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YLEISET MYYNTIEHDOT 
 

1. Tarjoukset annetaan sitoumuksetta ja ne ovat voimassa 30 päivää. Myyjällä on oikeus muuttaa 
tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos hänestä riippumattomat olosuhteet antavat siihen 
aihetta. 

 
2. Ostajan tilaus ei ole myyjää sitova, ellei myyjä ole sitä kirjallisesti vahvistanut. Sitovan 

kauppasopimuksen myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneen, kun  myyjä on toimittanut ostajalle 
kirjallisen tilausvahvistuksen. 

 
3. Repro- ja painolaattakustannukset eivät sisälly hintaan vaan ne veloitetaan erikseen. Myyjän    

valmistamat tai kustannuksellaan hankkimat painolaatat ja -filmit ovat myyjän omaisuutta ellei 
sopimuksesta muuta johdu. Mikäli myyjä laskuttaa painolaatat erillisellä laskulla siirtyy laattojen 
omistusoikeus ostajalle, kun lasku on täysin maksettu. Mikäli maksusta ei ole sovittu tai painolaatat 
ja -filmit maksetaan osana  toimitettavan  tuotteen  hintaa,  ne  säilyvät  myyjän omaisuutena. 

 
4. Myyjä on oikeutettu merkitsemään tuotteisiinsa tavara- tai muun merkin ja tunnusnumeron. 

 
5. Myyjä pidättää itselleen oikeuden tilausmäärän ylittämiseen tai alittamiseen seuraavasti: 

 
< 500 kg  +/- 20 % 
500-1000  kg  +/- 15 % 
> 1000 kg  +/- 10 % 

 
6. Toimituksen määrää tai kuntoa koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa sekä 

laatuun nähden viimeistään 6 kuukauden kuluessa toimituspäivästä. Osapuolet sopivat keskenään 
toimenpiteistä, joihin reklamaatio mahdollisesti antaa aihetta. Ostajan on palautettava virheelliset 
tuotteet myyjän ohjeiden mukaisesti. Palautus tapahtuu myyjän riskillä ja kustannuksella. Myyjän 
velvollisuus korvata ostajalle virheellisen tai viivästyneen toimituksen aiheuttama vahinko tai tappio 
on korkeintaan virheellisen tai viivästyneen tuotteen tai toimituserän kauppahinnan suuruinen. Edellä 
sanotun lisäksi myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään muuta ostajalle tai kolmannelle 
osapuolelle aiheutunutta kulua, vahinkoa tai tappiota. 

 
7. Hinnat annetaan sitoumuksetta. Mikäli tilauksen kustannukset raaka-aineiden, valuuttakurssien,  

tullien, verojen, viranomaisten määräämien maksujen tai muiden toimittajasta riippumattomien  
tekijöiden   vaikutuksesta muuttuvat tavalla, jota tuotteen  hintaa määrättäessä ei kohtuudella voitu  
ottaa  huomioon,  myyjä  voi  muuttaa toimituksen hintaa kustannusten lisäystä vastaavasti. Hinnat 
ovat verottomia hintoja. Myyjällä on oikeus periä pientoimituslisä. 

 
8. Yleisen tulkinnan mukaan ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsottava syy vapauttaa myyjän 

toimitusvelvollisuudesta tai oikeuttaa hänet neuvottelemaan ostajan kanssa pidennetystä 
toimitusajasta. 

 
9. Tavara luovutetaan ostajalle vapaasti tehtaalla EXW lncoterms 2020, ellei muuta sovita. 

Toimitusehdon mukainen, tavanomainen kuljetuspakkaus sisältyy toimituksen hintaan ellei toisin ole 
sovittu. 

 
10. Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä ellei toisin sovita. Erääntyneelle laskulle 

lasketaan voimassa olevan korkolain mukainen  korko  eräpäivästä lukien. Myyjä on oikeutettu 
pidättäytymään muista tavarantoimituksista ostajalle kunnes ostaja on  maksanut kaikki myyjän  
aiempia toimituksia koskevat erääntyneet saatavat. Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta, kunnes 
se on täysin maksettu. 

 
11. Sopimuksesta syntyneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä  

neuvotteluissa.  Milloin neuvotteluteitse ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, ratkaisee sopimuksesta   
ja siihen liittyvistä seikoista syntyneet erimielisyydet toimittajan kotipaikan tuomioistuin. Tähän 
sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 


