
JHSH-tuotanto Oy / BSM-studio
Laitemyynnin toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei toisin ole sovittu, kaikkiin JHSH-tuotanto Oy:n ja BSM-studion nettisivujen kautta
myytyihin laitteisiin. Tässä jäljempänä olevissa ehdoissa myyjä tarkoittaa JHSH-tuotanto Oy:tä.
Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

1. Hinnat
Hinnat koskevat vain ja ainoastaan tuotteita, jotka tilataan internetin välityksellä. Kaikki hinnat ovat alv 0% vapaasti
varastollamme (tuotteiden lopulliseen hintaan lisätään alv 24% sekä toimituskulut).  Myyjä pidättää oikeuden
hinnanmuutoksiin.

2. Toimitusaika ja toimitustavat
Tilatut tuotteet lähetetään asiakkaalle1-3 työpäivän (monistustornit 1-5 työpäivän) kuluessa tilauksesta, jos tavaraa on
varastossa.Mahdolliset toimitustavat ovat posti, matkahuolto ja nouto. Myyjä ei vastaa postin tai matkahuollon
toimituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheellisyyksistä tai viivästyksistä. Tilauksesta toimitetaan asiakkaalle vahvistus
sähköpostitse.

3. Takuu
Myyjä myöntää tuotteille 12 kuukauden takuun ellei hinnastossa toisin mainita. Tämä aika lasketaan myös takuuvaihdetun/
korjatun tuotteen osalta alkuperäisen tuotteen myyntipäivästä lähtien. Takuu ei kata tuotteesta riippumattomia vahinkoja.
Tällaisia ovat mm. ukkosesta aiheutuneet vahingot, tuotteen huolimattomasta tai väärästä käsittelystä ja väärinkäytöstä
aiheutuneet vahingot sekä muut asiakkaan oman toiminnan aiheuttamat vahingot. Jokaiseen takuupalautukseen tarvitaan
RMA-numero (=palautuslupa). RMA-numeron saat lähettämällä RMA-pyynnön vikaselvityksineen sähköpostiimme.
Myyjän korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa takuu- ja korjaustapauksissa enintään tuotteen kauppahintaan. Myyjällä ei
ole velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja.

4. Palautusoikeus
Yksityisellä kuluttajalla on postimyynnissä 14 pv palautusoikeus.
Tuotteet on palautettava käyttämättömina ja myyntikelpoisina alkuperäisessä pakkauksessa.
Palautusoikeus ei koske seuraavia tuotteita:
- Tilaustuotteita, jotka eivät ole normaali tuotevalikoimassamme, vaan hankitaan asiakkaan toimeksiannon perusteella.
- CD-monistustorneja,  jotka kootaan varastossa olevista komponenteista mittatilaustyönä asiakkaan tekemän
   tilauksen perusteella.
Tuotteet on palautettava normaali postipakettina tai normaali matkahuoltopaketteina. Emme lunasta postiennakko- tai
jälkivaatimuslähetyksiä. .Asiakas vastaa  tuotteen palautuskuluista.

5.  Maksuehdot
Maksuehdot :  käteismaksu, postiennakko tai laskutus (vain yrityksille ja yhteisöille tilinavauksen jälkeen).
Alle 60 euron tilauksista peritään laskutuslisä 8 euroa.

6.  Muut ehdot
Myyjä ei vastaa tuotteiden teknisissä tiedoissa  mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja pidättää itsellen oikeuden muuttaa
teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta.

7. Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään kauppaa, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko,
työsulku, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este,
jota myyjä ei voi voittaa, estää tuotteen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi
uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään
kauppaa. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja
myyjä voi myös purkaa sopimuksen.

8. Toimitusehtojen voimassaolo
Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja.


