
NCH YLEISET EHDOT TAVAROIDEN MYYNNISTÄ 
 
1. EHTOJEN SOVELTAMINEN 

 
1.1 Sopimus syntyy vasta sitten, kun Toimittaja on käsitellyt Sopimuksen. 
1.2 Nämä Ehdot syrjäyttävät Asiakkaan mahdolliset vakioehdot. 
1.3 Kaikkien lainaus antama toimittaja on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, jos toimittaja ei ole aikaisemmin peruutettu sitä. 

 
2. TAVAROIDEN TOIMITUS 

 
2.1 Toimittaja toimittaa tavaran osoitteeseen sopimuksessa määriteltyjä tai muutoin sovitaan osapuolten kirjallisesti. 
2.2 Tavaran omistusoikeus ei siirtyy asiakkaalle vasta luovuttaja on saanut kaikki takaisin saatavansa osalta tavaroita, mutta riski siirtyy toimitusaika. 

 
3. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET 

 
3.1 Asiakkaan on (omalla kustannuksellaan): 

 
(a) noudatettava toimittajan ohjeiden liittyvät tavarat sijaitsevat tuotemerkintöjen, tech lakanat ja käyttöturvallisuustiedotteet; 
(b) tehtävänä on valmistella ja ylläpitää asiaa tilat toimittamisen ja vastaanottamisen tavaroiden; ja 
(c) ei jälleenmyydä tavaroita. 
 

4. MAKSUT 
 

4.1 Asiakas maksaa kulut tavaroista maksettava esitetyn sopimuksen. 
4.2 Asiakas maksaa jokaisen Toimittajan toimittaman laskun kokonaisuudessaan 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. 
4.3 Ilmoitetut määrät eivät sisällä arvonlisäveroa ja/tai mitään muuta soveltuvaa veroa, vaan nämä veloitetaan maksujen lisäksi, ellei toisin ole määritelty. 
4.4 Maksujen maksaminen ajallaan on Sopimuksen kannalta keskeistä. 
4.5 Jos Asiakas laiminlyö maksamisen Toimittajalle eräpäivänä, Toimittaja voi periä 8 %:n vuotuista päivittäin juoksevaa korkoa maksamattomasta määrästä eräpäivästä lukien. 
4.6 Toimittajalla on oikeus kuitata mitä tahansa velvoitetta Toimittajaa kohtaan vastaan mitä tahansa Toimittajan velvoitetta Asiakasta kohtaan. 

 
5. VIAT 

 
5.1 Tavarat hylkäsi asiakas ei noudata on oltava siten hylättävä kirjallisesti toimittajan kotipaikka tai [LISÄTÄ ASIAKASPALVELU SÄHKÖPOSTIOSOITTEELLA] sisällä 7 päivän 

kuluessa toimituksesta. 
5.2 Ei väite varten pulaa tai vahingon voidaan sallia, ellei toimittaja on antanut kirjallisen ilmoituksen tällaisesta pulaa, vahingon tai menetyksen 

 
(a) 7 päivän kuluessa kuittaus tavaroiden vahingon sattuessa ja / tai pula 
(b) 7 päivän sisällä toimittajan laskun päivämäärä kadotessa. 

 
5.3 Ei missään tapauksessa saisi vahingoittuneiden tavaroiden olla palautettava toimittajalle ennen kirjallisen ilmoituksen kuten pula, vahinko tai menetys 
5.4 Toimittaja ole vastuussa kaikista virheistä, jotka on aiheuttanut onnettomuus, kohtuullinen kuluminen, huolimattomasta käytöstä, jäljet, väärästä käsittelystä, väärästä käytöstä, 

virheellisestä käytöstä tai sopimattomasta puute tai muu laiminlyönneistä olevat muut kuin toimittaja. 
 

6. VASTUUNRAJOITUS 
 

6.1 Toimittaja ei ole vastuussa mistään voittojen, liiketoiminnan, odotettujen säästöjen, omaisuuden, sopimusten tai käytön menetyksistä, goodwillin vähenemisestä ja/tai 
vastaavista menetyksistä tai mistään erityisistä, välillisistä, epäsuorista tai puhtaasti taloudellisista menetyksistä, kuluista, vahingoista, maksuista tai kustannuksista.  

6.2 Toimittajan kokonaisvastuu rajoittuu maksettu hinta tavaroita. 
6.3 Toimittajan ja Asiakkaan on noudatettava Sopimuksen ehtoja lain sallimissa rajoissa. 
6.4 Toimittaja ei ole vastuussa mistään lakiin perustuvista takuista tai muista ehdoista. 
6.5 Toimittaja ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä kuluista, maksuista tai menetyksestä, joita Asiakas on kärsinyt sen seurauksena, että Toimittajan Sopimuksen 

mukainen suoritus estyy tai viivästyy Asiakkaan tekemisen tai laiminlyönnin seurauksena. Asiakas on vastuussa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tällaisesta estymisestä eikä 
vapaudu kohdan 4.1 mukaisista maksuista. 
 

7. TIETOSUOJA 
 
Toimittaja ja tämän puolesta toimiva kerää ja käsittelee henkilötietoja Palvelujen yhteydessä. Tämä käsittely voi tapahtua ulkopuolella Euroopan talousalueella. 
 
Asiakkaan nimi, osoite ja maksurekisteri voidaan lähettää luottotietotoimintaa harjoittavalle yritykselle.  

 
8. SALASSA PIDETTÄVÄT TIEDOT 

 
Kumpikin osapuoli (“Vastaanottava osapuoli”) pitää salassa toisen osapuolen (“Luovuttava osapuoli”) luottamukselliset tiedot. Vastaanottava osapuoli voi käyttää Luovuttavan 
osapuolen tietoja ainoastaan Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Vastaanottava osapuoli tiedottaa toimihenkilöitään, työntekijöitään ja edustajiaan tämän kohdan 8 mukaisista 
velvoitteistaan ja varmistaa, että ne noudattavat näitä velvoitteita. 
 

9. IRTISANOMINEN  
 

9.1 Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla riittävän ajoissa toiselle, jos toinen osapuoli ei maksa summaa. 
9.2 Sopimuksen lakatessa millä tavalla tahansa:  

 
(a) asiakas maksaa välittömästi toimittajalle kaikki maksamattomat laskut ja kiinnostusta. Tavaroiden osalta toimitettu, mutta joista ei kauppalasku on esitetty, toimittajat 

voivat jättää laskun, joka on maksettava heti saatuaan; ja 
(b) asiakas palaa omalla kustannuksellaan kaikki toimittajan tavaroita mukaisesti toimittajan ohjeiden. 

 
9.3 Sopimuksen lakatessa (millä tavalla tahansa) kohdat 4, 5, 7, 8, 9 ja 10.3 jäävät voimaan muuttumattomina ja täydessä laajuudessaan. 
9.4 Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa Sopimusta oman rikkomuksensa perusteella. 

 
 

10. YLEISTÄ 
 

10.1 Sopimus ja siinä viitatut asiakirjat muodostavat osapuolten välisen koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset Sopimuksen asiasisältöön liittyvät 
järjestelyt, yhteisymmärrykset ja sopimukset. Sopimuksen tai siinä viitattujen asiakirjojen muutos ei ole pätevä, ellei muutosta ole tehty kirjallisesti ja elleivät osapuolet tai 
niiden edustajat ole allekirjoittaneet sitä. 

10.2 Sopimuksen ehtoa tai sen osaa, siinä laajuudessa kuin tarpeellista, ei katsota Sopimuksen osaksi ja tämän ei katsota vaikuttavan Sopimuksen muun osan pätevyyteen tai 
täytäntöönpanokelpoisuuteen, mikäli tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen katsoo Sopimuksen ehdon tai sen osan pätemättömäksi, lain vastaiseksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi.  

10.3 Sopimusta säätelee Suomi lait, ja Suomi tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta.
 


