Forsfood Oy Yleiset myyntiehdot
1 Yleisten myyntiehtojen soveltaminen
1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä "yleiset ehdot")
sovelletaan kaikkeen Forsfood oy: n (jäljempänä "Forsfood")
myyntiin tavaroissa ja niihin liittyvissä palveluissa missä
tahansa tilauksessa tai sopimuksessa (jäljempänä
"sopimus"). ”) tehty Forsfood:n ja sen asiakkaan
(jäljempänä” asiakas ”) sekä kaikkien Forsfoodin tekemien
tarjousten ja tarjousten välillä, ellei toisin ole sovittu. Kaikista
näiden yleisten ehtojen muutoksista sovitaan kirjallisesti.
1.2 Näiden yleisten ehtojen mukaisesti toimitettavia
tavaroita ja / tai palveluja kutsutaan jäljempänä "tuotteiksi".
1.3 Forsfood-tarjoukset eivät ole sitovia, ellei toisin
nimenomaisesti ilmoiteta. Toimitus- tai muu sopimus
katsotaan tehdyksi vasta, kun (i) Forsfood ja asiakas ovat
allekirjoittaneet erillisen sopimusasiakirjan tai hyväksyneet
sen sähköisesti tai kun (ii) Forsfood on saanut asiakkaalta
tilauksen ja hyväksynyt tilauksen kirjallisesti .
1.4 Forsfood hyväksyy asiakkaan tilauksen, jos asiakas antaa
suostumuksensa näihin yleisiin ehtoihin. Toimituksen
hyväksyminen ilman näiden yleisten ehtojen etukäteistä
vastustamista on tällainen suostumus.
1.5 Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee ristiriitoja, sovelletaan
seuraavaa etusijaa: 1) sopimus ja muut osapuolten
kirjallisesti sopimat erityisehdot, 2) sopimuksen liitteet
sopimuksessa määritetyssä järjestyksessä, 3) nämä yleiset
ehdot ja 4) Forsfoodin hyväksymä asiakkaan tilaus.
2 Piirustukset ja asiakirjat
2.1 Kaikki piirustukset, tekniset kuvat, tekniset asiakirjat ja
muut tuotteen, sen ominaisuuksien tai valmistuksen
spesifikaatiot, jotka Forsfood tarjoaa asiakkaalle
("asiakirjat"), pysyvät Forsfoodin ja / tai sen toimittajien
omaisuutena ja niitä pidetään salassa pidettävä.
2.2 Asiakkaan saamia asiakirjoja ei saa ilman Forsfoodin
suostumusta käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
mihin ne on toimitettu.
2.3 Asiakirjoja ei saa kopioida, jäljentää, lähettää tai välittää
kolmannelle osapuolelle ilman Forsfoodin suostumusta.
2.4 Asiakirjoja ei saa muuttaa, muuttaa tai muuttaa millään
tavalla ilman Forsfoodin kirjallista suostumusta. Jos Forsfood
on nimenomaisesti antanut asiakkaalle tällaisen
suostumuksen, Forsfood ei ole vastuussa mistään
muokatuista asiakirjoista tai niihin sisältyvistä tiedoista.
2.5 Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, Forsfood ei ole
velvollinen toimittamaan valmistuspiirustuksia tai asiakirjoja
tuotteelle tai siihen liittyville varaosille.
2.6 Erityiset lähetysasiakirjat ja tarkastusmaksut:
Alkuperäisten asiakirjojen laillistamisesta (laskuviisumit,
konossementit, alkuperätodistus jne.) Aiheutuvat kulut, sekä
tarvittaessa erityiset todistukset tai tarkastusmaksut
toimitetaan pyydettäessä ostajan kustannuksella.
3 Henkisen omaisuuden oikeudet
3.1 Ellei toisin ole erikseen sovittu, Forsfood ja / tai sen
toimittajat / toimittajat pidättävät tuotteeseen, sen
eritelmiin ja muihin liittyviin asiakirjoihin liittyvät
immateriaalioikeudet. Asiakas sitoutuu olemaan tekemättä
toimia, jotka vaarantavat tällaiset omistusoikeudet tai
hankkivat mitään oikeuksia tuotteisiin.
3.2 Asiakkaalle myönnetään sopimushinnan maksua vastaan
rajoitettu ja ei-yksinomainen käyttöoikeus tuotteen, sen
eritelmien ja muun asiaan liittyvän asiakirjan käyttöön ja
käyttöön sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai
muihin Forsfoodin kanssa kirjallisesti sovittuihin
tarkoituksiin.
3.3 Jos asiakkaalla on näiden yleisten ehtojen ja sopimuksen
mukaisesti muokatut tuotteita koskevat asiakirjat,
Forsfoodille myönnetään rajoittamaton ei-yksinoikeus
käyttää ja käyttää tällaisia muokattuja asiakirjoja.
4 Toimitusehdot
4.1 Tuotteiden toimitusehto on FCA (Forsfood Oy, Ajokkikuja
5, 61800 Kauhajoki, Suomi) (incoterms 2020). Toimitusaika
määritetään sopimuksessa. Toimituspäivät ovat kuitenkin
vain arvioita. Osittainen toimitus on sallittua, ellei toisin ole

sovittu.
4.2 Jos tuotteet valmistetaan asiakkaan vaatimusten ja / tai
eritelmien mukaisesti, asiakas on vastuussa vaadittujen,
oikeiden ja riittävien tietojen ja asiakirjojen antamisesta
Forsfoodille tuotteiden valmistamiseksi.
4.3 Jos asiakas ei saa toimitusta sovittuna toimituksen
ajankohtana, asiakas maksaa siitä huolimatta osan
sopimuksen hinnasta, joka erääntyy toimituksen yhteydessä
ikään kuin toimitus olisi tapahtunut. Forsfood voi, mutta ei
ole velvollinen, järjestämään tuotteiden varastointia
asiakkaan vastuulla ja kustannuksella.
5 Maksuehdot
5.1 Ellei Forsfood ja asiakas ole kirjallisesti sopineet toisin,
tuotteista laskutetaan ennen toimitusta. Maksu suoritetaan
Forsfoodin laskussa ilmoitetulla tavalla ilman alennusta
ennakkomaksusta.
5.2 Kaikki hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv) ja muita
lakisääteisiä maksuja. Lisäksi thän sopi, että sopimushinta alv
veloitetaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki
hinnat ovat euroina, ja kaikki maksut suoritetaan euroina.
5.3 Jos asiakas ei suorita maksua eräpäivänä tai jos asiakkaan
luottoa ei jostain syystä voida enää hyväksyä, Forsfood voi
harkintansa mukaan pitää sopimuksen rikkomisena,
nopeuttaa kaikkia maksamattomia summia, vaatia
viivästyneiden maksujen korkoa ja / tai peruuttaa tai
keskeyttää kaikki odottavat toimitukset asiakkaalle.
Viivästyneiden maksujen korko on seitsemän ja puoli
prosenttia (7,5%) vuodessa.
5.4 Jos asiakas on suorittanut ennakkomaksun Forsfoodille ja
peruuttanut sitten tilauksen tai sopimuksen, Forsfood ei ole
velvollinen palauttamaan asiakkaalle maksettuja summia.
6 Nimeke ja riski
6.1 Tuotteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun Forsfood
on saanut maksun kokonaisuudessaan.
6.2 Menetysriski siirtyy asiakkaalle, kun tuote on toimitettu.
Jos toimitus ei ole tapahtunut sovittuna toimituspäivänä
asiakkaasta johtuvasta syystä, menetysriski siirtyy asiakkaalle
sovittuna toimitusaikana.
7 Takuu
7.1 Tuotteet ovat toimitushetkellä voimassa olevan
Euroopan unionin ja Suomen pakollisen lainsäädännön
mukaisia. Ellei nimenomaisesti ja muodollisesti ole toisin
sovittu, Forsfood ei takaa, että tuotteet noudattavat muun
maan kuin Suomen paikallisia määräyksiä.
7.2 Forsfood takaa, että tuotteet toimitettuna noudattavat
sovittuja kirjallisia eritelmiä tai, ellei niitä sovelleta,
Forsfoodin valmistushetkellä voimassa olevia spesifikaatioita
("tekniset tiedot") noudattaen tavanomaisia toleransseja.
Asiakas ottaa kaiken riskin ja vastuun tuotteiden
muuntamisesta, mukaan lukien rajoituksetta tuotteiden
käyttö yhdessä muiden tavaroiden tai
materiaalien kanssa. Ylimääräinen takuu on ainoaikaista, ja
sekä kaikki muut takuut, kirjalliset tai suulliset,
ehdottamattomat tai lainsäädännöt, mukaan lukien
rajoittamattomattomat takuudet, jotka koskevat piilotettuja
vikoja, kauppatavaraa tai kauppaa.
7.3 Forsfoodin vastuu tuotteista, joiden ei todeta täyttävän
yllä olevaa takuuta
("vaatimustenvastaiset tuotteet"), rajoitetaan Forsfoodin
korvaus yhteen seuraavista toimenpiteistä: (i)
vaatimustenvastaisista tuotteista ostohinnan
palauttamiseen; (ii) korvaamalla vaatimustenvastaiset
tuotteet; tai (iii) vaatimusten vastaisten tuotteiden
korjaaminen, jos se on mahdollista. Asiakkaan on tutkittava
tuotteet huolellisesti toimituksen yhteydessä. Asiakkaan on
ilmoitettava Forsfoodille kirjallisesti kaikista
vaatimustenvastaisista tuotteista yhden (1) työpäivän
kuluessa vaatimustenvastaisen tuotteen löytämisestä, mutta
viimeistään 14 (14) päivän kuluttua siitä, kun asiakas on
ottanut tuotteen käyttöön. Ellei siitä ilmoiteta, Forsfood ei
ole vastuussa tällaisista vaatimustenvastaisista tuotteista.
Forsfood ei vastaa mistään vaatimustenvastaisista tuotteista,
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joita on käytetty tai käsitelty vaatimustenvastaisuuden
havaitsemisen jälkeen. Tuotteen takuu raukeaa joka
tapauksessa kuuden (6) kuukauden kuluttua toimituksesta.
7.4 Forsfoodin vastuu ei kata vikoja, jotka johtuvat
useamman kuin yhden työvuoron
keskimääräisestä päivittäisestä käytöstä, virheellisestä
huollosta, asiakkaan virheellisestä asennuksesta tai
virheellisestä korjauksesta tai muutoksista, jotka on tehty
ilman Forsfoodin kirjallista suostumusta. Forsfoodin vastuu
ei kata normaalia kulumista.
7.5 Asiakas takaa, että sillä on riittävä tekninen tietotaito ja
taidot, joita tarvitaan tuotteen asentamiseen ja käyttöön
ammattimaisella tavalla. Forsfood ei ole vastuussa
vahingoista, jotka johtuvat tuotteen epäpätevästä
asennuksesta, korjaamisesta, kunnossapidosta tai käytöstä.
Jos asiakas antaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja
Forsfoodille tai jos asiakkaan ilmoittama asia ei kuulu yllä
olevan takuun piiriin, asiakas korvaa Forsfoodille siitä
aiheutuneet kustannukset.
7.6 Jos Forsfood toimittaa tuotteita, joita Forsfood ei ole
valmistanut, sovelletaan kyseisen tuotteen valmistajan
antamaa takuuta.
8 Vastuun rajoitus
8.1 Forsfoodin enimmäisvastuu asiakkaalle tai muille
henkilöille tuotteiden myynnistä ja ostamisesta johtuvista
vahingoista ei saa missään olosuhteissa ylittää 20 prosenttia
(20%) kyseisten tuotteiden laskutettavasta nettoarvosta
kyseisessä toimituksessa. Missään tapauksessa, joko
sopimuksen, takuun, vahingonkorvauksen (mukaan lukien
laiminlyönti), tiukan vastuun tai muun seurauksena, Forsfood
ei ole vastuussa toiselle voittojen, liiketoiminnan, tulojen,
liikearvon, käytön, tietojen, sähköisesti lähetettyjen tilausten
menetyksistä, muu taloudellinen etu, välilliset, satunnaiset,
epäsuorat, erityiset tai rangaistavat vahingot, mukaan lukien
muun muassa tuotannon menetys, liiketoiminnan maineen
taimahdollisuuksien menetys, raaka-aineen tai energian
menetys tai liiallinen käyttö, laitoksen sulkeminen,
pääomakustannukset, työvoimakustannukset ja vastaavat,
vaikka Forsfood on aiemmin ilmoitettu tällaisten vahinkojen
mahdollisuudesta.
9 Vientirajoitukset
9.1 Asiakas on vastuussa tuotteisiin liittyvistä vienti- tai
tuontilisensseistä ja luvista, ellei toisin ole sovittu.
10 Luottamuksellisuus
10.1 Asiakkaan on pidettävä luottamuksellisina kaikki
Forsfoodilta ja / tai muilta toimittajilta tämän liikesuhteen
yhteydessä saadut tekniset, kaupalliset, liiketoimintaan
liittyvät, taloudelliset tai yritystiedot riippumatta tällaisten
tietojen muodosta tai siitä, onko ne merkitty
luottamuksellisiksi vai ei. Asiakkaan on pyrittävä kaikin tavoin
suojaamaan kaikki tällaiset tiedot sopimattomalta,
luvattomalta, huolimattomalta tai muulta tahattomalta
siirtämiseltä kolmannelle
osapuolelle. Edellä mainitut velvoitteet ovat voimassa
kymmenen (10) vuoden ajan sopimuksen tekopäivästä
riippumatta sopimuksen aikaisemmasta irtisanomisesta.
10.2 Osapuolet ovat saattaneet tehdä erillisen
luottamuksellisuutta tai salassapitosopimusta koskien
sopimuksessa tarkoitettuja liiketoimia. Jos tällainen erillinen
luottamuksellisuus- tai salassapitosopimus on olemassa,
sopimuksen ehdot ovat etusijalla ja korvaavat.

menetetyksi tuomitsemisesta julkisten tarpeiden vuoksi,
kauppasaartosta, pandemiasta, jumalan teoista, julkisen
liikenteen tai energiantoimituksen keskeyttämisestä,
työtaisteluista tai tulipaloista tai muusta epätavallisesta
tapahtumasta, jolla on yhtä
dramaattisia vaikutuksia kuin molempien osapuolten
valvonta.
11.2 Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy
ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen
aikaa pidennetään ajanjaksolla, jonka kaikki asiaankuuluvat
olosuhteet otetaan huomioon kohtuullisena.
11.3 Osapuolen, joka väittää olevansa ylivoimaisen esteen
kohteena, on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti toiselle
osapuolelle puuttumisesta asiaan ja tällaisten olosuhteiden
lopettamisesta.
11.4 Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus
ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos
sopimuksen toteuttaminen keskeytetään ylivoimaisen
esteen vuoksi yli kuudeksi (6) kuukaudeksi.
12 Varoittamaton velvoitteiden laiminlyönti
12.1 Huolimatta näiden yleisten ehtojen muista
säännöksistä, Forsfoodilla on oikeus keskeyttää sopimuksen
mukaisten velvoitteidensa täyttäminen, kun olosuhteista käy
selvästi ilmi, että asiakas ei pysty noudattamaan tai muutoin
laiminlyö sopimusta. Velvoitteet. Jos Forsfood keskeyttää
sopimuksen täyttämisen, Forsfood ilmoittaa siitä viipymättä
asiakkaalle kirjallisesti.
13 Päättyminen
13.1 Forsfoodilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi,
jos asiakas rikkoo merkittävästi sopimusta ja rikkomusta ei
korjata neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Forsfood
on ilmoittanut rikkomuksesta tai jos asiakas on julistanut
konkurssin tuomioistuimen tuomio tai antaa asiakkaalle
vastaan määräyksen, tai asiakas esittää
konkurssihakemuksen tai asiakas tulee maksukyvyttömäksi
tai hänet pidätetään takavarikoimiseksi.
14 Riita- ja sovellettava laki
14.1 Sopimukseen ja näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan,
tulkitaan ja tulkitaan kansallisten lakien mukaisesti, jotka
suomi on antanut ja jotka ovat voimassa suomessa
sopimuksen
allekirjoituspäivänä, lukuun ottamatta yhdistyneiden
kansakuntien kansainvälistä
tavaroiden kauppaa koskevaa yleissopimusta.
14.2 Kaikki riidat, kiistat tai vaatimukset, jotka johtuvat tai
liittyvät tähän sopimukseen tai sen rikkomiseen,
irtisanomiseen tai pätevyyteen, ratkaistaan lopullisesti
yksijäsenisellä välimiesmenettelyllä keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.
14.3 Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä, englanniksi.
Palkinto on lopullinen ja osapuolia sitova.
14.4 Edellä esitetystä huolimatta Forsfoodilla on oikeus
oman harkintansa mukaan turvautua etelä-pohjanmaan
käräjäoikeuteen (suomi) tai muuhun asiakkaan toimivaltaan
kuuluvaan tuomioistuimeen erääntyneistä veloista johtuvista
saatavista.
14.5 Näiden yleisten ehtojen ja sopimuksen määräysten on
tarkoitus olla erotettavissa. Jos jokin säännös tai sen osa
katsotaan pätemättömäksi, muut yleiset ehdot ja sopimus
pysyvät kuitenkin voimassa ja voimassa sovellettavan lain
sallimassa maksimissaan.

11 Force majeure eli ylivoimainen este
11.1 Velvollisuuksista vapauttamisen (ylivoimainen este)
katsotaan johtuvan ylivoimaisesta tai epätavallisesta
esteestä tai tapahtumasta, joka viivästyttää tai estää
sopimuksen täyttämistä ja jonka kullakin osapuolella ei ollut
syytä ottaa huomioon sopimusta tehdessään ja joka on
kummankin osapuolen toiminnasta riippumaton, eikä sitä
voitu välttää tai estää ilman kohtuuttomia kustannuksia tai
ajanhukkaa. Tällaiset tapaukset voivat johtua sodasta,
kapinasta, sisäisistä levottomuuksista, pakkolunastuksesta tai
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