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ASIAKKAAN 
TIEDOT

Yritysnimi*:

Katuosoite*:

Postinumero*: Postitoimipaikka*:

Toimitusosoite (jos eri kuin postiosoite):

Toimitustapa / rahtisopimuksen nro:

 Toimiala*: 
£  korjaamo, mekaanikkojen määrä: ________   £  kuljetusliike, oma korjaamo    £  kuljetusliike, ei omaa korjaamoa 
£  perävaunuvalmistaja         £ varaosaliike   £ autoilija   £  linja-autoliikennöitsijä    
£  muu, mikä: 

Autojen lukumäärä*: Perävaunujen lukumäärä*: Arvioidut vuosiostot*:

Ensisijainen asiointipaikka*:

£  Ensiasennus BPW Kraatz Oy   £  Trailcon Espoo (hallinto)   £  Trailcon Jyväskylä    £ Trailcon Lappeenranta 
£ Trailcon Oulu   £  Trailcon Pori   £  Trailcon Seinäjoki  £  Trailcon Tampere  £  Trailcon Turku  £  Trailcon Vantaa

YHTEYSHENKILÖT*
Nimi: Tehtävä: Sähköposti:

£  Tilaan uutiskirjeen, sähköpostiosoite:
Vastuumyyjä*:

LUOTTO-
HAKEMUS
JA 
LASKUTUS-
TIEDOT

Yritysmuoto*:
£ Oy  £ Ky £ Oyj £ T:mi £ Ay

Y-tunnus*: Liikevaihto/v*:

Vastuuhenkilö*: Hetu (jos Ky, T:mi, Ay)*:

Puhelinnumero*: Sähköposti*:

Laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite):

Sähköpostiosoite (laskuille): Haettu luotto*:

Täytä tiedot, mikäli verkkolaskutus on
yrityksen kohdalla mahdollinen.

Verkkolaskuosoite: Operaattori:

OVT-tunnus: Välittäjän tunnus:

ASIAKKAAN 
ALLEKIRJOI-
TUS

£ Allekirjoittamalla lomakkeen vahvistan kaikki tiedot oikeiksi (rasti ruutuun).*
£ Olen tutustunut BPW Kraatz Oy:n yleisiin myynti- ja maksuehtoihin ja hyväksyn nämä (kts. seuraava sivu).
£ Hakemuksen allekirjoittamalla hyväksyn BPW Kraatz Oy:n tietosuojakäytännön.
£ Hyväksyn henkilötunnukseni käyttämisen luottotietojen tarkastamiseen tarvittaessa. Hyväksyn henkilötunnukseni käsittelyn 

BPW Kraatz Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti.
£ Hakemuksen lähettäjänä olen varmistanut, että yhteyshenkilö(t) on/ovat antanut/antaneet suostumuksensa tietojensa 

tallentamiseen BPW Kraatz Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin. *
Asiakkaan allekirjoitus*: Päivämäärä*:

Allekirjoittajalla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

PERUS-
TIEDOT JA 
LUOTTO-
PÄÄTÖS

Asiakasnro: As.tyyppiehdotus: Aleluokkaehdotus:

Luottopäätös:
£  Hyväksytty käteisasiakkaaksi     £ Hyväksytty luottoasiakkaaksi        £ Hyväksytty ennakkomaksuasiakkaaksi 
Luottoraja: Maksuehto:

£ Luottohakemus hylätty, syy: 

Huomautukset:

Maksuehto ja luottoraja voidaan määritellä uudelleen tarpeen ja maksukäyttäytymisen mukaiseksi. 
Luottopäätökseen ja luottorajaan liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä reskontraan 

p. vaihde 020 7936 700, sähköposti: taloushallinto@kraatz.fi
(Taloushallinto) allekirjoitus: Päivämäärä:

ASIAKASAVAUS, TILIHAKEMUS 
BPW Kraatz Oy
*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia
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BPW Kraatz Oy 
MYYNTIEHDOT

1. TARJOUS
Mikäli toisin ei ole mainittu, on tarjous voimassa 30 pv. Tarjoukseen 
liittyvät tiedot, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän 
omaisuutta eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus myyjän ja ostajan välillä syntyy kauppakirjan molemminpu-
olisella allekirjoituksella. Jos myyjä on lähettänyt tarjouksen, sopimus 
syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Mikäli ostaja 
tekee tilauksen puhelimitse tai sähköisesti ilman tarjousta, sopimus syn-
tyy, kun myyjä lähettää tilauksesta kirjallisen tilausvahvistuksen taikka 
toimittaa tavaran ilman tilausvahvistusta.

3. TOIMITUSAIKA
Ellei toisin ole sovittu, alkaa toimitusaika siitä alla mainitusta ajankoh-
dasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen solmimispäivä b) viranomaisen 
lupaa edellyttävissä kaupoissa lupa ilmoituksen saapumisesta myyjälle 
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta d) ostajan toimituk-
selle välttämättömien tietojen antamisesta.

4. TAVARAN OMINAISUUDET
Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sop-
imuksessa määriteltyjen ja itse antamiensa tietojen mukaisesti. Ostaja 
vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen 
oikeellisuudesta.

5. TAKUU
Myydylle tuotteelle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, 
ellei toisin ole sovittu.

6. VAHINGONKORVAUS
Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajalle aiheutuvasta välittömästä 
vahingosta rajoittuu ostajan maksamaan kauppahintaan. Myyjä ei vastaa 
ostajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

7. MAKSUAIKA
Ellei maksuehdoista toisin ole sovittu, on maksuaika käteisasiakkaille 
heti netto ja tiliasiakkaille 14 pv netto.

8. KAUPPAHINNAN TARKISTAMINEN
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli lak-
isääteiset maksut kuten verot ja tullit muuttuvat ennen toimituspäivää.

Tämänhetkisestä maailmankaupan tilanteesta sekä raaka-aineiden ja 
komponenttien saatavuusongelmasta johtuen tilattujen tuotteiden toimi-
tusaikataulua ei kyetä täsmällisesti ja myyjää sitovasti antamaan. Myyjä 
pyrkii toimittamaan tuotteet sovitussa aikataulussa ja sitoutuu toimit-
tamaan tuotteet niiden valmistajan vahvistamien toimitusaikataulujen ja 
tekemien toimitusten mukaisesti. Myyjä sitoutuu ilmoittamaan tarkem-
man toimitusaikataulun ostajalle välittömästi saatuaan sen tietoonsa.

Edellä mainitusta syystä johtuen myyjä pidättää itsellään oikeuden 
muuttaa tilattujen/tarjouksessa mainittujen tuotteiden hintoja, mikäli 
niiden valmistaja taikka tuotteiden komponenttien valmistaja ilmoittaa 
tuotteiden/komponenttien hintojen noususta ennen tuotteiden vahvistet-
tua toimituspäivää. Mikäli myyjä joutuu muuttamaan toimituspäivää 
taikka korottamaan tuotteiden/komponenttien hintoja, ei ostajalla ole 
oikeutta saada näistä muutoksista myyjältä korvausta, jollei toimituksen 
myöhästyminen johdu myyjän tuottamuksesta.

9. VIIVÄSTYSKORKO
Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. 
Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

10. REKLAMAATIO
Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, tulee ostajan ilmoittaa siitä 
myyjälle 7 vrk kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus päättää 
toimenpiteistä virheen korjaamiseksi.

11. PALAUTUKSET
Ostajalla on oikeus palauttaa toimitettuja tuotteita vain, mikäli asiasta on 
etukäteen kirjallisesti sovittu. Hän ei ole oikeutettu palauttamaan hänelle 
varta vasten tilattuja tavaroita. Mikäli palautuksesta sovitaan ja syy ei 
ole myyjässä, on myyjä oikeutettu veloittamaan palautuksesta syntyvät 
suorat kulut sekä seuraavat käsittelykulut: 1-14 vrk sisällä toimituk-
sesta palautetut: 10 % tavaran arvosta, 15-30 vrk sisällä toimituksesta 
palautetut: 20 % tavaran arvosta. Mikäli toimituksesta on kulunut yli 
31 vrk emme käsittele palautuksia. Palautettavien tuotteiden tulee olla 
uudelleentoimituskelpoisia ja alkuperäisissä pakkauksissa. Takuukäsit-
telyyn palautettavien tuotteiden mukana tulee seurata täytetty palautus-
reklamaatiolomake.

12. PAKKAUSMATERIAALIT
Toimituksissa käytetyistä pakkaustarvikkeista veloitamme kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukaan.

13. TOIMITUSMAKSUT
Myyjällä on oikeus veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mu-
kaan toimitusmaksuja, kuten pientoimitus, -pienlaskutus, paperilasku-, 
jälkivaatimus-, ennakko- ja pikatoimitusmaksuja.

14. TOIMITUSEHDOT
NOL-noudettavana lähettäjältä ja FCA-vapaasti rahdinkuljettajalla, ostaja 
vastaa rahdista ja mahdollisesta kuljetusreklamaatiosta. TOP toimitettu-
na perille, myyjä vastaa rahdista ja mahdollisista kuljetusreklamaatioista. 
Reklamointiaika rahdinkuljettajalle on tiekuljetussopimuslain mukaisesti 
7 vrk. Noudatamme Finnterms 2001. Ellei asiakkaalle erikseen tilat-
tuja tuotteita noudeta 14 päivän kuluessa, on myyjällä oikeus laskuttaa 
asiakasta tuotteista.

15. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppahinta on 
maksettu, ellei toisin ole sovittu. Vaaranvastuu tavarasta siirtyy ostajalle, 
kun tavara on annettu itsenäisen tavarankuljettajan haltuun tai mikäli 
ostaja noutaa tavaran itse, kun ostaja on ottanut tavaran haltuunsa.

16. ILMOITUKSET
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa 
lähettäjä.

17. FORCE MAJEURE
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta Force Majeure -esteen 
sattuessa.

18. ERIMIELISYYDET
Näiden myyntiehtojen tulkitsemisesta johtuvat erimielisyydet ratkaist-
aan välimiesoikeudessa. Välimiesoikeus koostuu yhdestä keskuskaup-
pakamarin nimeämästä välimiehestä ja välimiesoikeus kokoontuu 
Helsingissä.
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