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Myynti- ja toimitusehdot
Hinnoittelu:
Hinnat ovat tehtaan verottomia hintoja ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Laskutus tapahtuu tavaran toimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti. 
Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaan.

Toimitusaika:
Toimitusaika varastotuotteille on normaalisti viisi (5) työpäivää tilauksesta. Tilaustuotteiden toimitusaika on 
aina varmistettava tilauspalvelusta.

Toimitusehto: FCA Incoterms 2010

Noudot:
Ainoastaan tilausvahvistuksessa mainittua noutonumeroa vasten voi noutaa tavaraa.

Purkupalvelu ja kuljettaminen
Alle 6 tn toimituserät Yli 6 tn toimituserät
Voimassa olevan kappaletavararahtilaskurin mukaan. Kulloinkin voimassa olevan Knauf-rahtitaulukon mukaan.

Tuntityö ja telausmaksu:
65 €/h alv0%
Asiakkaan tulee ilmoittaa tilausvaiheessa mahdollinen telaustarve. Telausmaksu peritään jälkikäteen, mikäli
asiakas ei ole ilmoittanut telaustarpeesta tilasvaiheessa.

Erikoistoimitukset:
Hetitoimitus 65,00 €/toimitus Trukkipurku
Toimitus 1-2 päivän sisällä tilauksesta  < 10 tn 85,00 €/paikka

 10 < 30 tn 110,00 €/paikka

Täsmätoimituslisä: 75,00 €/toimitus  > 30 tn 135,00 €/paikka

Toimitus ennalta sovittuna päivänä ja kellonaikana.

Kipsilevyjen erikoismitat:
Erikoismittaisten kipsilevyjen minimivalmistusmäärä on 1000 m2. 
Pienemmistä määristä sovitaan/veloitetaan erikseen sovitusti.

Tavaravakuutus:
Haluttaessa Knauf Oy vakuuttaa varastoitavat ja kuljetettavat tavarat. Vakuutuksesta sovitaan erikseen.

Tavaran vastaanottaminen ja muistutukset :
Tavaran vastaanottajan tulee tarkastaa tuotteet ja kuitata kuormakirja. Tuotteiden lukumäärää tai kuntoa
koskevat huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä autonkuljettajalle jäävään, kuitattuun
kuormakirjaan. Toimitetun tavaran laatua ja määrää koskevat muistutukset on tehtävä tilauspalveluun
kirjallisesti 7 vrk:n kuluessa tavaran saapumisesta ja ennen rakenteiden kiinnittämistä.

Palautukset:
· Palautuksia otetaan vastaan vain erikoistapauksissa ja kun niistä on sovittu etukäteen vastuumyyjän kanssa.
· Palautettavien tuotteiden tulee olla alkuperäispakkauksessaan ja vahingoittumattomia.
· Hyvitys, enintään 80 % tuotteiden arvosta, sovitaan erikseen vastuumyyjän kanssa.
· Erikoistuotteita (erikoispituudet ja tuotteet jotka eivät ole varastovalikoimassa) ei voida palauttaa.
· Asiakaan tulee palauttaa tuotteet omalla kustannuksellaan.
· Palautusoikeus on voimassa 30 päivää toimituksesta.

Pakkaukset €/kpl Erikoistoimitukset € /toimitus

Puulava 11,00 Toimitus 1-2 päivän sisällä 65,00
EUR-lava 8,00 tilauksesta.
Suojahuppu 7,00
Suojamuovirulla, kapea (n. 125 nippua) 290,00 Työmaatoimitus ennalta sovitun 75,00
Suojamuovirulla, leveä (n. 85 nippua) 290,00 päivän ja kellonajan mukaan.
Erikoisniput ja vajaat lavat 25,00
Erikoismerkinnät (tuotepakkaus, lava) 5,00
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