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1. Tarjous (viittaus kohtaan 2.1) 
Varastotoimituksissa tarjous on voimassa 3 päivää 
välimyyntivarauksin ja suorissa tehdastoimituksissa tehtaan 
lopullista vahvistusta vastaan. 

2. Toimitusehto (viittaus kohtaan 3.2)
FCA tai DAP (Incoterms 2020) sen mukaan mitä 
tilausvahvistuksella on määritelty.

3. Kauppahinta (viittaus kohtaan 4.1)
Tuotteiden hinnan, rahdin ja mahdollisten erikseen sovittujen 
lisäpalveluiden lisäksi Hoberg & Driesch Finland Oy veloittaa 
seuraavat lisäkulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Pakkauskulut
 EUR-lava    20€/kpl    
 Eur-lavakaulus   18€/kpl
 Lauta                 3€/m 
 Yksittäiset Irtokanget < ø200mm 12€/kpl
 Yksittäiset Irtokanget ≥ ø200mm      24€/kpl
 Lamiflex    30€/nippu

Ainestodistukset
 Tilauksen yhteydessä   13 € / kpl
 Jälkikäteen pyydettäessä   35 € / kpl

4. Tuotteen ominaisuudet (viittaus kohtaan 3.5)
Mikäli ostaja suorittaa tuotteille jatkojalostusta, joka 
vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, on toimittaja vastuussa 
tuotteen ominaisuuksista vain siltä osin kuin ne olivat ennen 
jalostamista.

5. Määrätoleranssi
Osa tuotteista varastoidaan ja toimitetaan vaihtelevin 
kankipituuksin. Tästä johtuen, täysin kangin toimitettaessa 
pidätämme oikeuden toimittaa -0/+20% suhteessa 
vahvistettuun määrään.

6. Maksuehto ja viivästyskorko (viittaus kohtaan 4.2 ja 4.4)
Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. 
Viivästyskorko 12%. Maksumuistutuksen lähettämisestä 
Hoberg & Driesch Finland Oy veloittaa 5€.

7. Hinnan tarkistaminen (viittaus kohtaan 4.3)
Mikäli hinnanmuutos ylittää 10 prosenttia vahvistettuun 
nähden, on asiakkaalla oikeus peruuttaa tilaus ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti 7 päivän kuluessa tiedon saatuaan.

8. Reklamaatiot ja palautukset (viittaus kohtaan 4.7)
Ostajan tulee tarkistaa tuotteet vastaanotettaessa 
huolellisesti ja merkitä vastaanottovaiheessa rahtikirjaan 
varauma, mikäli havaitsee lähetyksessä kuljetusvaurion ja/tai 
poikkeaman toimituksen sisällössä tai määrässä.

Virheettömien tuotteiden palauksesta tulee sopia etukäteen. 
Hyväksytystä palautuksesta veloitamme vähintään 15% 
palautetun tuotteen laskutetusta summasta, tai 125€ - kumpi 
suurempi. 

Palautuskustannuksista vastaa palauttaja. 
Reklamaatiosta johtuen, tai muusta syystä palautettavan 
tuotteen asianmukaisesta säilyttämisestä ja suojaamisesta 
vastaa palauttaja.

9. Vastuunrajoitus (viittaus kohtaan 7)
Vastuumme vahingoista, tuotevastuu mukaan lukien rajoittuu 
kaikissa tapauksissa 15 prosenttiin tuotteen sovitusta 
kauppahinnasta.

Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä 
myyntiehtoja; TK Teräkset ja metallit 2010.

Hoberg & Driesch noudattaa tavara- ja palvelutoimituksissaan Teknisen Kaupan terästen ja metallien 
yleisiä myyntiehtoja TK Teräkset ja metallit 2010 seuraavin täsmennyksin ja lisäyksin.
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