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TEKNISET ERISTEET
RAHTI- JA PALVELUHINNASTO
1.6.2022

TEKNISTEN ERISTEIDEN KULJETUSEHDOT
RAHTI

Toimituksien rahti määräytyy tuotteiden verottoman nettoarvon mukaan
alla olevan rahtiveloitustaulukon mukaisesti. Mikäli toimitus jaetaan
asiakkaan pyynnöstä useampaan toimituserään, rahti määräytyy
toimituseräkohtaisesti. Rahtivapaat toimituserät toimitamme veloituksetta
autossa kuormakirjaan merkitylle purkamispaikalle. Rahti ei sisällä tuotteen
purkua. Rakennuseristeiden kuljetusehdot ilmenevät asianomaisista
hinnastoista.
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Rahtiveloitustaulukko
Rahti/Toimitusalue

Toimituksen
nettoarvo

Alue 1

Alue 2

Alue 3

≥ 5500 € (VAT 0%)

Rahtivapaa

Rahtivapaa

Rahtivapaa

≥ 3850 € (VAT 0%)

125 € (VAT 0%)

185 € (VAT 0%)

245 € (VAT 0%)

≥ 2200 € (VAT 0%)

185 € (VAT 0%)

245 € (VAT 0%)

305 € (VAT 0%)

< 2200 € (VAT 0%)

245 € (VAT 0%)

305 € (VAT 0%)

365 € (VAT 0%)
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Asiakaspalvelustamme voit halutessasi tarkistaa mihin toimitusalueeseen haluttu toimitusosoite kuuluu.
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* Ahvenanmaa- ja saaristotoimituksista rahti veloitetaan erillisen
tarjouksen perusteella.

*

ASENNUSTARVIKKEIDEN TOIMITUSKULUT
Asennustarvikkeet toimitetaan rahtivapaasti eristetoimituksen mukana.
Erikseen toimitettuna veloitetaan posti-/toimituskulu 80 € (alv 0%).

PALVELUHINNASTO
Palveluehdoista on kerrottu tarkemmin sivulla 3.
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Purkukalusto: toimitus maahan purettuna

100 €/auto (alv 0%)

Pikatoimitus

150 €/toimitus (alv 0%)

Tarkka toimitusaika (+/- 30 min)

100 €/auto (alv 0%)

Toimitusaikaikkuna (4 tuntia)

50 €/auto (alv 0%)

Odotusajan veloitus (kun odotusaika yli 2 tuntia auton saapumisesta
toimitusosoitteeseen)

60 €/alkava tunti (alv 0%)

Tilausmuutos

100 €/tilaus (alv 0%)

Ei varastoitavien tuotteiden pientoimituslisä

Kourutuotteet 55 €/tilausrivi (alv 0%) ja
matto- sekä levytuotteet 330 €/tilausrivi
(alv 0%).
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TEKNISTEN ERISTEIDEN MYYNTI- JA PALVELUEHDOT
Tällä sivulla esiteltävien palveluiden hinnat on kerrottu sivulla 2.

PURKUKALUSTO

ODOTUSAIKA

Lavapakkaukset voidaan toimittaa työmaalle myös
valmiiksi purettuna. Toimituksesta purkukalustolla on
sovittava erikseen asiakaspalvelumme kanssa ja siitä
veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti. Ilman erillistä
sopimista tuotteet toimitetaan ilman purkukalustoa.

Mikäli kuljettaja joutuu odottamaan kuorman
purkamista toimitusosoitteessa yli 2 tuntia, veloitamme
ylimenevästä odotusajasta palveluhinnaston mukaisesti.

PIKATOIMITUS

Toimitamme tuotteitamme pikatoimituksina alle
normaalin toimitusajan varasto-, tuotanto- ja
kuljetustilanteen niin salliessa. Toimituksesta
peritään tällöin pikatoimitusveloitus. Pikatoimituksen
yksityiskohdista sovitaan aina tilauskohtaisesti.
TARKKA TOIMITUSAIKA

Tomitukselle on mahdollista sopia tarkka purkuaika
(+/- 30 min) tai 4 tunnin toimitusaikaikkuna;
esimerkiksi toimitus klo 9 - 13 välisenä aikana.
Veloitukset määräytyvät palveluhinnaston mukaisesti.
Tarkasta toimitusajasta sovitaan aina tilauskohtaisesti.

TILAUSMUUTOS

Vahvistettuihin tilauksiin toivotut muutokset sovitaan
asiakaspalvelumme kanssa. Mikäli muutos on
mahdollinen, siitä veloitetaan palveluhinnaston
mukaisesti.
EI VARASTOITAVIEN TUOTTEIDEN PIENTOIMITUSLISÄ

Mikäli ei-varastoitavan tuotteen haluttu toimitusmäärä
on alle hinnastossa mainitun minimimäärän, saatavuus
on varmistettava asiakaspalvelustamme.
Jos pientoimitus on mahdollinen, veloitamme palvelusta
pientoimituslisän.

CE-MERKKI JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
Paroc Oy Ab noudattaa toiminnassaan EN ISO 9001:2015 ja 14001:2015 standardien
mukaista ja DNV:n sertifioimaa toimintajärjestelmää. Tekniset eristeet täyttävät
standardin EN 14303 asettamat perusvaatimukset ja ovat Eurofins Expert Services Oy:n
sertifioimia.Tuotepakkaukset varustetaan CE-merkillä.
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TEKNISTEN ERISTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT
SOVELTAMISALA
Näitä ehtoja sovelletaan tämän hinnaston
mukaisten teknisten eristeiden kotimaan kaupassa
elinkeinoharjoittajien välillä. Paroc Oy Ab
rakennuseristeiden yleiset toimitusehdot käyvät ilmi
kyseisten tuotteiden hinnastoista. Niiltä osin kun
kauppaan liittyviä kysymyksiä ei näissä ehdoissa ole
säännelty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja
(RYHT; RTK/RTT).
LASKUTUS
Laskutus tapahtuu tavaran toimituspäivänä voimassa
olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti. Laskuun
merkitty toimituspäivä on se päivä, jolloin tavara lähtee
tehtaaltamme.

Mikäli ei ole toisin sovittu, vastaa asiakas kuorman
purusta. Purkukaluston tarpeesta sovitaan
tilauskohtaisesti asiakaspalvelumme kanssa,
puh. 046 876 8020 Parocin järjestämä kuorman purku
suoritetaan auton välittömään läheisyyteen.
RAHTI
Toimituksien rahti määräytyy tuotteiden
verottoman nettoarvon mukaan sivulla 2 olevan
rahtiveloitustaulukon mukaisesti. Rahti ei sisällä
tuotteen purkua.
VAHINGONKORVAUS

Hinnastomme hinnat ovat voimassa olevia
arvonlisäverottomia hintoja. Laskutuksen yhteydessä
hintaan lisätään voimassa olevan veroprosentin mukainen
arvonlisävero ja lasketaan laskun tarkka arvo.

Vahingonkorvauksen määrä on enintään toimituksen
arvo tehtaalla ja Paroc Oy Ab:lla on oikeus
vahingonkorvauksen sijaan toimittaa uusi tuote-erä.
Mikäli kuormakirjaan ei ole tehty merkintää virheistä eikä
reklamointia ole tehty kohdan ”Toimitus” mukaisesti,
ei Paroc Oy Ab vastaa tavaran virheestä aiheutuneista
vahingoista. Paroc Oy Ab ei ole velvollinen korvaamaan
tilaajalle viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä
aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

ERIKOISTUOTTEET

PALAUTUKSET

Hinnastostamme poikkeavat tuotteet, erikoismitat ja
minimimäärät tarjouksen mukaan.

Mikäli toimitus on tapahtunut tilauksen mukaisesti,
emme voi hyväksyä tuotepalautuksia.

TOIMITUS

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tilaus toimitetaan täysien pakkauksien mukaisissa
toimituserissä. Minimimyynti- ja toimituserät on
mainittu voimassa olevissa hinnastoissamme. Tavaran
vastaanottaja tarkistaa tavaraa vastaanottaessaan
pakkaukset ja kuittaa vastaanottaneensa kuormakirjojen
mukaiset tuotteet. Mikäli tilaajalla on huomautettavaa
pakkausten lukumäärään tai kuntoon liittyen, on
huomautukset tehtävä tässä yhteydessä ja merkittävä
autonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan.
Mahdolliset muut huomautukset ja reklamaatiot on
tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavaran toimittamisesta.

Paroc Oy Ab vastaa tuotteen laadusta ja muista
ominaisuuksista kuhunkin käyttötarkoitukseen
antamiensa tietojen mukaisesti. Vastuu ei kuitenkaan
koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen
väärästä käytöstä, virheellisestä pinnoitteesta,
virheellisestä rakenteesta, asennusvirheestä tai
varastoinnista aiheutuneista virheistä.

ARVONLISÄVERO

KULJETUS JA PURKU
Paroc Oy Ab:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa
kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista
kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn osoitteeseen saakka.
Tilaajan tulee varmistaa, että toimituspaikan tieolosuhteet
sallivat ajoneuvokaluston liikkumisen purkupaikkaan.
Lavapakkausten käyttö ja niiden purku edellyttää lisäksi,
että purkupaikalla on asiakkaan hankkima purkukalusto.

FORCE MAJEURE
Kaikki tarjoukset tehdään ja kaupat päätetään pidättäen
Paroc Oy Ab:lle oikeus ilman korvausvelvollisuutta
siirtää toimitusaikaa kokonaan taikka osaksi
vapautua toimitusvelvollisuudesta sellaisen
voittamattoman esteen kuin sodan, kapinan, lakon,
työsulun, Suomen Työnantajien Yleisen Ryhmän
julistaman rakennusainesulun, myöhästyneiden tai
täyttämättä jääneiden valmistuotetoimitusten, kone- ja
laitosvaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden
ja muitten samankaltaisten tai niihin verrattavien
hankintaesteiden tai -vaikeuksien sattuessa.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on
yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet
voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota
minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai
luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakkoilmoitusta.
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