes antaa tiedoksi 
kolmannelle osapuolelle. 
SOVELTUVA LAKI 
Sopimusta säätelee Suomen laki. Myyjää kohtaan ei voida nostaa kanteita tai muunlaisia oikeustoimia muualla kuin Suomen 
tuomioistuimissa. 


