
JHSH-tuotanto Oy / BSM-studio
Mediamyynnin toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei toisin ole sovittu, kaikkiin JHSH-tuotanto Oy:n ja BSM-studion nettisivujen
kautta myytyihin tyhjiin medioihin (CD-R, DVD-R, BD-R levyt) ja erilaisiin CD/DVD-koteloihin.
.
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 asiakkaalle 1-3 arkipäivän 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. Palautusoikeus
 Yksityisellä kuluttajalla on postimyynnissä 14 pv palautusoikeus.
Tuotteet on palautettava käyttämättömina ja myyntikelpoisina alkuperäisessä pakkauksessa.
Palautusoikeus ei koske seuraavia tuotteita:
- Avattuja mustekasettipaketteja, avattuja muovitetussa pakkauksessa myytäviä CD-R ja DVD-R levyjä sekä muita
avattuina palautettuja sinetöityjä tuotteita (esim. muovitetut CD/DVD-kotelot).
Tuotteet on palautettava normaali postipakettina tai normaali matkahuoltopaketteina. Emme lunasta postiennakko- tai
jälkivaatimuslähetyksiä. Asiakas vastaa  tuotteen palautuskuluista.

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

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

5. Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään kauppaa, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö,
lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, 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.

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


