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Metsäpuiden siementen toimitusehdot Suomessa v. 2013
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Siemen Forelia Oy:n v. 2013 myymien metsäpuiden siementen toimituksissa
Suomessa. Siemenhinnasto on saatavissa Siemen Forelia Oy:ltä – ota yhteyttä joko sähköpostilla t. puhelimitse.
Siemeneristä annettavat tiedot
Siementen ostajalle annetaan kulloinkin voimassaolevien määräysten mukaiset siemenerää koskevat tiedot.
Annettavista tiedoista on selvitys mm. Elintarvikeviraston (Evira) internet-sivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely_ja_tuotanto/metsanviljely/
Siemen Forelia Oy vastaa osaltaan siitä, että annettavat tiedot ovat oikeita.
Toimitus
Siemenet toimitetaan Itellan (Express Flex) tai Matkahuollon kuljetuksina, tai sopimuksen mukaan.
Jos tilauksen yhteydessä on sovittu uudesta lajittelusta tai muista käsittelyistä, toimitusaika voi olla pidempi ja
sovitaan erikseen.
Ostajan velvollisuutena on vastaanottaa toimitus viipymättä postista tai muusta sovitusta toimituspaikasta.
Vastaanottaessaan toimituksen ostajalle siirtyy vaaranvastuu ja muun muassa vastuu siementen asianmukaisesta
säilytyksestä ja käytöstä.
Siementen säilytys- ja kylvöohjeet toimitetaan pyynnöstä tilaajalle ja ne löytyvät esimerkiksi internet-sivuilta
osoitteesta www.siemenforelia.fi
Toimituksen viivästyminen, mahdollinen toimitusvirhe ja siitä ilmoittaminen
Mikäli toimitus viivästyy yli 7 työpäivää sovitusta toimitusajasta, lähetämme siitä ostajalle tiedon. Tällöin
ostaja voi halutessaan peruuttaa tilauksen ennen toimitusta. Viivästyksen tai peruutuksen vuoksi ostajalla ei ole
oikeutta vahingonkorvaukseen.
Mikäli toimituksessa on virhe, jota ostaja ei ole voinut toimitusta vastaanottaessaan havaita, ostajan tulee
välittömästi sen havaittuaan tehdä siitä huomautus tai reklamaatio Siemen Forelialle kirjallisesti tai
sähköpostilla (siemenforelia@siemenforelia.fi).
Toimitus- ja muut maksut
Alle 2 kg:n tilaukset vakiopakkauksissa: pakkaus- ja lähetyskulut, yhteensä 20,00 €/lähetys.
Yli 2 kg:n tilaukset: Pakkauskulut 10 €/lähetys + 2,00 € / astia. hinta sisältää pakkaustyön vakiopakkauksiin ja
pakkausmateriaalit. Lisäksi veloitetaan lähetyskulut (Itella tai Matkahuolto) kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaisesti tai muilla toimitustavoilla sopimuksen mukaan, vähintään kuitenkin 10 euroa/lähetys.
Hintoihin lisätään arvonlisävero, 24 %.
Mikäli 1.3. – 31.5. välisenä aikana toimitetaan alle 5 pv:n toimitusajalla, siemenen perushintaa korotetaan 5 %.
Pakkaus- ja lähetyskulut veloitetaan siemenlaskulla, jossa ne on eritelty.
Maksuehdot ja laskutus
Maksuehto on 14 päivää netto tai sopimuksen mukaan. Viivästyskorkoa peritään korkolain 4 § 3 momentin
mukaisesti eräpäivästä. Lasku lähetetään jälkikäteen
Palautusoikeus
Mikäli toimitettu siemenerä poikkeaa sovitusta tai ei täytä ilmoitettujen tietojen osalta metsänviljelyaineiston
kauppalain vaatimuksia, ostajalla on oikeus palauttaa vastaanottamansa, avaamattomat siemenastiat. Ostajan
velvollisuutena on ennen siemenastian avaamista tarkistaa, että siementen alkuperätodistuksessa olevat tiedot
vastaavat tilausta. Palautus on tehtävä välittömästi siementen vastaanottamisen jälkeen, viimeistään 14 päivän
kuluttua vastaanottamisesta. Lähetä avaamaton siemenastia postin asiakaspalautuksena Siemen Forelialle ja
ilmoita palautuksesi syy.
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