LASKUTUSOHJEET
01.01.2020 Versowood Oy:n (y-tunnus 1080944-4) toimipaikat, verkkolaskuosoitteet sekä
laskutus- ja toimitusosoitteet
Kaikki Versowood Oy:n toimipisteet kuuluvat rakentamispalveluiden ostajana käännetyn
arvonlisäverokäsittelyn piiriin. Laskut, jotka sisältävät rakentamispalvelua, tulee olla
arvonlisäverottomia.
Laskussa tulee aina olla tilaajan nimi ja/tai tilaajan antama merkki, muutoin emme voi käsitellä laskua.

LASK U TU SOSOITE

toimipaikka (yksikkö),

Verkkolaskuosoite

Paperilaskut

T O I M I T U SK ÄY N T I O S O I T E

joka mainittava laskulla

OVT-tunnus

osoitteeseen

sekä postitusosoite

Yrityksen nimi ja

muille kuin laskuille

Saha-, liimapuu,- infra-, energiateollisuus:
Versowood Oy,
Vierumäen yksikkö

00371080944450

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Sahatie 1
19110 Vierumäki

Versowood Oy,
Riihimäen yksikkö

00371080944410

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki

Versowood Oy,
Otavan yksikkö

00371080944420

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Sahantie 16
50670 Otava

Versowood Oy,
Hankasalmen yksikkö

00371080944442

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Ratakatu 1 A
41500 Hankasalmi as.

Versowood Oy,
Heinolan liimapuutehdas

00371080944430

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Tähtiniementie 3
18100 Heinola

Versowood Oy,
Hartolan liimapuutehdas

00371080944435

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Kurpanpellontie
19600 Hartola

Versowood Oy,
Riihimäen lava-/kelatehdas

00371080944463

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki

Versowood Oy,
Haukiputaan kela-/lavatehdas

00371080944460

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Annalankankaantie 2
90830 Haukipudas

Versowood Oy,
Porin lavatehdas

00371080944465

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Eerontie 3
28840 Pori

Versowood Oy,
Valkeakosken lavatehdas

00371080944467

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Peuranoronkatu 1
37630 Valkeakoski

Versowood Oy,
Muurlan lavatehdas

00371080944482

PL 8133
02066 DOCUSCAN

Muurlantie 101 B
25130 Muurla

Puupakkausteollisuus:

Muut:
Versowood Oy,
Metsäosasto

00371080944450 Työn/tavaran tilaajan Tähtiniementie 3
kotiosoite
18100 Heinola

Verkkolaskuoperaattorimme on Ropo Capital, välittäjätunnus 003714377140
Verkkolaskuissa tilaajan nimi ja/tai tilaajan antama merkki tulee välittyä asiakkaan viitekentässä (esim. Finvoiceaineistossa kentässä OrderIdentifier)
Lisätietoja verkkolaskujen lähettämisestä talousosasto@versowood.fi

LASKUTUSOHJEET
01.01.2020 -

YLEISET OSTO- JA TOIMITUSEHDOT

1.

Soveltaminen

Näitä yleisiä osto- ja toimitusehtoja noudatetaan Versowood Groupiin
kuuluvien yhtiöiden ja niille toimittavien Myyjien välisissä tavara- ja
palvelutoimituksissa. Versowood Groupin yhtiöiden tavara- ja
palvelutoimituksiin ei sovelleta muita sopimusehtoja, elleivät Ostaja ja
Myyjä ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Näiden yleisten Osto- ja
Toimitusehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti Osapuolten välillä
erikseen.

2.

Määritelmät

Näissä yleisissä osto- ja toimitusehdoissa käytetään seuraavia
määritelmiä:
”OSTAJA” tarkoittaa Versowood Groupia tai Versowood Groupiin
kuuluvaa yhtiötä.
”MYYJÄ” tarkoittaa Tavaran ja/tai Palvelun toimittajaa.
”OSAPUOLET” tarkoittaa Ostajaa ja Myyjää yhdessä.
”TAVARA” tarkoittaa ostotilauksessa tai toimituspyynnössä määriteltyä
tuotetta tai tavaraa, jonka Myyjä toimittaa Ostajalle näiden yleisten ostoja toimitusehtojen mukaisesti.
”PALVELU” tarkoittaa ostotilauksessa tai toimituspyynnössä määriteltyä
palvelua, jonka Myyjä toimittaa Ostajalle näiden yleisten osto- ja
toimitusehtojen mukaisesti.
”OSTOTILAUS” tarkoittaa ostajan tekemää kirjallista tilausta Tavarasta
tai Palvelusta. Ostotilaus toimitetaan näiden Yleisten Osto- ja
Toimitusehtoihin ellei muuta ole sovittu Osapuolten välillä.
”TOIMITUSPYYNTÖ” tarkoittaa ostajan tekemää kirjallista pyyntöä
toimittaa Tavara tai Palvelu Osapuolten välillä voimassa olevan
sopimuksen mukaisesti. Toimituspyynnössä kuvattu Tavara tai Palvelu
toimitetaan näiden Yleisten Osto- ja Toimitusehtoihin ellei muuta ole
sovittu Osapuolten välillä.

3.

Toimitusehto

Ellei toimitusehdosta ole toisin sovittu Tavarat ja/tai Palvelu toimitetaan
DAP Versowoodin toimipaikka (Incoterms 2010). Yksilöity
toimituspaikkakunta ja toimitusaika määritetään joko Ostotilauksessa tai
Toimituspyynnössä.

4.

Toimitusaika ja Viivästyminen

Tavarat ja/tai Palvelu on toimitettava sovittuun paikkaan ja sovittuun
määräaikaan mennessä.
Jos toimituksen siirto tai viivästyminen aiheutuu Ostajan toiminnasta,
toimitusaikaa jatketaan kohtuulliseksi katsottu aika, jonka Osapuolet
yhdessä sopivat.
Jos tuotetta ei toimiteta sovittuna toimitusaikana, Ostajalla on oikeus
vaatia viivästyssakon maksamista siitä päivästä lähtien, jona
toimituksen olisi pitänyt tapahtua. Viivästyssakon määrä on 1 %
Ostotilauksen tai Toimituspyynnön kokonaishinnasta jokaiselta
alkavalta viikolta, vaikka vain yksittäinen toimitus viivästyisi.
Viivästyssakko on enintään 20 % kyseessä olevan sopimuksen
kokonaishinnasta. Viivästyssakko on maksettava Ostajan niin
vaatiessa.
Ostajalla on sopimussakon ohella oikeus purkaa Ostotilaus, Sopimus
tai toimituspyyntö, mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tavaraa tai
palvelua sovittuna toimitusaikana tai jos olosuhteista käy selvästi ilmi,
että toimitus tulee viivästymään olennaisella tavalla. Myyjän toimituksen
viivästyessä Ostajalla on oikeus sopimussakon lisäksi saada myyjältä
korvaus kaikista niistä sopimussakon ylittävistä vahingoista, jotka
johtuvat toimituksen viivästymisestä tai toimituksen täyttämättä
jättämisestä.
Mikäli Ostaja ei pysty vastaanottamaan tuotetta sovittuna
toimitusajankohtana, on Ostajalla oikeus ilmoittaa myyjälle myöhempi
toimitusajankohta, jolloin tuote pystytään vastaanottamaan.

5.

Laatuvaatimukset

Myyjä vastaa siitä, että Tavarat ja/tai Palvelu:
vastaavat tilattua tai pyydettyä laatua
ovat virheettömiä ja sopivat ostajan ilmoittamaan
käyttötarkoitukseen
ovat lakien ja viranomaismääräysten mukaisia
noudattavat kaikilta osin voimassaolevaa lainsäädäntöä
toteutuksessa on varauduttu riittäviin resursseihin
suoritetaan riittävällä ammattitaidolla
noudattavat ostajan turvallisuusmääräyksiä

VERSOWOOD GROUP

Ostajalla on oikeus tehdä laadun valvontaa ja tarkistuksia Tavaran
valmistuksessa sekä palvelujen suorittamispaikalla. Tarkastusoikeus ei
vähennä tämän osto- ja toimitusehtojen tai sopimuksen määräämiä
Myyjän velvoitteita.
Myyjä on vastuussa palveluhenkilöstöstään sen työnjohdosta ja
alihankkijoista. Myyjä antaa Ostajalle tarpeelliset asiakirjat tavaroista
ja/tai palveluista, jotta varmistetaan oikea käyttö. Mikäli
Tavarantoimitukseen liittyy välttämättömät varaosat, Myyjä sitoutuu
toimittamaan varaosia vähintään 10 vuoden ajan.

6.

Maksuehdot

Myyjällä on oikeus lähettää lasku Ostajalle sen jälkeen, kun tuote on
toimitettu toimitusehdon mukaisesti. Myyjä laskuttaa Ostajaa
verkkolaskutuksen kautta. Ostaja maksaa laskun tarkistettuaan ja
hyväksyttyään toimituksen. Maksuaika on 60 päivää netto laskun
saapumisesta. Maksun viivästyessä on Myyjällä oikeus
viivästyskorkoon. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan
korkolain mukainen. Tilauksessa, sopimuksessa tai toimituspyynnössä
mainittu hinta sisältää pakkaus-, laskutus-, toimitus, toimistopalvelukulut
sekä muut vastaavat kulut, eikä Myyjä ole oikeutettu lisäämään
toimituksen ja laskutuksen yhteydessä mitään lisäkulua, mitä
Tilauksessa, Sopimuksessa tai Toimituspyynnössä ei ole erikseen
nimenomaisesti mainittu.

7.

Omistusoikeuden siirtyminen

Tavaran ja/tai Palvelun omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Tavara ja/tai
Palvelu on toimitettu sovittuun paikkaan kuten toimitusehdot määritelty
Tilauksessa, Sopimuksessa, Toimituspyynnössä tai näissä Yleisissä
Osto- ja Toimitusehdoissa.

8.

Vaaranvastuun siirtyminen

Tavara ja/tai Palvelun vaaranvastuu siirtyvät Ostajalle, kun Tavara ja/tai
Palvelu on maksettu näissä Yleisissä Osto- ja Toimitusehdoissa
määriteltyjen maksuehtojen mukaisesti.

9.

Takuu

Myyjä myöntää 24 kuukauden takuun koskien Tavaroiden ja/tai
Palveluiden suunnittelua, rakennetta ja laatua. Myyjän takuu alkaa
Tavaran ja/tai Palvelun käyttöönotosta, kuitenkin viimeistään 6
kuukauden kuluessa Tavaran ja/tai Palvelun hyväksytystä
vastaanottamisesta.
Myyjä on velvollinen takuuaikana omalla kustannuksellaan vaihtamaan
tai korjaamaan virheellisen Tavaran ja/tai Palvelun sekä korvaamaan
Ostajalle tästä aiheutuneet kulut. Myyjä myöntää korjatulle tai vaihdetun
Tavaralle ja/tai Palvelulle uuden 24 kuukauden takuun.
Myyjän antama takuu ei koske Tavaran normaalia kulumista.

10. Vastuu virheistä
Jos Tavara ja/tai Palvelu ei vastaa Ostotilauksessa, Sopimuksessa tai
näissä Yleisissä Osto- ja Toimitusehdoissa sovittua, on Ostajan tehtävä
reklamaatio kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisen jälkeen.
Myyjän tulee korjata virheet ilman aiheetonta viivytystä omalla
kustannuksellaan. Korjaus tulee suorittaa Tavaran ja/tai Palvelun
sijaintipaikassa, ellei Ostaja katso tarkoituksenmukaiseksi, että viallinen
Tavara tai sen osa palautetaan Myyjälle korjausta tai vaihtoa varten.
Myyjällä on halutessaan oikeus vaihtaa Tavara ja/tai Palvelu uuteen.
Myyjä on velvollinen korvaamaan Ostajalle Tavaran tai sen osan
irrottamisesta ja uudelleenasentamisesta aiheutuvat kulut. Tavaran tai
sen osien kuljettaminen korjattavaksi Myyjälle ja Myyjältä takaisin
tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella.
Ostaja voi ilmoittaa kirjallisesti määräajan, jonka kuluessa Myyjän on
korjattava vika. Jos Myyjä ei ole täyttänyt velvoitteitaan määräajassa,
voi Ostaja korjata tai korjauttaa vian myyjän kustannuksella. Tämä
oikeus Ostajalla on myös ilman määräajan ilmoittamista, jos alun perin
on selvää, ettei myyjä kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan.
Mikäli vikaa ei saada korjatuksi,
a) Ostajalla on oikeus hyväksyä virheellinen toimitus kokonaan tai
osittain ja Ostajalla on oikeus saada alennusta hankintahinnasta
suhteessa tuotteen alentuneeseen arvoon, tai
b) mikäli vika on oleellinen, Ostaja voi purkaa Tilauksen tai
Sopimuksen. Ostajalla on tällöin oikeus saada täysi korvaus
virheen aiheuttamista vahingoista.
Myyjä vastaa alihankkijansa virheestä ja viivästyksestä kuin omastaan.

11. Tuotevastuu
Myyjä vastaa kaikista niistä vahingoista, jota Tavara ja tai Palvelu
asianmukaisesti käytettynä aiheuttaa Ostajan omaisuudelle, Ostajan
työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle.
Myyjä vastaa siitä, etteivät hänen toimittamansa Tavarat ja/tai Palvelut
loukkaa kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita
immateriaalioikeuksia. Myyjä vastaa siitä, ettei Tavaraan ja/tai
Palveluun kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista
tai velvoitteista aiheudu Ostajalle oikeudenkäyntikuluja eikä
vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia
kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan.

12. Purkaminen
Jos toinen Osapuolista rikkoo oleellisesti Tilausta, Toimituspyyntöä,
Sopimusta ja/tai näitä Yleisiä osto- ja Toimitusehtoja eikä korjaa
rikkomusta kohtuullisessa ajassa saatuaan rikkomuksestaan
ilmoituksen, toisella osapuolella on oikeus purkaa Tilaus,
Toimituspyyntö tai Sopimus ilman korvausvelvollisuutta. Tällöin
Tilausta, Toimituspyyntöä tai Sopimusta rikkoneen osapuolen on
korvattava purkamisesta toiselle Osapuolelle aiheutunut vahinko.
Mikäli toimituksen siirtyessä alun perin sovitusta niin paljon, että
viivästyssakon enimmäismäärä ylittyy, on Ostajalla oikeus purkaa
välittömästi Tilaus, Toimituspyyntö tai Sopimus. Molemmilla Osapuolilla
on oikeus välittömästi purkaa Tilaus, Toimituspyyntö tai Sopimus, jos
vireille on saatettu toista Osapuolta koskeva konkurssi-velkajärjestelytai yrityssaneeraushakemus tai jos toinen Osapuoli on asetettu
selvitystilaan.

13. Salassapito
Myyjä sitoutuu pitämään tietoonsa saamansa Ostajaa koskevat eijulkiset tiedot ehdottoman luottamuksellisina sekä olemaan
luovuttamatta tai paljastamatta niitä mitenkään kolmannelle osapuolelle
ilman Ostajan etukäteen antamaan kirjallista suostumusta.
Myyjän on rajoitettava luottamuksellisten tietojen käyttöä omilla
työntekijöillään ja alihankkijoilla. Luottamuksellisia tietoja voidaan antaa
vain Tilauksen, Toimituspyynnön tai Sopimuksen täyttämiseksi näiden
Yleisten Osto- ja Toimitusehtojen mukaan.
Salassapitovelvoite sitoo Myyjää myös toimituksen päättymisen jälkeen.

14. Ylivoimainen Este (Force Majeure)
Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen
sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen
sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten
ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on
osapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa
ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.
Tällainen tapahtuma on sota, kapina, sisäinen levottomuus,
viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen
tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja
energiajakelun keskeytys, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä
merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.
Myyjän alihankkijan ylivoimainen este ei vapauta Myyjää
sopimusvelvoitteistaan, mikäli toista alihankkijaa voidaan käyttää.
Sen Osapuolen, jota ylivoimainen este estää täyttämästä
sopimusvelvoitteitaan, on viipymättä ilmoitettava esteestä toiselle
Osapuolelle kirjallisesti. Kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa
Tilaus tai Sopimus ilman korvausvelvollisuutta toista osapuolta kohtaan,
mikäli ylivoimainen este viivyttää Toimituksen täyttämistä yli kuusi (6)
kuukautta.

15. Sopimuksen siirtäminen
Osapuolet eivät saa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman
toisen Osapuolen kirjallista hyväksyntää. Mikäli Ostaja siirtää
toimipaikkansa, jolle Tavara ja/tai Palvelu toimitetaan, kolmannelle
osapuolelle, Ostaja on oikeutettu siirtämään Tilauksen,
Toimituspyynnön ja/tai Sopimuksen oikeuksineen ja velvoitteineen
kyseessä olevalle kolmannelle osapuolelle.

16. Sovellettava Laki ja riidanratkaisu
Näiden Yleisten Osto- ja Toimitusehtojen mukaisiin tavara- ja/tai
Palveluhankintoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten kesken
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Ostajan kotipaikan
käräjäoikeudessa.

