ANVIA OYJ – OSAMAKSUKAUPAN ERITYISEHDOT
1. OMISTUSOIKEUS. Myyjäyhtiö pidättää omistusoikeuden myytyyn tuotteeseen. Tuote on, kaikkine lisävarusteineen, myyjän omaisuutta kunnes ostaja on
maksanut kaikki tähän sopimukseen liittyvät velvoitteensa ja ostajan muutkin tuotetta koskevat maksuvelvoitteet. Omistuksenpidätysehto koskee myös
varusteita ja lisätuotteita, jotka kauppaan kuuluvina ilman eri veloitusta toimitetaan myydyn tuotteen täydennykseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi.
Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahinnan osaa ei kuitata maksetuksi tämän osamaksusopimuksen allekirjoittamisella, vaan tällaisesta maksusta
laaditaan erillinen kuitti. Ostaja vastaa kohteeseen liittyvien mahdollisten verojen ja maksujen suorittamisesta sen jälkeen, kun tuote on hänelle luovutettu.
Ostaja ei saa ilman myyjäyhtiön kirjallista suostumusta myydä, vuokrata tai muutoinkaan luovuttaa tuotetta edelleen. Ostajan on ilmoitettava välittömästi
myyjäyhtiölle, mikäli tuotetta uhkaa ulosmittaus, takavarikko, elinkeinonharjoittajan myyntioikeuslain nojalla tapahtuva myynti tai muu myyjäyhtiön oikeutta
loukkaava toimenpide tai ostajaa itseään uhkaa konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely tai muu hänen maksukykyynsä olennaisesti vaikuttava
toimenpide. Ostajan on estettävä mainittujen toimenpiteiden ja järjestelyjen vaikutukset esittämällä tämä osamaksusopimus todisteena myyjäyhtiön
omistuksenpidätysehdosta.
2. SOPIMUKSEN SIIRTO. Myyjäyhtiöllä on oikeus siirtää tämän sopimuksen kaikkine oikeuksineen, mukaan lukien saatava ja omistusoikeus kolmannelle
taholle. Ostaja ei saa luovuttaa osamaksulla ostettua tuotetta ilman myyjäyhtiön kirjallista suostumusta niin kauan kuin ostajalla on tähän
osamaksusopimukseen perustuvia maksuvelvoitteita ja ennen kuin omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Ostaja ei saa siirtää sopimukseen perustuvia
oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle taholle.
3. KORKO JA VIIVÄSTYSKORKO. Osamaksusopimuksen kuukausittainen hoitoerä on kiinteä. Viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista
osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy korkolain mukaisesti. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut saatavien
perinnästä.
4. TUOTTEEN KUNNOSSAPITO. Ostaja sitoutuu pitämään tuotteen kunnossa sekä huoltamaan ja korjaamaan sitä valmistajan ja myyjäyhtiön antamien
huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuuehtojen mukaisesti. Tuotetta saa käyttää ainoastaan valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Ostaja ei saa
muuttaa tuotetta rakenteellisesti esim. vaihtamalla sen komponentteja niin kauan kun se on myyjäyhtiön omaisuutta. Ostaja vastaa tekemistään muutoksista
aiheutuneista kustannuksista. Myyjäyhtiöllä on oikeus tarkastaa tuote, mikäli se voidaan toteuttaa aiheuttamatta ostajalle kohtuutonta haittaa.
5. VAARANVASTUU. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy ostajalle luovutushetkellä. Esimerkiksi tuotteen tuhoutuminen, rikkoutuminen tai häviäminen ei vapauta
ostajaa maksuvelvollisuudesta. Kauppahinnaltaan yli 1000 euron arvoisia tuotteita tulee vakuuttaa, esimerkiksi kotivakuutuksella. Vakuuttamisesta ja siitä
seuraavista kuluista vastaa ostaja.
6. ENNENAIKAINEN MAKSU. Ostajalla on oikeus maksaa koko luottonsa ennenaikaisesti myyjäyhtiölle. Viimeisen erän suuruus on silloin
osamaksusopimuksen kuukausierä kerrottuna jäljellä olevien lyhennyskertojen lukumäärällä. Myyjäyhtiö saa periä ostajalta korvauksen luoton
ennenaikaisesta maksamisesta, ja ennenaikainen maksu saattaa muuttaa osamaksusopimuksen todellista vuosikorkoa.
7. TAKAISINOTTO. Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen erääntyy maksettavaksi ja myyjäyhtiö voi vaatia tuotteen luovuttamista takaisin tilityksen
toimittamista varten, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä kuluttajakaupoissa vähintään kuukauden ja
muissa kaupoissa neljätoista (14) päivää eräpäivästä lukien, ja kysymyksessä on a) erä, joka on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) luottohinnasta, tai b)
erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia luottohinnasta, tai c) koko
jäännössaatava. Myyjäyhtiöllä on oikeus tuotteen takaisin ottamiseen ja tilityksen toimittamiseen myös silloin, kun ostaja on jättänyt ottamatta sovitut
vakuutukset tai laiminlyönyt tuotteen asianmukaista hoitoa tai käyttöä. Myyjäyhtiöllä on sama oikeus, jos ostaja muutoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai
aloittaa toimenpiteet, jotka johtaisivat tuotteen hävittämiseen, turmelemiseen, katoamiseen tai sen arvon alenemiseen epänormaalin kulumisen,
pilaantumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kuluttajakaupoissa erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu
viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos
kuluttaja tänä aikana maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Tilitys toimitetaan kuluttajakaupoissa
kuluttajansuojalain 7 luvussa ja muissa kaupoissa osamaksukauppalaissa tarkoitetulla tavalla. Jos myyjäyhtiö ja ostaja eivät pääse sopimukseen tilityksessä,
myyjäyhtiö pyytää viivytyksettä virka-apua tuotteen takaisinottamiseksi ja tilityksen suorittamiseksi ostajan kotipaikan tai tuotteen sijaintipaikan
ulosottomieheltä. Tällöin ulosottomies laskee Myyjäyhtiön saatavan ja määrää tuotteen takaisinottoarvon. Ulosottomiehen päätöksestä voidaan valittaa
osamaksukauppalaissa säädetyllä tavalla.
8. OSTAJAN YHTEYS- JA LUOTTOTIEDOT. Myyjäyhtiöllä on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisöluottotiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot
luottotietolaissa tarkoitetulla tavalla. Myyjäyhtiöllä on lisäksi oikeus selvittää ostajan henkilöllisyyden vaatimallaan tavalla. Ostajan on ilmoitettava välittömästi
myyjäyhtiölle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Myyjäyhtiön ilmoitukset ostajalle voidaan pätevästi tehdä ostajan tätä sopimusta tehtäessä
ilmoittamaan osoitteeseen, mikäli hän ei todistettavasti ole ilmoittanut uutta täydellistä osoitettaan.
9. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN SEURAUKSET. Maksulaiminlyöntitapauksessa myyjäyhtiöllä on oikeus irtisanoa tämä sopimus. Myyjäyhtiön irtisanoessa
sopimuksen, ostaja on velvollinen palauttamaan osamaksukaupan kohteena olevat tuotteet kaikkine tarvikkeineen seitsemän (7) päivän sisällä. Myyjäyhtiö
saa ilmoittaa laiminlyönnin rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tai muuhun osapuolten erikseen sopimaan vastaavaan rekisteriin
luottotietolaissa tarkoitetulla tavalla sen jälkeen kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Myyjäyhtiön on lähetettävä
velalliselle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja
merkitsemisestä luottotietorekisteriin.
10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava yleisessä alioikeudessa. Jos
ostajana on muu kuin kuluttaja-asiakas, kannetta tulee nostaa Vaasan käräjäoikeudessa.

