FESCON OY ÜLDISED TARNETINGIMUSED
KOHALDAMINE

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Fesconi hinnakirjas märgitud ja tellimustööna
toodetud toodete riigisiseste tehingute puhul. Nendes tehingutega seotud
küsimustes, milles ei ole tarnetingimustes või eraldi kokku lepitud, kohaldatakse
Ehitustoodete üldisi hanke- ja tarnetingimusi (RYHT).

HIND

Arveldamise aluseks on tarne kuupäeval kehtivad hinnad ilma käibemaksuta.
Käibemaks lisatakse arve lõppsummale.

TARNETINGIMUS

Vedaja vastutusel hinnakirjas mainitud tehases (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy
korraldatud vedude eest esitatakse arve eraldi veohinnakirja alusel.

KAUBAALUSE SUURUS

Kaubaaluse suurus kuivtoodete puhul on 49 kotti.

TELLIMUSTÖÖNA TOOTED

Tellimustööna toodete ja eritoodete tellimus on ostja jaoks siduv. Ostja on
kohustatud tellimustööna tellitud tooted vastu võtma ja nende eest tasuma. Kui
ostja tooteid tellimuse kinnitusel märgitud ajal vastu ei võta, on Fesconil õigus
tellitud toote hind ja selle likvideerimiskulud ostja käest sisse nõuda.

TARNEAEG

Kaubaalustel ja suurkottides laotoodetele võib lattu järgi tulla, kui tellimuse
esitamisest klienditeeninduskeskuses on möödunud kolm (3) tundi.
Poolikute kaubaalustega laotoodete kättesaamine: Tehasest saab järele tulla 1
tööpäev pärast tellimist.
Tellimustööna toodete kättesaamine tehasest:
- halli värvi ja tulekindlate tooted ja liivatooted 10 tööpäeva tellimisest
- värvilised tooted 10 tööpäeva tellimisest
- krohvimisvahendid jm tarvikud vastavalt lepingule
Betoonimahuti tarnimine vastavalt eraldi kokkuleppele ja tarnetingimustele.
Betoonimahutite saadavust tuleb kontrollida objektipõhiselt. Betoonimahuti kindel
tarnekuupäev peab olema teatatud ja kinnitatud kuus nädalat enne tarnimist.

KAUBAALUSED

Väikekottides tooted pakitakse ühekordselt kasutatavatele kaubaalustele, mis
sisalduvad toote hinnas. Ühekordselt kasutatavaid kaubaaluseid ei tagastata. Kui
tarneviis näeb ette, et Big-Bag koti all peab olema kaubaalus, kehtib kaubaalusele
kaubaaluse hinnakirjajärgne hind.

LISATASU KOMPLEKTEERITUD
JA POOLIKU LAUBAALUSE
EEST

Poolikute kaubaaluste ja kaubaaluste eest, mille sisu on komplekteeritud mitmest
eri tootest, küsitakse lisatasu 15,00 € / tarne (km 0%). See ei kehti tootegruppidele
7, 9-13.

MEELDETULETUSED JA
KAHJUSTUSED

Ostja on kohustatud kontrollima tarnitud tooted üle koheselt ning teavitama
vigadest ja puudustest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kaheksa (8) päeva
möödudes tarne vastuvõtmisest, tehes selleks vastava märke veolehele või muul
moel kirjalikult. Puudustest, mis ilmnevad alles toote kasutamise käigus, tuleb
teavitada koheselt enne valu-, krohvimis-, müüriladumis- vm toote kasutusele
võtmist. Fescon ei ole kohustatud kahju hüvitama juhul, kui ostja reklamatsioon
ei ole saabunud tähtajaks või kui ostja on vigase toote juba kasutusele võtnud (vt
eelmine lause).
Värviliste fassaaditoodete puhul kohustub ostja enne reaalse toote tellimist
kinnitama objektile toodud toonitud värvinäidise. Muudel juhtudel Fescon värviga
seotud või värvist tulenevate puuduste eest ei vastuta.

KASUTUSJUHEND

Enne toote kasutuselevõttu tuleb tutvuda toote pakendis ja tootekirjelduses olevate
täpsemate kasutusjuhenditega. Täpsem info toote kohta on leitav aadressil www.
fescon.fi

TARNIJA JA OSTJA
KOHUSTUSED

Lisaks RYHTi tingimustes sätestatule on Fescon Oy vastutus piiratud tootekaardil
esitatud andmetega ja vastutusalast jäävad välja sellised teemad nagu
konstruktsioonid, ladustamine ja toote töötlemisaegsed toimingud, koostoime
teiste toodetega ja kohapealsed töötingimused. Ostja arvestab sellega, et
tootekaardil esitatud andmed on mõõdetud standardiseeritud laboritingimustes.
Toote valik ja toote kasutamisega seotud valikud tuleb teha projektipõhiselt,
lähtudes kogus konstruktsioonist ja kui toode on üks osa Fesconi lahendusest
või süsteemist, tuleb lähtuda konstruktsiooni puhul kõnealuse lahenduse või
süsteemi nõuetest.

VASTUTUSE ULATUS

Fescon ei vastuta toote puuduste poolt tingitud kaudse või otsese kahju või raskesti
ennetatava kahju eest, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega.
Fesconi vastutus otsese kahju korral on kõikide juhtumite puhul maksimaalselt
500 000 eurot, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega.

GARANTII

Fesconi vastutus piirdub puudustega, mille kohta ostja on esitanud kirjaliku
reklamatsiooni kahe aasta jooksul toote tarnimisest. Töövahendite garantiiaeg on
12 kuud, garantii ei hõlma tavapärasel kasutamisel tekkivat kulumist.

TAGASTUSED

Tooteid me tagasi ei võta.

MUUDATUSED

Fescon jätab endale õiguse teha hinnakirjas ja tarnetingimustes muudatusi.

ERIMEELSUSED

Kõik tehinguga seotud erimeelsused, milles Fescon ja ostja omavaheliste
läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõua, lahendab viimase võimalusena
üheliikmeline
arbitraažikohus
vastavalt
Soome
keskkaubanduskoja
arbitraažireeglitele. Arbitraažikohus peetakse soome keeles ja Helsingis asuvas
kohtus. Eelpool mainitust sõltumata on Fesconil õigus pöörduda oma nõuetega
üldkohtusse.

