
 
 

B&B PRODUCTS OY:N YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT 1.1.2017 ALKAEN 
1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

1.1. Asiakastili 
Asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu B&B Products Oy:ssä luotollinen asiakastili. Mikäli tarjouksen summa ylittää 
asiakkaalle sovitun luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen. 

2. OSTAJAN VELVOLLISUUDET 

2.1. Hinnat 
Myyjän ilmoittamat hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja vapaasti varastosta. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin ilman ennakkoil- 
moitusta. 

 
2.2. Veloitukset 

 
Laskutuslisä 
Veloitamme laskutuslisän 3,5 euroa/lasku. 

 
Pientoimituslisä 
Alle 70 euron kertaostoista veloitamme 5 euron pientoimituslisän. 

 
Rahtiveloitus 
Rahdista veloitetaan 4 % tilauksen nettoarvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. 

 
2.3. Maksuehto 
7 pv netto tai sopimuksen mukaan. 

 
2.4. Kauppahinnan suorittaminen 
Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, se on virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä. 

 
2.5 Viivästyskorko 
Maksun viivästyessä asiakkaasta johtuvasta syystä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen 10 prosentin viivästyskorko. 

 
2.6 Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita 
Tavara on myyjän omaisuutta kunnes lasku on kokonaan maksettu. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos ostaja ei ole 
maksanut erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai ostajan luottoraja on ylittynyt tai ylittyy avoimesta 
tilauksesta johtuen. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu niin kauan kunnes edellä mainitut asiat ovat korjaantuneet. Ostajal- 
la ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia. 
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, 
eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen 
vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää ostajan osalta viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 
Myyjällä on oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai 
jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön. 

 
2.7 Tavaroiden noutaminen 
Mikäli osapuolet ovat sopineet tavaroiden noutamisesta, on ostajalla velvollisuus noutaa tilaamansa tavarat. Myyjällä on oikeus purkaa 
kauppa, mikäli ostaja ei 14 päivän kuluessa myyjän antamasta kehotuksesta ole noutanut tavaroita. 

 
2.8 Vastaanotto- ja käyttötarkastus 
Ostajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti 
vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi 
rahdinkuljettajalle. Puutteesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle. Ostajan tulee lisäksi ennen tava- 
ran käyttämistä tarkastaa tavaran virheettömyys huolellisesti. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaran saapumisesta. 

 
2.9 Tavaran palautukset 
Tavaran palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen 
jälkeen. Palautuksen liitteenä toimitetaan palautuslomake, joka löytyy B&B Products Oy:n internetsivuilta. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman 
sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa 
käyttämätön, täysin virheetön ja palautettu rahtivapaasti 3 kk:n kuluessa ostopäivästä. 
Mikäli palautus johtuu asiakkaan tekemästä tilausvirheestä, palautuksen laskutushinta hyvitetään vähennettynä 25 prosentilla ja mah- 
dollisilla palautukseen liittyvillä kustannuksilla. 
Huolto- ja takuupalautuksissa pyydämme ottamaan yhteyttä B&B Products Oy:n asiakaspalveluun p. 0201-523 200. 

 
3. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Siltä osin kuin näissä yleisissä toimitusehdoissa ei ole toisin sovittu, 
sovelletaan sopimuksiin kauppalain säännöksiä. Ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän koti- 
paikan alioikeudessa. 
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