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Toimitusehdot ja tuotetakuu
Toimitusaika:

2-10 viikkoa tilausajankohdasta ja tuotteesta riippuen.

Toimitusehto:

EXW (Incoterms 2000) valmistaja

Ylivoimainen este: Vitreo ei ole velvollinen toimittamaan tilausta, jos syynä on ylivoimainen este. Tilauksen viivästymisestä ja uudesta
vahvistetusta toimitusajasta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen,
tilausvahvistuksen antamisen jälkeen sattunut, Vitreosta riippumaton ja ennalta-arvaamaton seikka, joka estää
tai tekee kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen. Tällaisina seikkoina pidetään mm. tulipaloa, luonnonmullistusta,
kulkutautia, liikekannallepanoa, sotaa, valuuttarajoituksia, tuonti- tai vientirajoituksia, materiaalitoimituksen
myöhästymistä vahvistetusta toimitusajasta, energian saannin rajoituksia, kuljetushäiriöitä, lakkoa ja työsulkua.
Rahti:

Rahtikustannukset lisätään toteutuvan kuljetusvolyymin mukaisesti. Rahtihinta perustuu ja Vitreo Oy:n tai tuotteiden
valmistajan huolintasopimuksiin.

Maksuehto:

14 vrk netto, viivästyskorko 11 %.

Muistutukset:

5 vrk:n kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.

Peruutukset:

Tehty tilaus voidaan perua 5 vrk:n muistutusaikana. Peruutukset on sovittava erikseen Vitreo Oy:n myyntipalvelun
kanssa. Mikäli tilaus tai sen osa perutaan 5:n vuorokauden jälkeen, veloitetaan peruutetusta tuotteesta 60 %.

Vakuututus:

Tuotteet lähetetään tilaajan vastuulla ja ne vakuutetaan kuljetuksen ajaksi jos vakuutuksesta on erikseen sovittu.
Kuljetusvakuutuksesta veloitetaan 0,4 % tilauksen tuotteiden arvosta ellei muuta ole sovittu.

Kuljetusvauriot:

Vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan toimituksen ja ilmoittamaan havaitsemansa vauriot sekä vaadittava ne
merkittäväksi rahtikirjaan.

Palautukset:

Tuotepalautuksia ei hyvitetä, ellei siitä ole erikseen sovittu Vitreo Oy:n kanssa. Palautuskulut veloitetaan asiakkaalta.
Tuotepalautuksesta hyvitetään 60 % sen myyntihinnasta. Tuotteet voidaan palauttaa 1 kk:n kuluessa toimituksesta.

Takuuaika:

Tuotetakuu on 24 kk materiaalien ja valmistusvirheiden osalta. Corten teräs tuotteiden takuu aika on 10 vuotta materiaalin osalta. Takuu kattaa virheettömien vaihto-osien toimittamisen veloituksetta. Takuu ei kata vaihto-osien
asennusta, vahingontekoja, käyttötarkoituksesta poikkeavaa käyttöä eikä luonnollista kulumista. Takuu edellyttää
kirjallisen reklamaation tekemistä. Takuu on voimassa sillä edellytyksellä, että asennuksessa on noudatettu valmistajan ohjeita.

Pakkaukset:

Normaali toimituspakkaus sisältyy tuotteen hintaan. Vientipakkaukset sekä erikoiskokoiset kuljetuslavat veloitetaan
erikseen.

Asennusohjeet:

Pakkaukset sisältävät pääsääntöisesti tuotteiden asennusohjeet. Asennus- ja ylläpito-ohjeet toimitetaan
tilausvahvistuksen yhteydessä ja ne voi tilata Vitreon myyntipalvelusta osoitteesta office@vitreo.fi.
Oikeudet tuote- ja hintamuutoksiin pidätetään.
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