
Toimitusehto
FCA Siuro, Incoterms 2010, ellei toisin ole 
sovittu.
    
Maksuehto 
Maksuehto sopimuksen mukaan.

Pakkaus 
Vakiopakkaus (muovikääre) sisältyy myynti-
hintaan. Poikkeavasta pakkaustavasta on 
sovittava erikseen.
  
Piirustukset 
Valmistamamme piirustukset ja mallit 
ovat omaisuuttamme, eikä niitä saa ilman 
lupaamme jäljentää eikä luovuttaa tai esitellä 
kolmannelle osapuolelle.
     
Huomautukset
Toimituksia koskevat huomautukset on teh-
tävä Pursolle 14 päivän ja kuljetusvaurioissa
7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
  
Toimitusmäärä
Minimipursotuserä seoksilla 6063 ja 6060 on 
250 kg/profiili ja seoksilla 6082 ja
6005 500 kg/profiili. 

Kilo- tai metrimääräisenä ilmoitettua tilausta 
pidetään likiarvona, ja toimituserän määrä saa 
poiketa tilatusta plus-miinus 10 prosenttia, 
mutta kuitenkin vähintään plus-miinus 50 kg 
(alle 500 kg tilauserät). Kappaleittain tilatta-
essa sallitaan tilatun määrän ylitys 10 %. Tar-
kasta kappalemäärästä on sovittava erikseen.
    
Toleranssit 
Yleensä sovelletaan SFS-EN 755-9:n mukaisia 
toleransseja. Erikseen sovittaessa on mahdol-
lista soveltaa myös muita toleransseja.  
   
Ainestodistukset
Tarvittavista ainestodistuksista on sovittava 
viimeistään tilauksen yhteydessä.

Toimituspituudet
Normaali toimituspituus on 3 - 8 m. Katkaisu-
tarkkuus SFS-EN 755-9:n mukaan.
HUOM! Profiilien suurin katkaisupituus on
16 metriä.  

Anodisoidut ja maalatut profiilit 
Profiilien päihin ja niiden sivuille jää kontakti-
jälkiä. Jos profiili anodisoidaan myöhemmin, 
on siitä mainittava tilausvaiheessa. 
 
Maalatun, anodisoidun ja
raa´an profiilin säilytys
Asennusta tai loppukäyttöä odottava, 

kuljetuspakkauksessa oleva profiili säilytetään 
sateelta ja auringolta sekä ulkoisilta iskemiltä 
tms. vahingoittumiselta suojassa kuivassa 
tilassa. Profiilin pakkaus ei saa olla kostea.

Maalatun, anodisoidun ja
raa´an pinnan huolto
Pinta tarkastetaan ja puhdistetaan vähintään 
kerran 12 kuukaudessa: pesu neutraalilla
(pH n. 5-8) synteettisellä pesuaineliuoksella 
sekä huuhtelu haalealla puhtaalla vedellä. 
Puhdistuksessa ei saa käyttää myöskään voi-
makkaita emäksisiä tai happamia pesuaineita.

Profiilityökalut
Asiakas vastaa mallin tai piirustuksen mukaan 
tilattujen profiilien mahdollisesta patentin 
loukkaamisesta tai mallioikeuksien rikkomi-
sesta. Profiilityökalut ovat myyjän omaisuutta 
ja ne hävitetään kolmen (3) vuoden kuluttua 
viimeisestä valmistuksesta lukien. Asiakkaan 
kirjallisesta pyynnöstä ja kustannuksella, va-
rastoidaan työkaluja pitemmän ajan. Asiakas 
ei ole oikeutettu saamaan mitään korvausta 
hävitetyistä työkaluista. 

Profiilityökaluja käytetään vain asiakkaan 
tilauksesta. Muulla tavoin ei asiakkaalla ole 
oikeutta määrätä työkaluista. Asiakkaan kaikki 
oikeudet profiilityökaluihin lakkaavat, mikäli 
asiakas joutuu saneerausmenettelyyn, tai se 
asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan.

Uuden tuotteen/työkalun ensimmäistä 
toimitusta koskien emme voi antaa sitovaa 
toimitusaikaa, koska uusi profiilityökalu
tarvitsee aina toiminnan varmistamiseksi 
yhden tai useamman testiajon ja
mahdollisen korjauksen. 
  
Omistuksenpidätys
Pursolla on omistusoikeus tuotteisiin siihen 
asti, kunnes asiakas on maksanut kauppa-
hinnan kokonaisuudessaan. Asiakkaan tulee 
varastoida tuotteet siten, että ne ovat erotet-
tavissa asiakkaan omaisuudesta.
  
Ylivoimainen este
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan yleisissä 
sopimusehdoissa NL01 mainittujen syiden
lisäksi koneiden tai työkalun sekä mahdol-
listen varatyökalujen yhtäaikainen rikkou-
tuminen tavalla, joka tekee mahdottomaksi 
sopimukseen perustuvien velvoitteiden 
täyttämisen ajallaan.
 
Muut ehdot 
Muilta osin noudatamme toimituksissa
yleisiä sopimusehtoja NL01.
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