Yleiset myynti- ja toimitusehdot
1.

RPC Superfos Pori Oy ("RPC Superfos")
kuluessa, kunhan hyödykkeitä on käytetty ja niitä on säilytetty normaalien käyttö- ja varastointiolojen mukaan ja RPC Superfosin

Tarjoukset ja tilausvahvistukset

ohjeita noudattaen.
1.1

Ellei toisin ole sovittu, RPC Superfosin velvollisuus korvata virheelliset hyödykkeet virheettömillä tämän kohdan 11.3 mukaisesti

Jos yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan yhteistyösopimuksen yhteydessä, yhteistyösopimuksen ehdot ovat ensisijaisia yleisiin

tapahtuu siten, että korvaavat hyödykkeet ovat saatavilla tehtaalla. Hyödykkeiden lähettäminen ja palauttaminen tapahtuvat RPC

myynti- ja toimitusehtoihin nähden.
1.2
1.3

Superfosin kustannuksella ja vaaranvastuulla, kunhan RPC Superfos hyväksyy tämän ennalta.

Jos yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan tilausvahvistuksen yhteydessä, tilausvahvistuksen ehdot ovat ensisijaisia yleisiin
11.4

myynti- ja toimitusehtoihin nähden.

Jos RPC Superfos ei pysty korvaamaan virheellisiä hyödykkeitä virheettömillä kohdan 11.2 mukaisesti tai jos tällaisen korvaamisen

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilausvahvistuksen ehdot, jos asiakas ei ole kirjallisesti ilmoittanut vastustavansa ehtoja kahden

kulut ovat yli kaksi (2) kertaa suuremmat kuin virheellisten hyödykkeiden laskun mukainen arvo, RPC Superfos maksaa asiakkaalle

työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen saamisesta.

vahingonkorvausta Suomen normaalien virhevastuusääntöjen mukaisesti.

Asiakkaan tarjouksessaan, tarjouspyynnössään, tilauksessaan tai muussa vastaavassa antamat ominaisuuksien kuvaukset ovat

Vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin rajoitettu eikä missään tapauksessa ylitä suurempaa seuraavista: kaksi kertaa sopimuksen

sitovia ainoastaan, jos RPC Superfos on yksiselitteisesti hyväksynyt ne yhteistyösopimuksessa tai tilausvahvistuksessa.

mukaista kyseisen toimituksen hintaa tai 10.000 euroa toimitusta/toimitusten sarjaa kohden. RPC Superfosin kokonaisvastuu

Jos tilausvahvistusta ei asiakkaan pyynnöstä ole annettu, asiakas ei voi myöhemmin kieltäytyä toimituksesta sellaisten

virheellisistä hyödykkeistä tai palveluista tämän kohdan 11 perusteella ei missään tapauksessa voi ylittää 10.000 euroa

ominaisuuksien kuvausten perusteella, jotka olisivat käyneet ilmi tilausvahvistuksesta, jos se olisi annettu.

kalenterivuodelta.

1.6

RPC Superfosin antamat tarjoukset ovat voimassa 30 kalenteripäivän ajan tarjouksen päivämäärästä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun kuin edellä mainittuun korvaukseen.

1.7

Yleisistä myynti- ja toimitusehdoista voidaan poiketa vain kirjallisesti RPC Superfosin allekirjoituksin. Poikettaessa yleisistä myynti- ja

1.4
1.5

RPC Superfos ei missään tapauksessa ole vastuussa asiakkaalle mistään välillisistä vahingoista, mukaan luettuna tuotannon menetys,
voittojen menetys tai muu taloudellinen seurannaisvahinko.

toimitusehdoista täytyy kohtuudella käydä ilmi, mihin seikkoihin muutettuja ehtoja sovelletaan.
1.8

RPC Superfosin yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat ensisijaiset suhteessa asiakkaan mahdollisiin ostoehtoihin, riippumatta siitä

11.5
11.6

asiakkaan ja RPC Superfosin välisellä sopimuksella.

Ellei yllä kohdissa 11.1 – 11.4 toisin mainita, asiakas ei voi esittää muita vaatimuksia RPC Superfosin toimittamista virheellisistä
tuotteista.

milloin asiakkaan mahdolliset ostoehdot on RPC Superfosille toimitettu. Tästä voidaan poiketa vain nimenomaisella kirjallisella

Tässä kohdassa 11 mainitut RPC Superfosin vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan päde, jos RPC Superfos on syyllistynyt törkeään
tuottamukseen.

11.7

2.

Esitteet, tietolomakkeet, näytteet jne.

2.1

Internet-sivuilla, esitteissä, hinnastoissa ja vastaavissa olevat ominaisuuksien kuvaukset ovat vain viitteellisiä.

Jos RPC Superfosin määräysvallan ulkopuolella olevat tapahtumat tai tapahtumat, joita RPC Superfos ei ole voinut ennakoida, tai
tapahtumat, joihin RPC Superfos ei ole voinut vaikuttaa, estävät RPC Superfosia tekemästä sovittua toimitusta, RPC Superfosilla ei
ole velvoitteita (“ylivoimaiset esteet”). Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan muun muassa säännöllisesti huollettujen työkalujen ja/tai

2.2

Tuotenäytteiden laatu ja ominaisuudet ovat ainoastaan viitteellisiä tuotteiden ulkonäön suhteen. Näin ollen hyväksytään, että

2.3

Tietolomakkeet,

joihin

viitataan

laitteiden rikkoutuminen. Terroristitekoa on aina pidettävä ylivoimaisena esteenä.
11.8

lopullisissa tuotteissa saattaa esiintyä poikkeamia.
yhteistyösopimuksessa

tai

tilausvahvistuksessa,

sisältävät

tuotteen

sitovat

vuoksi, että kiinnitys kuormalavaan on riittävä, kuljetuslämpötila sopiva ja niin edelleen.

Tietolomakkeiden sisältö voi ajoittain vaihdella RPC Superfosin yksinomaisen harkinnan mukaan. Tietolomakkeen sisältö voi muuttua
RPC

Superfosin

tuotekehittelyn

johdosta.

Tietolomakkeiden

mahdolliset

muutokset

syrjäyttävät

yhteistyösopimuksessa

tai

Kun RPC Superfosilta hankitut tuotteet täytetään asiakkaan omilla tuotteilla, on asiakkaan velvollisuus varmistaa, että täyttö tehdään
sopivalla tavalla ja ettei asiakkaan oma kuljetuspakkaus vahingoita tuotteita esimerkiksi pakkausmateriaalin tiukkuuden tai kovuuden

kuvaukset.
12.

Erityisehdot, jotka koskevat pakkauksia, joihin on kiinnitetty etiketti ruiskupuristusprosessin yhteydessä (In-MouldLabelled Packaging, IML), sekä koristeltuja tuotteita

tilausvahvistuksessa sovitut kuvaukset.
3.

Tuotteen aiottu käyttö

12.1

3.1

On asiakkaan yksinomaisella vastuulla, että toimitetut tuotteet soveltuvat aiottuun käyttöön.

12.1.1

4.

Hinnat

4.1

Toimitusehto on DAP (Incoterms 2010) ilman arvonlisäveroa ja perustuen täysiin rekkalastillisiin asiakkaalle. Asiakas vastaa

Aineisto toisinnusta varten/suunnittelu (kuvamateriaali)
Asiakas toimittaa RPC Superfosille etikettejä/koristelua koskevan aineiston toisinnusta varten, mukaan lukien piirustukset ja muut
määrittelyt, joita tarvitaan IML-pakkausten valmistamiseen. Tämän toisinnusta varten tarvittavan aineiston täytyy saada RPC
Superfosin hyväksyntä. RPC Superfos on oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta kaikki kuvamateriaalin ja levyjen valmistuksesta
aiheutuvat kustannukset.

12.1.2

RPC
4.2

Superfos

pidättää

kuitenkin

oikeuden

siirtää

asiakkaiden

kannettavaksi

erilaiset

lisäkustannukset,

kuten

tietullit,

12.1.3

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen, asiakkaan täytyy viivytyksettä toimittaa huomautus RPC Superfosille. Mikäli asiakas ei ole reagoinut

RPC Superfos pidättää oikeuden – ilman etukäteistä ilmoitusta - tehdä hintoihin enintään 10 prosentin suuruisia muutoksia, jotka

yhden viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai koepainoksen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen koepainos ja tuotteen valmistus

niihin, valuutanvaihtokurssien muutoksista ja/tai uusista/korotetuista valmisteveroista sekä muista veroista ja maksuista, joita

5.
5.1

aloitetaan.

Ilmoitetut hinnat perustuvat asiakkaan ilmoittamiin määriin. Mikäli lopullinen määrä eroaa siitä, jonka perusteella hinta on määritetty,

tiedustelusta.

RPC Superfos pidättää oikeuden tarkistaa hinnoittelua.

12.2

Maksu

12.2.1

RPC Superfosilla on oikeus laskuttaa toimituksista tai osatoimituksista toimitushetkellä. Jos toimitus lykkääntyy asiakkaan

Laskutetun määrän täytyy olla oikeansuuruisena RPC Superfosin käytettävissä RPC Superfosin ilmoittamalla pankkitilillä viimeistään

12.3.2

euroa per muistutus kolmannen ja sen jälkeisten muistutusten osalta. Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset perimiskulut,
oikeudenkäyntikulut jne.
Jos maksu viivästyy, RPC Superfosilla on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on kokonaan maksettu.
Asiakkaan pyynnöstä RPC Superfos voi jatkaa toimituksia RPC Superfosin kohtuullisena pitämää vakuutta vastaan.
5.5

Mikäli asiakkaan luottokelpoisuus RPC Superfosin arvion mukaan heikkenee, RPC Superfosilla on oikeus muuttaa maksuehtoja,
mukaan lukien oikeus vaatia maksua etukäteen ennen valmistuksen alkamista tai ennen toimitusta sekä/tai oikeus purkaa sopimus
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtä kuukautta etukäteen.

6.

Omistusoikeus

6.1

RPC

Superfos

omistusoikeuden

toimitettuihin

tuotteisiin,

kunnes

RPC

Superfos

on

vastaanottanut

maksun

RPC Superfosin tuotteet ovat suojattuja tavaramerkkejä eikä asiakkaalla ole oikeutta rekisteröidä tai luovuttaa oikeuksia tavalla jonka
seurauksena on RPC Superfosin immateriaalioikeuksien loukkaus tai oikeuksien toteuttamisen estyminen.

6.3

RPC Superfos pidättää itsellään immateriaalioikeudet jokaiseen tuotteeseen, myös vaikka tuotteet olisi kehitetty yhdessä asiakkaan
kanssa. Mikäli asiakas haluaa vaatia tai ylläpitää johonkin asiakkaan ja RPC Superfosin yhdessä kehittämään tuotteeseen liittyviä
immateriaalioikeuksia, asiakas voi pidättää/ylläpitää immateriaalioikeuksia vain, mikäli tästä on sopimuksessa kirjallisesti sovittu.

7.

Toimitus – Viivästys

12.4
12.4.1

Toimitusehto on DAP (Incoterms 2010), ellei toisin ole sovittu yhteistyösopimuksessa tai tilausvahvistuksessa.

7.2

Vahvistettuun toimituspäivään sallitaan aina +/- 1 kalenteripäivän muutos. Jotta pyydetty kiinteä toimituspäivä tai tietty toimitusaika
olisi pätevä, sen on oltava nimenomaisesti mainittu RPC Superfosin tilausvahvistuksessa. Jos osapuolet ovat sopineet peräkkäisistä
päivistä, joiden kuluessa toimitus tapahtuu, tällainen ajanjakso alkaa kulua RPC Superfosin tilausvahvistuksesta.

12.4.2

Kun IML-tuotteita toimitetaan asiakkaalle, RPC Superfos voi antaa tiedon tuotannossa käytettyjen etikettien lukumäärästä sekä
Kun IML-tuotteita valmistetaan, asiakas hyväksyy sen, että etikettien hävikki voi olla korkeintaan viisi prosenttia puolikiiltävien

12.4.4

Hukkamateriaali ja mahdollinen varasto tuhotaan viimeistään neljän viikon kuluttua laskutuksesta, ks. kohta 13.3.2, ellei asiakas ole

varastossa olevien etikettien lukumäärästä.
etikettien osalta ja korkeintaan 15 prosenttia erityiskiiltävien etikettien osalta.

12.5
12.5.1

Jos toimituksen viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä tai on asiakkaan aiheuttama, toimitusaikaa pidennetään ajanjaksolla, joka on

13.1

Jos RPC Superfos vastaa viivästyksestä, asiakas voi vaatia korvausta todistetusta vahingostaan, lukuun ottamatta kohdan 7.5
toimituksen hintaa tai 10.000

euroa toimitusta/toimitusten sarjaa kohden. RPC Superfosin

kokonaisvastuu

viivästyneistä

hyödykkeistä tai palveluista tämän kohdan 7 perusteella ei missään tapauksessa voi ylittää 10.000 euroa kalenterivuodelta.

jonka tuotannossa tai käsittelyssä niitä on käytetty, RPC Superfos ei missään tapauksessa vastaa kustannuksista, jotka liittyvät
henkilökunnan kentälle lähettämiseen, kuljetuksiin ja jäljittämiseen, tutkimuksiin ja analysointiin.
13.3

Jos asiakas huomaa, ettei se pysty ottamaan toimitusta vastaan sovittuna ajankohtana tai että asiakkaasta johtuva viivästys näyttää
todennäköiseltä, asiakas ilmoittaa asiasta viipymättä RPC Superfosille kirjallisesti ja ilmoittaa viivästyksen syyn sekä, jos mahdollista,
milloin asiakas pystyy ottamaan toimituksen vastaan.
Jos asiakas ei ota toimitusta vastaan sovittuna ajankohtana, asiakas on silti velvollinen suorittamaan toimituksesta maksun kuin
toimitus olisi tapahtunut.

7.8

Jos asiakas ei ota vastaan toimitusta muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuen, RPC Superfos voi kirjallisella ilmoituksella vaatia

tapausta kohden. RPC Superfosin kokonaisvastuu tuotevastuuvahingoista ei kuitenkaan missään tapauksessa voi ylittää 2.000.000
euroa kalenterivuodessa. Jos vaatimuksia esitetään useamman kuin yhden vahingon seurauksena, jotka sama vastuun perustava
toiminta on aiheuttanut ja jotka kattavat useamman kuin yhden kalenterivuoden, enimmäisvastuu ei voi ylittää 4.000.000 euroa.
13.4

toimitettu asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi. Tämän jälkeen RPC Superfos on oikeutettu vahingonkorvaukseen tappiosta, jonka
se on kärsinyt asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi.
Jos RPC Superfosin määräysvallan ulkopuolella olevat tapahtumat tai tapahtumat, joita RPC Superfos ei ole voinut ennakoida, tai
tapahtumat, joihin RPC Superfos ei ole voinut vaikuttaa, estävät RPC Superfosia täyttämästä sovittua toimitusta, RPC Superfosilla ei
ole velvoitteita (“Ylivoimainen Este”). Ylivoimaiseksi Esteeksi katsotaan muun muassa säännöllisesti huollettujen työkalujen ja/tai
laitteiden rikkoutuminen. Terroristitekoa on aina pidettävä Ylivoimaisena Esteenä.
7.10

Tässä kohdassa 7 mainitut RPC Superfosin vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan päde, jos RPC Superfos on syyllistynyt törkeään

mukaisesti.
13.6

8.1

Kuljetuspakkaukset
Toimitettavat tavarat pakataan RPC Superfosin yleisten pakkauskäytäntöjen mukaisesti. Jos asiakas haluaa toisenlaisen pakkauksen,
RPC Superfosille täytyy ilmoittaa tästä tilaushetkellä. Asiakkaalta veloitetaan toisenlaisesta pakkauksesta lisähinta.

8.2

9.1

Virheenä ei pidetä painetun värin vaihtelua sen asteikon puitteissa, jota pidetään alalla hyväksyttävänä ja tavallisena.

9.2

Poikkeaminen toimitusmäärästä +/- 10 prosentilla missä tahansa yhdessä toimituksessa ei ole puute, mutta oikeuttaa laskutettavan

ohjeistuksen kuluttajille.
14.
14.1

Asiakas hyväksyy virheet toimitetuissa tuotteissa 0,025 prosenttiin (250 kappaleeseen miljoonaa kohden) saakka, laskettuna 12
kuukauden juoksevien lukumäärien perusteella.

10.
10.1

Testaus

muutoksia ja sääntelyä.
Yllä mainittujen säännösten mukaisesti asiakkaalla on velvollisuus suorittaa riittäväksi katsomansa testaus.

11.

Virhevastuu

11.1

Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa toimitetut hyödykkeet heti toimituksen jälkeen.

11.2

Jos asiakas ei ilmoita RPC Superfosille virheen luonteesta kirjallisesti neljän (4) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun asiakas on
havainnut virheen tai asiakkaan olisi pitänyt havaita, asiakas menettää oikeuden esittää virhettä koskevia vaatimuksia. Jos kyse on
piilevästä virheestä, esimerkiksi virheistä, joiden havaitsemista ei voida edellyttää, asiakas menettää oikeuden esittää niitä koskevia
vaatimuksia, jos asiakas ei ole ilmoittanut asiasta RPC Superfosille kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluessa toimituksesta.
Virheelliset tuotteen on palautettava RPC Superfosille siten, että niissä lukee selvästi jonkinlainen tuotetunniste, virheen laatu,
asennuspäivä ja hyödykkeiden käyttöönottopäivä. tiedot on merkittävä kuhunkin virheelliseen hyödykkeeseen, jota ilmoitus koskee.

11.3

Jos RPC Superfosin toimittamien hyödykkeiden osoitetaan olleen virheellisiä jo toimitushetkellä ja yllä kohdassa 11.2 mainittua
ilmoituksen aikarajaa noudatetaan, RPC Superfos sitoutuu korvaamaan virheelliset hyödykkeet virheettömillä kohtuullisen ajan

Mahdollinen varasto tuhotaan viimeistään neljän viikon kuluttua laskutuksesta, ks. kohta 14.2, ellei asiakas ole ennen sitä sopinut
RPC Superfosin kanssa jäljellä olevan varaston käsittelystä.

15.
15.1
15.2

Jäljitettävyys
RPC Superfos pystyy jäljittämään tuotteensa siihen saakka, kun ne toimitetaan asiakkaalle.
Puiteasetuksen EY 1935/2004 (direktiivi 89/109/ETY) ja mahdollisten paikallisten säännösten noudattamisen varmistamiseksi
asiakkaalla on velvollisuus varmistaa, että EAN-numero tai viivakoodi kirjataan ja tallennetaan (esimerkki EAN-numerosta on (00) 0
12 34567 1 74541 099 2). EAN-numero tai viivakoodi sijaitsee etiketissä, joka on kiinnitetty kuormalavaan tai pahvilaatikkoon, jossa
hyödykkeet toimitettiin. Jos numero tai viivakoodi ei ole luettavissa, täyttä jäljitettävyyttä ei voi taata.

16.
16.1

Luottamuksellisuus
RPC Superfosilla ja asiakkaalla ei ole oikeutta paljastaa kenellekään kolmannelle osapuolelle sellaista liikesuhteen yhteydessä saatua
tietoa, jonka luonteensa vuoksi voidaan kohtuudella arvioida olevan luottamuksellista.

17.
17.1

Oikeuksien ja velvoitteiden siirto
RPC Superfosilla on vapaa oikeus luovuttaa tai siirtää RPC Superfosin ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvat oikeutensa ja
velvoitteensa kolmannelle osapuolelle. RPC Superfos voi luovuttaa tai siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa
myös emoyhtiölle, tytäryhtiölle, sisaryhtiölle tai osakkuusyhtiölle. Asiakas voi vastustaa tällaista luovutusta ainoastaan, jos asiakas
voi uskottavasti osoittaa, että sopimuksen luovutus saattaa vaarantaa sopimuksen oikeanlaisen täyttämisen.

17.2

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää RPC Superfosin ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan
kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman RPC Superfosin etukäteistä kirjallista suostumusta. RPC Superfos ei voi kohtuuttomasti

Globaaleita ja täsmällisiä migraatiotestejä suoritetaan tarvittaessa ja niitä on saatavilla pyynnöstä.
10.2

Jos kohdassa 14.1 mainitun kolmen kuukauden jakson jälkeen RPC Superfosin varastoissa on yhä valmiita hyödykkeitä, asiakasta
laskutetaan varastoissa olevista hyödykkeistä.

RPC Superfos vakuuttaa, että hyödykkeet sopivat tarkoitukseen, jonka RPC Superfos on kirjallisesti vahvistanut, sekä noudattavat
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia muovisia tarvikkeita koskevan EU:n direktiivin 10/2011 vaatimuksia sekä myöhempiä

Valmiiden tuotteiden varastointi
Jos RPC Superfos varastoi valmiita tuotteita erityisen varastointisopimuksen perusteella, asiakas suostuu ottamaan toimituksen
vastaan kolmen kuukauden kuluessa hyödykkeiden valmistuspäivästä.

14.2
14.3

määrän muuttamiseen vastaavassa suhteessa.
9.3

On asiakkaan vastuulla varmistaa, että tuotteen kuvamateriaali sisältää kaikki sellaiset varoitukset, huomautukset ja tiedot (mukaan
luettuna pakkauksen ruokakäyttöön sopivuutta osoittava kuvake), joita olosuhteet huomioon ottaen edellytetään, sekä riittävän

hygieenisissä pakkauksissa (“guidelines for deliveries in hygienic packaging”), jotka ovat voimassa toimitushetkellä.
Viat (virheet ja puutteet)

Yllä mainitut rajoitukset RPC Superfosin vastuuseen eivät sovellu tilanteisiin, joissa RPC Superfos on syyllistynyt törkeään
tuottamukseen tai rajoitus on pakottavan lainsäädännön vastainen.

13.8

Jos toimitettavat tavarat pakataan hygieeniseen pakkaukseen, toimitukseen sovelletaan RPC Superfosin ohjeita toimituksista

9.

Jos tässä kohdassa 13 kuvatun korvausvaatimuksen esittää kolmas osapuoli kumpaa tahansa osapuolta kohtaan, kyseinen osapuoli
ilmoittaa asiasta viipymättä toiselle osapuolelle.

13.7

tuottamukseen.
8.

Asiakas korvaa RPC Superfosille kaikki korvausvaatimukset, joista RPC Superfos joutuu maksamaan korvausta asiakkaan asiakkaille
ja kolmansille osapuolille, jos RPC Superfos on luopunut kyseisestä korvausvaatimuksesta asiakasta kohtaan tämän kohdan 13

Jos asiakas sellaisesta syystä, josta RPC Superfos ei ole vastuussa, ei ota toimitusta vastaan mainitussa ajassa, RPC Superfos voi

7.9

RPC Superfos ei missään tapauksessa ole vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan luettuna tuotannon menetys, lakimiesten ja
muiden neuvonantajien käyttäminen tai muu taloudellinen seurannaisvahinko.

13.5

asiakasta hyväksymään toimituksen kohtuullisessa ajassa.
päättää sopimuksen kirjallisella ilmoituksella niiden hyödykkeiden osalta, jotka ovat valmiina toimitettavaksi, mutta joita ei ole

Muiden tuotevastuuta koskevien korvausvaatimusten kuin kohdassa 13.2 mainitut, mukaan lukien vaatimukset RPC Superfosin
toimittamien hyödykkeiden vahingoittaman omaisuuden korjaamisesta, osalta RPC Superfosin vastuu ei voi ylittää 1.000.000 euroa

Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun kuin edellä mainittuun korvaukseen.
7.7

RPC Superfosilla on Suomen tuotevastuulainsäädännön mukainen velvollisuus maksaa vahingonkorvausta vahingoista, jotka ovat
Kun RPC Superfosin toimittamat hyödykkeet tai palvelut aiheuttavat vahinkoa omaisuudelle, jonka osa hyödykkeet tai palvelut ovat
tai johon ne on sekoitettu tai sisällytetty tai liitetty tai jonka pakkaamiseen niitä on käytetty tai johon ne on muulla tavoin liitetty tai

RPC Superfos ei missään tapauksessa ole vastuussa liiketoimintaan liittyvistä menetyksistä, kuten tuotantoajan tai katteen

mukaisia vahinkoja. Vahingonkorvaus ei missään tapauksessa ylitä suurempaa seuraavista: sopimuksen mukaista kyseisen

Tuotevastuu

aiheutuneet henkilöille tai muille tuotteille kuin toimitetut hyödykkeet. Tätä vastuuta koskevat kuitenkin seuraavat rajoitukset:
13.2

menetyksestä tai muusta välillisestä vahingosta.
7.6

Jos asiakas on pidättänyt oikeuden saada IML-tuotteiden valmistuksessa käytetyt toisinnusaineiston, maksetut etiketit, filmit ja levyt
takaisin, RPC Superfos palauttaa asiakkaan pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä nämä esineet asiakkaalle.

kohtuullinen tapauksen olosuhteisiin nähden.
7.5

Omistusoikeus filmeihin, levyihin ja etiketteihin siirtyy asiakkaalle, kun asiakas maksaa filmit, levyt ja etiketit kokonaisuudessaan RPC
Superfosin laskujen mukaisesti.

12.5.3

Jos RPC Superfos huomaa, ettei se pysty suorittamaan toimitusta sovittuna ajankohtana tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä,
odotettavissa olevan uuden toimitusajan.

Omistuksenpidätys toisinnusaineistoon ja etiketteihin
Asiakkaalla säilyy omistusoikeus toisinnusaineistoon, jonka asiakas on antanut RPC Superfosin käyttöön IML-tuotteiden valmistusta
varten.

12.5.2

RPC Superfos ilmoittaa siitä asiakkaalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa ja mainitsee viivästyksen syyn sekä, jos mahdollista,
7.4

Etikettien varastointi
RPC Superfos varastoi kaikki etiketit hyvän kauppatavan mukaisesti. Etiketit käytetään valmistettaessa IML-tuotteita asiakkaalle.

12.4.3

13.

7.1

7.3

RPC Superfos on oikeutettu laskuttamaan ostetut etiketit erikseen niiden ostohetkellä. Mikäli etiketit maksetaan vallitsevan tilanteen
kuukautta kyseisten etikettien oston jälkeen.

ennen sitä sopinut RPC Superfosin kanssa jäljellä olevan varaston käsittelystä.
pidättää

kokonaisuudessaan. Omistuksenpidätys on voimassa suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.
6.2

Hinnat
Suunnittelusta (kuvamateriaalista) aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen.
perusteella toimitettujen tuotteiden kautta, hukkamateriaali sekä jäljellä oleva etikettivarasto laskutetaan viimeistään kuusi

Jos maksu viivästyy siitä, mitä yllä kohdassa 5.2 on määrätty, RPC Superfosilla on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.
Lisäksi voidaan periä muistutusmaksu, jonka määrä on 50 euroa per muistutus kahden ensimmäisen muistutuksen osalta ja 100

IML-tuotteiden toimitus
RPC Superfos vahvistaa lopullisen toimituspäivän, joka perustuu ajankohtaan, jolloin RPC Superfos saa etiketit alihankkijaltaan.

12.3
12.3.1

30 kalenteripäivää laskun päiväyksen jälkeen.

5.4

RPC Superfos on oikeutettu tuhoamaan asiakkaan kuvamateriaalin/levyt yms. kun vähintään kaksi vuotta on kulunut materiaalin
edellisestä käytöstä, eikä asiakas ole reagoinut neljän viikon sisällä RPC Superfosin materiaalin tulevaa käyttöä koskevasta

sovittuna toimitusaikana.
5.2

12.1.4

viranomaiset määräävät.

määräysvallassa olevien tapahtumien vuoksi, RPC Superfosilla on halutessaan oikeus laskuttaa toimituksesta/osatoimituksesta

5.3

Koepainos toimitetaan joko fyysisessä tai elektronisessa muodossa asiakkaalle suunnittelun (kuvamateriaalin) hyväksymistä varten.

energiakustannukset sekä muut vastaavat kustannukset jotka aiheutuvat RPC Superfosille sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
johtuvat muutoksista tuotantokustannuksissa, mukaan lukien raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset mutta rajoittumatta

4.3

Toimitetun toisinnusta varten tarvittavan aineiston perusteella RPC Superfos valmistelee filmin ja levyt tuotteiden valmistamista
varten.

mahdollisista kuorman purkamismaksuista.

evätä tällaista suostumusta.
18.
18.1

Laki ja oikeuspaikka
Näihin yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä
yleissopimusta (YK:n kauppalaki) ei sovelleta.

18.2

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat osapuolten väliset riidat, joissa ei päästä vapaaehtoiseen sovintoratkaisuun, ratkaistaan 1)
Suomen yleisissä tuomioistuimissa, jos riidan suuruus on alle 250.000 euroa, tai 2) välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, jos riidan suuruus on vähintään 250.000 euroa. Riidan kohteen suuruudesta riippumatta
kaikki erimielisyydet ratkaistaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, jos asiakkaan kotipaikka on EU:n
ulkopuolella.
Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, Suomen yleisissä tuomioistuimissa ratkaistavat erimielisyydet käsitellään ensimmäisessä
oikeusasteessa Satakunnan käräjäoikeudessa. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, välimiesmenettely käydään Suomessa, kun
erimielisyydet ratkaistaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan.

