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1. SOPIMUKSEN KOHDE 

1.1 Nämä yleisehdot (jäljempänä Sopimus) sääntelevät 

ostotilauksissa (jäljempänä Ostotilaus) ja tilausvahvistuksessa 

määriteltyjen tavaroiden (jäljempänä Tavarat) valmistusta 

ja/tai myyntiä, luovutusta sekä maksuehtoja. 

 

1.2 Sopimuksen perustana on allekirjoitettu Ostotilaus, jossa 

sovitaan Tavaroiden määrästä, kuljetuksesta, hinnasta, 

maksuehdoista ja luovutuksesta. 

 

1.3 Myyjä on velvollinen allekirjoittamaan Ostotilauksen 

viipymättä sen saatuaan. Myyjä ilmoittaa Ostajalle 

Ostotilauksen ehtojen noudattamisen osoittautuessa 

mahdottomaksi ostotilaukseen merkityn ajan kuluessa. Muussa 

tapauksessa Myyjän katsotaan hyväksyneen Ostotilauksen. 

 

1.4 Myyjä on velvollinen selvittämään Tavaroiden 

käyttötarkoituksen sekä takaamaan, että Tavarat vastaavat 

vaadittua laatua. Myyjä käyttää tavaroiden valmistamisessa 

parhaita teknologisia ja rakenteellisia ratkaisuja taaten siten 

Tavaroille Ostajan käyttötarkoitusta vastaavan kestävyyden ja 

laadun. 

 

2. HINTA JA LASKUTUS 

2.1  Sopimuksen hinta on Ostotilauksessa ilmoitettu tavaroiden 

ja kuljetuksen summa (jäljempänä Ostohinta), johon lisätään 

arvonlisävero. Myyjä antaa Ostajalle vähintään 30 

(kolmenkymmenen) päivän maksuajalla varustetun laskun 

Tavaroiden luovutuksen yhteydessä. 

 

2.2 Mikäli Ostaja ostaa Myyjältä säännöllisesti Tavaroita ja 

Myyjä on esittänyt Ostajalle hinnaston, Myyjällä ei ole 

oikeutta korottaa hinnaston mukaisia hintoja 1 (yhden) 

kalenterivuoden aikana hinnaston antamisesta. 

 

2.3 Mikäli Myyjä antaa Ostajalle mahdollisuuden ostaa 

Tavaroita ilman ennakkomaksua Ostotilauksessa säädetyllä 

summalla (jäljempänä Luottoraja), Myyjällä on oikeus 

yksipuolisesti muuttaa Luottorajaa ainoastaan siinä 

tapauksessa, mikäli Ostajan suorittamat maksut oat 

myöhästyneet useammin kuin kolmena (3) perättäisenä 

kertana. 

 

2.4 Ostajan on esitettävä Myyjälle laskua koskevat 

huomautukset maksuajan kuluessa sekä maksettava 

riitauttamaton summa. 

 

2.5 Maksusuoritukset Myyjälle katsotaan suoritetuksi 

seuraavassa järjestyksessä: Ostohinta, viitekorko ja 

sopimussakko. 

 

3. LUOVUTUS JA OMISTUSOIKEUS 

3.1 Myyjä on velvollinen luovuttamaan Tavarat Ostajalle 

Tilausvahvistuksessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. 

Tavaroiden luovutuksen yhteydessä osapuolet laativat 

Tavaroiden luovutus/vastaanottopöytäkirjan. 

 

3.2 Tavaroiden omistusoikeus sekä satunnaisen tuhoutumisen 

ja vahingoittumisen riski siirtyy Myyjältä Ostajalle Tavaroiden 

luovutushetkellä. 

 

3.3 Tavaroiden luovutuksen jälkeen on Ostajalla velvollisuus 

14 (neljäntoista) työpäivän kuluessa tarkistaa Tavaroiden 

vastaavuus Sopimuksen ehtojen kanssa sekä ilmoittaa 

puutteista Myyjälle saman määräajan kuluessa, mikäli 

Ostotilauksessa ei ole sovittu muuta määräaikaa. Ostajalla on 

oikeus esittää Tavaroiden puutteita koskevia reklamaatiota 

Myyjän antamana takuuajan kuluessa myös Tavaroiden 

omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. 

 

3.4 Tuotevirhetapauksissa on Ostajan annettava virheistä 

riittävän tarkka kuvaus. Tuotevirheitä koskeva ilmoitus 

vapauttaa Ostajan velvollisuudesta maksaa Myyjälle 

luovutetuissa Tavaroissa todistetuista virheistä, mikäli 

osapuolet eivät ole toisin sopineet. 

 

4. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

4.1 Mikäli Tavarat luovutetaan muualla kuin Ostajan 

toimipaikassa, Myyjä on velvollinen suorittamaan tarpeelliset 

valmistelut luovutuspaikassa Tavaroiden esteetöntä Ostajalle 

luovuttamista varten Sopimuksessa sovittuna päivänä. 

 

4.2 Myyjä ja Ostaja ilmoittavat toisilleen Sopimuksen 

voimassaolon aikana ilmenevästä omasta 

maksukyvyttömyydestään, heitä koskien esitetystä 

konkurssihakemuksesta, toiminnan lopettamisesta 3 (kolmen) 

päivän kuluttua vastaavan uhan ilmenemisestä. 

 

4.3 Mikäli Myyjä viivyttelee minkä tahansa velvollisuuden 

suorittamisessa, muun muassa Tavaroiden luovuttamisessa, 

Ostajalla on oikeus kieltäytyä minkä tahansa velvollisuuden 

suorittamisesta, muun muassa muiden Ostotilausten 

suorittamisesta Myyjän velvollisuuksien suorittamiseen tai 

riittävien vakuuksien saamiseen saakka. 

 

5. MYYNTITAKUU 

5.1 Myyjä antaa Tavaroille Ostotilauksessa määritellyn 

takuuajan. Takuu kattaa Tavaroiden valmistukseen ja raaka-

aineisiin liittyvät virheet, ulkoisten olosuhteiden 

tavanomaisista muutoksista (kosteus, kuumuus, ylikuormitus, 

tärinä) sekä riittämättömästä pakkauksesta johtuvat vauriot, 

Tavaroille tavanomaisen kuljetuksen ja varastoinnin aikana 

tapahtuneet vauriot. 

 

5.2 Sopimuksen kohdassa 5.1 määritellyn takuuajan aikana 

Myyjä on velvollinen korjaamaan puutteelliset Tavarat, 

vaihtamaan ne uusiin tai alentamaan hintaa ja hyvitysmuodon 

valitsee Ostaja. 

 

5.3 Myyjä korjaa takuun piiriin jäävät puutteet 20 

(kahdenkymmenen) arkipäivän kuluessa virheilmoituksen 

saamisesta. Mikäli Myyjä ei suorita Sopimuksesta johtuvia 

takuuvelvollisuuksia, on Ostajalla oikeus korjauttaa 

Tavaroiden puutteet Myyjän laskuun. 

 

6. VASTUU 

6.1 Myyjällä on vastuussa mistä tahansa sellaisista kuluista tai 

vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ostajalle tapahtuvan 

Tavaroiden luovutuksen viivästymisestä, Tavaroiden virheistä 

tai niiden korjaamisesta käsittäen myös Myyjään kohdistuvat 

mahdolliset kolmansien tahojen vaateet. 
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6.2 Mikäli Myyjä ei luovuta Tavaroita sovittuna aikana ja/tai 

paikassa, Ostajalla on oikeus vaatia Myyjältä sopimussakkoa 4 

(neljän) kuukauden kuluessa. Ostajalla on oikeus saada 

kertaluontoinen 20 % sopimussakko Ostohinnasta sekä 0,15 % 

Ostohinnasta jokaisesta viivästyneestä päivästä. 

 

6.3 Mikäli Ostaja ei maksa Sopimuksessa määriteltyä summaa 

viimeistään Sopimuksessa sovittuna päivänä, Ostaja on 

velvollinen maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa 0,15 % 

erääntyneestä summasta jokaisesta viivästyneestä päivästä. 

 

6.4 Osapuolet eivät ole vastuussa Sopimuksen rikkomuksesta, 

mikäli Sopimuksen suorittaminen estyy ylivoimaisen esteen 

vuoksi. Osapuolet eivät katso ylivoimaiseksi esteeksi muun 

muassa vienti- ja tuontirajoituksia, luovutuksen viivästymistä 

Myyjän alihankkijan viivästyksen takia tai mitä tahansa 

Sopimuksen ehtojen noudattamisen sellaisia esteitä, jotka 

johtuvat Myyjän tai tämän yhteistyökumppaneiden 

järjestelyistä (muun muassa työvoiman, raaka-aineiden ja 

rahan puuttuminen, työvälineiden rikkoutuminen). 

 

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

7.1 Sopimus astuu voimaan sen julkaisuhetkellä Myyjän 

verkkosivuilla kaikkien Ostotilausten suhteen. Sopimus on 

voimassa siihen asti, kunnes kaikki Sopimuksesta ja 

Ostotilauksista juontuvat velvollisuudet on vaatimusten 

mukaisesti suoritettu. 

 

7.2 Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Tilausvahvistukset 

ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle vähintään 2 (kaksi) 

kuukautta etukäteen. 

 

7.3 Ostajalla on oikeus purkaa Ostotilaus Ostotilauksessa 

määritellyn ajan kuluessa ilman, että tästä seuraisi 

minkäänlaisia Myyjän Ostajaan kohdistamia saatavia. 

 

7.4 Ostaja voi purkaa Ostotilauksen ja vaatia Tavaroiden 

takaisinostamista sekä Ostohinnan palauttamista ainoastaan 

siinä tapauksessa, mikäli kyseessä on sellainen puute, jota ei 

voi korjata eikä myöskään Tavaroiden vaihtamisella uusiin olisi 

sellaista vaikutusta, mikä mahdollistaisi Tavaroiden 

tarkoituksenmukaisen käytön, mukaan lukein Tavaroiden 

jälleenmyynnin kohtuullisen ajan kuluttua. 

 

8. MUUT EHDOT 

8.1 Sopimuspuoli on velvollinen viipymättä ilmoittamaan 

toiselle osapuolelle omien tietojensa muuttumisesta. 

Ilmoittamatta jättämisestä vastaa kyseinen osapuoli. 

 

8.2 Osapuolten väliset Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on 

esitettävä kirjallisen toisintamisen mahdollistavassa muodossa 

(sähköposti, faksi) toisen osapuolen valtuutetulle edustajalle 

lukuun ottamatta tapauksia, jotka on Sopimuksessa määrätty 

esitettäväksi kirjallisesti määritelty tiedotteen kirjallinen 

muoto. Kaikki tahdonilmaukset katsotaan vastaanotetuiksi 

seuraavasti: 

 

8.2.1 kirjattuna kirjeenä tai lähettipalvelua käytettäessä: 

luovutushetkellä tai silloin kun postituksesta on kulunut 

viisi päivää; 

 

8.2.2 faksilla lähetettäessä: lähetyshetkellä edellyttäen, että 

faksi on vastaanotettu luettavassa muodossa; 

 

8.2.3 sähköpostitse lähetettäessä – lähetyshetkellä 

edellyttäen, että sähköpostin lähettäjä ei ole saanut viestiä 

lähetyksen epäonnistumisesta. 

 

8.3 Tästä Sopimuksesta juontuvat erimielisyydet ratkaistaan 

osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli yhteisymmärrystä ei 

saavuteta, erimielisyydet ratkaistaan soveltuvan Viron 

lainsäädännön nojalla Harjun maakunnan käräjäoikeudessa. 


