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AULIS LUNDELL OY

Yleiset toimitusehdot

Toimitukset noudattavat näitä ehtoja ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

www.aulislundell.fi/toimitusehdot

Hinnat

Toimitukset laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan. Hintoihin lisätään voimassaoleva
arvonlisävero. Minilisät veloitetaan tuoteryhmäkohtaisten voimassaolevien ehtojen mukaisesti.

Laskutus

Toimituspäivän mukaan. Myöhästyneisiin suorituksiin lisätään korkolain mukainen viivästyskorko.

Maksuehdot

PayTrail maksutapa tai sovitusti yrityssopimusasiakkaille.

Toimitusehto

Vapaasti tehtaalla Saukkolassa tai Lohjalla (Finnterms 2001 NOL; Incoterms 2020 EXW)

Kuljetukset

Asiakas vastaa toimituserän rahtiveloituksesta sekä lastin purkamisesta toimituskohteessa.
Kuljetusvahingosta vastaa kuljetuksen suorittaja, ja kuljetusvahingot on merkittävä aina rahtikirjaan.
Tilatessaan rahdin Aulis Lundell Oy:n kautta asiakas sitoutuu vastaanottamaan toimituksen arkipäivisin klo 9 – 15.

Pakkaukset
ja palvelut

Toimituseräkohtaisesti laskutetaan seuraavasti pakkaukset ja palvelut:
Liune ovi- ja elementtipakkaus
36,00 e/lava, lava 1-10 kpl tuotteita
Liune lasioven pakkaus
78,00 e/lava, lava 1-10 kpl tuotteita
Postipaketti LIUNEtaidesisustus
18,00 eur
Postipaketti maks 20 kg
35,00 eur
Postipaketti maks 50 kg
55,00 eur
Nosturipurku paikanpäällä
95,00 eur
Odotusveloitus purkuun
65,00 e/h jos ylittää 15 min
Noutolisä tehtaalta
10,00 eur/toimitus
Noutolisä Kaukokiidon terminaalista
20,00 eur/toimitus

Noutotilaukset

Mikäli noutotilausta ei ole noudettu kahdeksan (8) päivän kuluessa vahvistetusta toimituspäivästä,
pidätämme oikeuden laskuttaa asiakasta sovitulla noutopäivällä ellei asiasta ole muuta sovittu.

Varastointi

Varastoinnissa on noudatettava huolellisuutta ja tuotekohtaisia ohjeita. ProfAL-korotuslattian
profiiliniput on hyvä suojata työmaalla. Liune varastoidaan tuoteohjeen mukaisesti suojattuna.
Profiilit yleensä voidaan säilyttää hetkellisesti ulkona ilman suojaa.

Palautukset

Virheettömien tuotteiden palautuksista on sovittava Aulis Lundell Oy:n kanssa erikseen.
Asiakas vastaa palautuskustannuksista. Sovituista virheettömistä tuotteista hyvitetään enint. 50% ostoarvosta

Reklamaatio

Aina ei kaikki toimitukset mene niin kuin haluaisimme, vaan joskus tulee myös virheitä, tällöin
tee reklamaatio aina kirjallisesti täällä;
www.aulislundell.fi/reklamaatio

Toimitusaika Profiilit

Tilauksestanne väliseinärangat n. 1 vk, muut profiilit n. 1-2 vk
Rakennusosapalvelun ja teräspalvelun tuotteet toimitetaan sopimuksen mukaan

Toimitusaika Liune

Liune -tuotteiden toimitusaika on 1-4 vk, tarkemmat tiedot verkkosivuiltamme.
Liunen-tuotteiden Ei -laskutusasiakkaiden toimitusaika alkaa saapuneesta maksusuorituksesta.

Toimitusaika 24h

Väliseinärankatoimitus 24h pääkaupunkiseutu, yksikköhinnat aina ovh hinnoin ja
rahtiveloitus 190 €/toimitus Helsinki, Espoo, Vantaa. Helsingin keskustan rahti 255 €.
Liune pikatoimituksissa tuotteen yksikköhinta aina ovh ja rahtiveloitus 255€

Rahdit Profiilit

Pääkaupunkiseudulle AL-jakelun täsmätoimituksena 144 €/erä (sis.nosturin), muut kohteet toimittajan
rahtisopimuksella tai asiakkaan rahdinkuljettajalla. Nosturipurku on hyvä tilata jo tilauksen yhteydessä
toimituksen nopeuttamiseksi; nosturiveloitus 95€. Jos nosturi laskutetaan jälkikäteen, lisätään laskutuslisä 25€.
Pitkän tavaran lisäveloitukset seuraavasti: 4-6 m 40 €/lähetys, 6-10 m 60 €/lähetys, >10 m 100 €/lähetys.

Rahdit Liune

Pääkaupunkiseudulle AL-jakelun täsmätoimituksena 144 €/erä ja QF-elementit 90 €/erä (sis.nosturin).
Muu Suomi 168€/erä tai QF-elementit 98 €/erä ja nosturipurku 95€/toimitus; jos nosturi laskutetaan jälkikäteen,
lisätään laskutuslisä 25€. Muut kohteet toimittajan rahtisopimuksella tai asiakkaan rahdinkuljettajalla

Pakkaukset Profiilit

Sisältyvät toistaiseksi veloituksetta:
- trukkinippujen koot sopimuksen mukaan pakattuna aluspuilla ja vannekiinnityksillä
- tuoteniput merkitään tilauksen mukaan kollikohtaisesti
- tuoteniput pakataan tilauksesta kerroskohtaisesti, tilaukset kaavakkeella:

www.aulislundell.fi/niputus

Profiilit toimitetaan aina täysin käsinipuin, tosin veloitukset paketoinneista 78 €/kolli
huoneistokohtaisiin nippuihin (<300m) erillisohjeen mukaan sekä suojamuovilla päällystettyihin kolleihin.
Veloitukset FIN ja EUR lavoista, sekä kela-, raina- ja arkkilavoista 12,00 €/kpl.
Vienti- ja muut erikoispakkaukset laskutetaan erikseen.
Minilisä Profiilit

Erikoispituudet; väliseinärangat <1000mm 1,50 €/kpl,
termorangat ja kevytorret 700-1700mm 2,00 €/kpl, <700mm 3,00 €/kpl,
< 400 m toimituserät/tuote ovh hinnoin ilman alennuksia.

Erikoisprofiilit

Erikoisprofiileista asiakas vahvistaa tuotepiirroksen viimeistään tilausvahvistuksen yhteydessä;
toimittaja ei vastaa profiilin oikeellisuudesta ellei tuotepiirrosta ole.

Muut ehdot

RYHT-2000 mukaisesti.
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