
NCH:N YLEISET TAVAROIDEN MYYNTIEHDOT 

1. EHTOJEN SOVELTAMINEN  

1.1 Mitään sopimusta ei laadita ennen kuin NCH on käsitellyt asiakkaan tilauksen. 
1.2 Näillä ehdoilla on etusija asiakkaan standardiehtojen suhteen (sattuneissa tapauksissa). 
1.3 Toimittajan hintatiedot ovat voimassa 30 päivää tietojen päiväyksestä alkaen edellyttäen, ettei toimittaja ole peruuttanut niitä sitä ennen. 

2. TAVARATOIMITUKSET  

2.1 Toimittaja toimittaa tavarat sopimuksessa mainittuun osoitteeseen tai sen mukaan, mistä on muuten kirjallisesti sovittu osapuolten välillä. 
2.2 Tavaroiden omistusoikeus ei siirry asiakkaalle ennen kuin toimittaja on saanut maksun niistä, mutta riski siirtyy toimitushetkellä. 

3. ASIAKKAAN VELVOITTEET  

3.1 Asiakas sitoutuu (omalla kustannuksellaan): 

(a) noudattamaan tavaroita koskevia toimittajan ohjeita, jotka on ilmoitettu etiketeissä ja teknisissä tiedoissa sekä tietoturvallisuuslehtisissä, 
(b) ottamaan vastuun tavaroiden toimituksessa ja vastaanotossa käytettävien tilojen valmistelusta ja kunnossapidosta sekä 
(c) olemaan myymättä tavaroita edelleen. 

4. MAKSUT JA MAKSAMINEN  

4.1 Asiakkaan tulee maksaa kaikki tavaroita koskevat, sopimuksen mukaiset maksut. 
4.2 Asiakkaan tulee maksaa kokonaisuudessaan jokainen toimittajan toimittama lasku selvitettyinä varoina 30 päivän sisällä laskun päiväyksestä. 
4.3 Kaikki ilmoitetut summat on ilmoitettu ennen alv:tä ja/tai kutakin muuta voimassa olevaa tai muuten maksettavaksi määrättävää veroa, ellei muusta ole ilmoitettu. 
4.4 Maksuaika on erittäin tärkeä. 
4.5 Ellei asiakas maksa toimittajalle eräpäivään mennessä, toimittaja voi veloittaa summasta eräpäivästä alkaen vuosittaisen 8 %:n koron, joka kasvaa joka päivä. 
4.6 Toimittaja voi kuitata asiakkaan velan toimittajalle toimittajan mahdollisesta omasta velasta asiakkaalle. 

5. PUUTTEELLISET TOIMITUKSET  

5.1 Tavarat, joita asiakas ei ole hyväksynyt sen vuoksi, etteivät ne vastaa sopimusta, tulee reklamoida kirjallisesti toimittajalle tämän toimipaikkaan tai osoitteeseen 
Creditcontroluk@nch.com seitsemän (7) päivän sisällä toimituksesta. 

5.2 Mitään vaatimuksia puutteellisesta toimituksesta, vahingosta tai katoamisesta ei hyväksytä, ellei toimittaja ole saanut kirjallista ilmoitusta sellaisesta puutteesta, vahingosta tai 
katoamisesta: 

(a) 7 päivän sisällä tavaroiden saamisesta vahingon tai puutteellisen toimituksen takia 
(b) 7 päivän sisällä toimittajan laskun päiväyksestä katoamisen takia. 

5.3 Vahingoittuneita tavaroita ei saa missään tapauksessa palauttaa toimittajalle ennen kuin kirjallinen pyyntö tästä on jätetty toimittajalle. 
5.4 Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka on tapahtunut onnettomuuden, normaalin kulumisen, varomattoman käsittelyn, kiellettyjen muutosten tekemisen, väärän käsittelyn tai 

käytön tai käyttötavan vuoksi, tai minkään puutteen tai muun vian takia, jonka on aiheuttanut joku muu henkilö kuin toimittaja. 

6. RAJOITETTU VASTUU  

6.1 Toimittaja ei vastaa saamatta jääneestä voitosta tai menetetyistä liiketoimista, menetetystä goodwillistä ja/tai vastaavasta häviöstä, saamatta jääneistä odotetuista säästöistä, 
tavaroiden menetyksestä, menetetyistä sopimuksista tai muista erityisistä, epäsuorista tai seurannaisista tappioista tai puhtaasti taloudellisista tappioista, kuluista, 
vahingonkorvauksista tai muista menoista. 

6.2 Toimittajan kokonaisvastuu tulee rajoittua tavaroista maksettuun hintaan. 
6.3 Toimittajan ja asiakkaan tulee lain sallimissa puitteissa seurata sopimusehtoja. 
6.4 Toimittaja ei vastaa minkäänlaisista laissa säädetyistä takuista, ehdoista tai muista määräyksistä. 
6.5 Jos toimittaja estyy jonkin asiakkaan suorittaman toimenpiteen tai laiminlyönnin takia noudattamasta tätä sitoumusta, toimittaja ei ole vastuussa mistään kuluista, maksuista tai 

menetyksistä, joita asiakas on aiheuttanut itselleen joko suoraan tai epäsuorasti. Asiakas vastaa itse kaikista kuluista, jotka ovat syntyneet asiakkaan aiheuttamasta esteestä ja 
ehdon 4.1 mukaisista edelleen maksettavista maksuista. 

7. TIETOSUOJA  

Henkilötietoja kerätään ja muokataan toimittajan toimesta ja hänen laskuunsa hänen tavaroidensa ja palvelujensa toimittamisen yhteydessä. Niitä saatetaan muokata ETA-
alueen ulkopuolella. 

Asiakkaan nimi, osoite ja maksuhistoriikki voidaan luovuttaa jollekin luottotieto-organisaatiolle. 

8. SALASSAPIDON ALAISTEN TIETOJEN SUOJAUS  

Kumpikin osapuoli (vastaanottava osapuoli) sitoutuu käsittelemään toisen osapuolen (tietoja luovuttava osapuoli) salassapidon alaisia tietoja luottamuksellisesti. Vastaanottava 
osapuoli saa käyttää luovuttavaa osapuolta koskevia salassapidon alaisia tietoja vain sopimukseen liittyvissä asioissa.  Vastaanottavan osapuolen tulee tiedottaa omille 
virkamiehilleen, työntekijöilleen ja edustajilleen heidän tämän kohdan (8) määräysten mukaisista velvollisuuksistaan sekä valvoa, että työntekijät noudattavat näitä 
velvollisuuksia. 

9. IRTOSANOMINEN 

9.1 Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kohtuullisen määräajan puitteissa, jos toinen osapuoli jättää maksamatta erääntyneen summan. 
9.2 Jos sopimus sanotaan irti jostakin syystä: 
 

(a) asiakkaan tulee välittömästi maksaa toimittajalle kaikki erääntyneet ja maksamattomat laskut sekä korot. Toimitettujen, mutta vielä laskuttamattomien tavaroiden 
suhteen toimittaja voi lähettää laskun, jonka erääntyy maksettavaksi vastaanoton yhteydessä, ja 

(b) asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa kaikki toimittajan tavarat tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 

9.3 Sopimus irtisanottaessa (riippumatta siitä, miksi) tulee ehtojen 4, 5, 7, 8, 9 ja 10.3 olla edelleen voimassa täysimääräisinä. 
9.4 Kumpikaan osapuolista ei voi väittää, että se on irtisanonut sopimuksen rikkomalla sitä vastaan. 

10.    YLEISTÄ  

10.1  Sopimus ja kaikki asiakirjat, joihin siinä viitataan, muodostavat osapuolten välisen sopimuksen, ja ne korvaavat kaikki osapuolten väliset aikaisemmat järjestelyt, ratkaisut tai 
sopimukset, mitä tulee sopimuksen sisältöön, eikä mikään muutos ole voimassa, ellei sitä tehdä kirjallisesti ja elleivät molemmat osapuolet ole allekirjoittaneet sitä. 

10.2  Jos jokin tuomioistuin toteaa jonkin sopimuksen määräyksistä (tai sen osan) olevan pätemätön, laiton tai toteuttamiskelvoton, sen määräyksen tai sen osan, siinä määrin 
kuin niin vaaditaan, ei katsota kuuluvan sopimukseen, mutta tällä ei ole vaikutusta sopimuksen muiden määräysten kelpoisuuteen tai toteutettavuuteen. 

10.3   Tätä sopimusta säätelevät Englannin ja Walesin lait, ja vain niiden tuomioistuimilla on tuomiovalta sen suhteen. 


