LASKUTUSSOPIMUSHAKEMUS
Yritystiedot
Yrityksen virallinen nimi *
Lähiosoite *
Postinumero *
ja –toimipaikka
Puhelin *
Sähköpostiosoite *
WWW-sivusto
Toimitusosoite *
(jos eri kuin lähiosoite)

Laskutusosoite *
(jos eri kuin lähi- ja toimitusosoite)

Verkkolaskuosoite ja
operaattoritunnus
Sähköpostiosoite pdf-laskulle
Y-tunnus *
Jos yritys ei ole OY,
omistaja ja omistajan
hlötunnus
Voimmeko lähettää teille tietoa
palveluistamme sähköpostitse?

Yhteyshenkilö
Nimi
Tehtävä yrityksessä
Puhelin
Sähköposti

Olen vastaanottanut PRINT & REFILL toimitus- ja maksuehdot ja hyväksyn ne.

Paikka
ja päiväys

______________________________

____ Kyllä

Allekirjoitus
ja nimenselvennys** _____________________

* Pakollinen tieto
** Allekirjoittavalla henkilöllä täytyy olla nimenkirjoitusoikeus.
Tarkastamme yrityksen luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

PRINT & REFILL TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT 1.1.2018 lähtien

1. Soveltamisalue
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Print & Refill Europe Oy:n (myöhemmin ”PRINT & REFILL”) ja ostajan (myöhemmin
”asiakkaan”) väliseen tuotteidemme ja palveluidemme kauppaan elleivät osapuolet ole toisin sopineet.
2. Toimitusehdot
Toimitusehdot sovitaan asiakaskohtaisesti. Rahdin maksaa asiakas, mikäli toisin ei ole sovittu. Rahtikulut maksetaan
kauppasumman yhteydessä.
4. Toimitusaika
PRINT & REFILL toimittaa tavaran sovittuna aikana. Emme vastaa toimituksen viivästymisestä mikäli toimitettavaa
tavaraa ei ole saatavilla. PRINT & REFILL voi asiakkaan niin halutessa arvioida uuden todennäköisen
toimituspäivämäärän. Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimitamme tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa
tavaraa on saatavilla. Mikäli PRINT & REFILLillä on erääntyneitä saatavia asiakkaalta, on meillä oikeus asiasta
huomautettuamme viivyttää sovittuja toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan
katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä asiakkaalla ole oikeutta esittää PRINT & REFILLille mitään tästä
viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty asiakkaalle tai
se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi.
5. Maksuehdot
Yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa luottoraja ja maksuehto sovitaan asiakaskohtaisesti. Ellei muuta ole sovittu,
maksuehto on 7 pv netto. Pienlaskutuslisä alle 30,00 € (ALV 0 %) laskuissa on 5,00 € / lasku (ALV 0%).
Paperilaskun lähettämisestä veloitamme 1,61 € (ALV 0%). Sähköinen lasku verkkolaskuna tai sähköpostin liitteenä
pdf-muodossa ovat maksuttomia. Laskuhuomautukset on tehtävä 7 päivän sisällä. Mikäli viranomaisten määräämissä
maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, on PRINT & REFILLillä oikeus muuttaa tavaran hintaa
samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet. Mikäli erääntyneitä
laskuja on maksamatta ja PRINT & REFILL toteaa saatavansa vaarantuneen, katsomme kaikki asiakkaalta olevat
saatavat erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu. Asiakas on velvollinen suorit tamaan
viivästyskorkoa korkolain mukaisesti viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Print & Refillllä on oikeus periä
viivästyskoron lisäksi 6 € (ALV 0%) / huomautus sekä mahdolliset perintäkulut. Pidätämme itsellemme oikeuden
muuttaa tuotteiden hintoja hankintahintojemme ja yleisen kustannustason muuttuessa.
6. Toimitustapa
Käytössä olevat toimitustavat ja kulloinenkin voimassaoleva toimitushinnasto on nettisivuillamme osoitteessa
www.print-refill.com. Toimitustavat ja -hinnat saa myös myymälästämme.
7. Tilauksen purku ja palautukset
Tuotteilla on 14 vrk:n rajoitettu vaihto- ja palautusoikeus. Palautetun tuotteen pakkauksineen tulee olla
myyntikuntoinen. Niiden tuotteiden kohdalla, jotka ovat tilaustavaraa eli eivät kuulu PRINT & REFILLin normaaliin,
varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jotka PRINT & REFILL on tilannut tai hankkinut asiakkaan pyynnöstä,
tilaukset ovat sitovia. Tilaus on sitova heti, kun se on jätetty myymälässä, puhelimitse tai sähköpostitse.
Yritysasiakkaiden palautusoikeus ei koske yli 500 euron (ALV 0 %) tilauksia eikä asiakasta varten erikseen tilattuja
tuotteita
8. Takuu ja reklamaatiot
Myymiemme tuotteiden ja palveluiden takuuehdot löytyvät nettisivustoltamme www.print-refill.com.
Reklamaatiotilanteessa asiakkaan on ensin otettava yhteyttä PRINT & REFILLiin palautusohjeiden saamiseksi. Jos
tuote on viallinen, PRINT & REFILL joko korjaa sen, vaihtaa sen vastaavaan tai hyvittää kauppahinnan.
Postitse lähetetyn tavaran palautukset sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Jos lähettämämme paketti on
vahingoittunut tai toimituksesta puuttuu tuotteita, asiakkaan on säilytettävä lähetyspakkaus ja ilmoitettava siitä
tavaran toimittajalle (esim. Suomen Posti, Matkahuolto tai lähettipalvelu) 3 päivän kuluessa lähetyksen
vastaanottamisesta.
8. Omistajuus
Print & Refill on tuotteiden omistaja kunnes koko myyntihinta on maksettu kokonaisuudessaan. Kunnes
täysimääräinen myyntihinta on maksettu kokonaisuudessaan, asiakas sallii PRINT & REFILL edustajien tulon
liiketiloihinsa ottamaan uudelleen haltuunsa tuotteet.

