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Putkentulpat 

SFL / SRL / GL pyöreälle putkelle 

V neliö- ja suorakaideputkelle 

 

 

s. 3 

Säätöjalat ja -tulpat 

RG / VG säätötulpat  

SS / JTB säätöjalat 

(lisäksi valikoimassa vääntimiä, 

tähtinuppeja jne.) 

s. 4 

Peitetulpat ja mutterinsuojat 

Karmipeitetulpat, muut 

peitetulpat ja mutterinsuojat. 

s. 5 

Kierteiset suojatulpat ja –hatut 

Hydrauliikkatulpat sisä- ja 

ulkokierteellä: M, R ja UNF. 

 

s. 17 - 25 

Laakerin-, laipan- ja 

rasvanipansuojat 

SAE-laipan- ja putkensuojat, 

laakerin- ja rasvanipansuojat. 

s. 14 - 16 

Sileät suojatulpat 

Laaja valikoima erilaisia tulppia 

kierteiden, letkujen ym. 

kohteiden suojaamiseen. 

s. 6 - 13 

 

 

Luettelossa on vain osa koko 

tuotevalikoimastamme. Kysy 

myös muita tuotteitamme, jos et 

löydä etsimääsi. 

Ajantasaiset tuotetiedot löytyvät 

kotisivuiltamme  

www.plastmark.fi.  

Lisäksi toimitusohjelmaamme 

kuuluu mm. näyteastioita ja 

purkkeja, pussinsulkijoita ym. 

muovituotteita. 

Valmistamme ruiskupuristamalla 

myös uudet sekä asiakas-

kohtaiset tuotteet.  
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MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT 

1. TARJOUS & SOPIMUS  

Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää tarjouksen antamispäivämäärästä tai sopimuksen mukaan. Sopimus 

kaupasta syntyy kun tarjouksen tapauksessa ostaja on hyväksynyt tarjouksen tai muussa tapauksessa kun 

myyjä on vahvistanut tai toimittanut tilauksen. 

 

2. TOIMITUSAIKA 

Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa mainittu toimitusaika on arvioitu toimituspäivämäärä; jos toimitus 

kuitenkin viivästyy olennaisesti tästä, myyjä ilmoittaa viipymättä asiakkaalle uuden ensimmäisen 

mahdollisen toimituspäivämäärän (jos sellainen on tiedossa).  

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai virheellisestä toimituksesta ostajalle mahdollisesti aiheutuneista 

välillisistä vahingoista (esim. tuotantotappiot, saamatta jääneet voitot tai muut taloudelliset ym. 

vahingot).  

 

3. HUOMAUTUKSET  

Toimituksista tehtävät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa tavaran 

vastaanottamisesta. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjän vastuu 

rajoittuu korkeintaan toimitetun tavaran arvoon.  

Mahdolliset palautukset on sovittava erikseen myyjän kanssa. Myyjä varaa oikeuden periä ostajalta 

palautuksesta toimitus- ja käsittelykulut. 

 

4. TOIMITUS- & MAKSUEHDOT  

Toimituksissa sovellettava toimituslauseke on EXW tai sopimuksen mukaan FCA (vastaanottajan 

kuljetussopimuksella). Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään laskulle. 

Maksuehto laskulla on 14 pv netto. Alle 50,00 euron (alv 0%) arvoisiin tilauksiin lisätään pientoimituslisä 

15,00 euroa (alv 0%). Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman 

korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 

lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Omistusoikeus tavaraan siirtyy kun koko kauppahinta on 

maksettu. 

 

5. SOPIMUKSEN PURKU 

Myyjä varaa oikeuden sopimuksen purkamiseen, jos kaupan kohteena olevan tavaran tuottaminen tai 

maahantuonti vaikeutuu tai viivästyy huomattavasti ylivoimaiseen esteen (luonnoneste, tulipalo, 

konevaurio, valmistuksen lopettaminen tms. este johon myyjä ei kykene vaikuttamaan) vuoksi. Myyjä ei 

ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen purkamisesta aiheutuneita kustannuksia. 


