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YLEISET OSTOEHDOT
1. SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä ostoehtoja sovelletaan kotimaan kaupassa rautakaupan (jäljempänä ostaja) ja
myyjän välisessä kaupassa.
2. TARJOUS
Myyjän tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa
tarjouspyynnöstä, on eroavaisuudet nimenomaisesti selvitettävä tarjouksessa.
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa yksi (1) kuukausi laskettuna tarjouksen jättämiseen
varatun ajan päättymisestä, jos tarjouspyynnössä ei ole mainittu jotain muuta
voimassaoloaikaa.
Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:
a) tavaran yksityiskohtainen määrittely, kuten määrä, laatu ym.
b) hinta yksikköhintoina
c) mahdolliset määriin perustuvat hintaporrastukset
d) maksuehdot
e) takuuehdot, jos poikkeavat näiden sopimusehtojen mukaisesta
f) toimitusaika ja toimitusehto
g) pakkauksen tiedot eriteltyinä
h) mahdollinen hyvitys palautettavasta kuljetuspakkauksesta
i) muut tarjouspyynnössä edellytetyt seikat.
3. SOPIMUKSEN SYNTY JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS
Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun sopijapuolet ovat
allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus). Jollei erillistä hankintasopimusta
tehdä, katsotaan sopimus syntyneeksi kun ostaja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan
tarjouksen (tilaus). Jos ostaja on tehnyt tarjouksesta poikkeavan tilauksen, on sopimus
syntynyt, kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).
Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa
keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, jollei erikseen ole muuta sovittu:
- toimitusta koskeva erillinen sopimus, mikäli on tehty
- tilausvahvistus
- kirjallinen tilaus
- tarjous liitteineen
- tarjouspyyntö
- nämä yleiset ostoehdot

4. HINTA
Hinta on kiinteä, jollei kirjallisesti ole toisin sovittu. Näissä ostoehdoissa hinnalla tarkoitetaan
arvonlisäverotonta hintaa. Arvonlisävero lasketaan toimituksen hintaan kulloinkin todellisena
maksettavana verona
Mikäli hintaan välittömästi vaikuttava arvonlisävero tai muu julkinen maksu muuttuu
olennaisesti tavaran toimituspäivään mennessä, myyjällä on oikeus muuttaa hintaa vastaavasti
ilmoittamalla siitä ostajalle kirjallisesti ennen tavaran toimittamista.
5. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN
Kauppahinta suoritetaan ainoastaan laskua vastaan.
Maksuajan laskeminen alkaa laskun päiväyksestä. Maksuajan tulee ilmetä sekä mahdollisesta
tilausvahvistuksesta että laskusta.
Ostajalla on oikeus vähentää kuittauskelpoiset saatavansa mistä tahansa myyjälle avoinna
olevasta laskusta.
6. VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN
Jos toimitusehdosta ei ole sovittu, vahingonvaara siirtyy silloin, kun tavara on luovutettu
ostajalle.
7. VAKUUDET
Jos ostajan on sopimuksen mukaan maksettava ennakkoa, myyjän on ostajan niin vaatiessa
jätettävä ennen ennakon suorittamista ostajalle tämän hyväksymä vakuus. Vakuuden on
oltava voimassa siihen asti, kunnes toimitus on sopimuksen mukaisesti täytetty.
8. TOIMITUSLAUSEKKEET
Toimituksissa on käytettävä vakiintuneita toimituslausekkeita, kuten esimerkiksi "Finnterms"
-toimitustapalausekkeita.
9. ASIAKIRJAT JA OIKEUDET
Kaikki tavaran valmistamista varten tarvittavat, liikesalaisuuksiksi luonnehdittavat
piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka ostaja ja myyjä ennen tai jälkeen sopimuksenteon
luovuttavat toisilleen, jäävät asiakirjan luovuttajan omaisuudeksi. Vastaanottaja ei saa ilman
luovuttajan suostumusta käyttää niitä eikä antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Myyjä vastaa sekä suullisesti että kirjallisesti antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Toimitukseen mahdollisesti liittyvistä patentti- ja muita teollisoikeuksia koskevista
vaatimuksista ja velvoitteista myyjän tulee huolehtia niin, ettei niistä aiheudu ostajalle
kustannuksia tai haittaa.
10. PAKKAUS
Kuljetuspakkauksen on suojattava tuote kuljetuksen ajan. Pakkauksen on vastattava
ulkoasultaan ja kaikilta merkinnöiltään sitä, mitä on sovittu. Pakkauksessa tulee olla selvästi
merkittynä tuotteen valmistaja ja/tai maahantuoja.

11. TAVARAN OMINAISUUDET JA KUNTO TOIMITUSAJANKOHTANA
Tavaran on oltava toimitushetkellä virheetön ja vastattava lajiltaan, määrältään, laadultaan,
alkuperältään, raaka-aineiltaan, valmistustavaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mitä on
sovittu sekä näiltä ominaisuuksiltaan oltava sellaisessa kunnossa, että tavara voidaan
luovuttaa loppukäyttöön.
Myyjä vastaa siitä, että tavara täyttää toimitusajankohtana voimassa olevat tavaraa koskevat
määräykset, kuten työturvallisuus- ja paloturvallisuusmääräykset. Myyjän tulee huolehtia
siitä, että tavaralla on vaaditut luvat ja viranomaishyväksynnät.
Tavaran mukana on toimitettava tarvittaessa kaikki sellaiset todistukset, luvat ja muut
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tavaran välitöntä käyttöönottoa varten. Käyttöohjeet,
tuoteselosteet ja muut vastaavat tiedot tulee olla lainsäädännön edellyttämillä kielillä
kirjoitettuina.
12. VASTAANOTTOTARKASTUS JA TOIMITUKSEN VALVONTA
Ostajalla on oikeus suorittaa tavaran tarkastuksia ennen tavaran toimitusta. Tavaran
toimituksen jälkeen ostaja suorittaa vastaanottotarkastuksen mahdollisimman pian. Ostaja ei
ole velvollinen hyvittämään myyjälle niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat tavanomaisessa
tarkastuksessa käyttökelvottomiksi tulleista tai arvoltaan alentuneista tavaroista ja
tarvikkeista. Kumpikin sopijapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista omien edustajiensa
kuluista.
Jos tavara tai tavaraerä ei suoritetussa tarkastuksessa täytä sopimuksen mukaisia vaatimuksia,
vastaa myyjä kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen mahdollisen uusimisen ostajalle
aiheuttamista kustannuksista. Tämä ei kuitenkaan koske ennen toimitusta suoritettua
tarkastusta.
Ostajan maksusuoritus yksinään ei tarkoita tavaran laadun hyväksymistä.
13. VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA
Myyjä vastaa tavaran virheestä, joka tavarassa on ollut vahingonvaaran siirtyessä ostajalle,
vaikka virhe ilmenisi myöhemmin.
Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa virheestä myyjälle viipymättä, kun virhe havaittiin tai kun
virhe olisi pitänyt kohtuudella havaita tavaran tarkastuksessa.
Myyjä on virheestä tiedon saatuaan velvollinen viipymättä korjaamaan kustannuksellaan
ilmenevät virheet tai toimittamaan uuden tavaran virheellisen tilalle.
Tavarassa olevan virheen tai puutteen perusteella on ostajalla oikeus saada myyjältä korvaus
virheen aiheuttamista välittömistä kuluista ja vahingosta.
Purkuoikeudesta tavarassa olevan virheen perusteella määrätään näiden ehtojen 15. kohdassa.
14. TOIMITUSAJAN ALKAMINEN JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN
Toimitusaika luetaan alkavaksi sopimuksen syntymisestä, ellei erikseen toisin ole sovittu.
Ilman ostajan suostumusta tavaraa tai sen osaa ei saa toimittaa ennen sovittua ajankohtaa.

Mikäli on todennäköistä, että myyjä ei voi noudattaa sovittua toimitusajankohtaa tai että
tällainen viivästys on todennäköistä, on myyjän viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ostajalle
viivästymisen syy ja uusi toimitusajankohta.
Toimituksen viivästyessä on ostajalla oikeus viivästyssakkoon. Viivästyssakko on
suuruudeltaan viisi (5) % toimituksen hinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta
ajanjaksolta, jolla myyjä ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakon enimmäismäärä on
kuitenkin 25% toimituksen hinnasta. Ostajalla on oikeus vähentää viivästyssakot myyjälle
tapahtuvista maksusuorituksista.
Tavaran viivästymiseen rinnastetaan tavaran toimituksen edelleen luovuttamiseksi
tarvittavien piirustusten, asiakirjojen tai muun kirjallisena annettavien tietojen toimittamisen
viivästyminen.
Ostajalla oikeus saada myyjältä korvaus myös viivästyksen aiheuttamista kuluista ja
välittömästä vahingoista siltä osin, kuin ne ylittävät tämän ehtokohdan mukaisen
viivästyssakon.
Purkuoikeudesta toimituksen viivästymisen perusteella määrätään näiden ehtojen 15.
kohdassa.
15. SOPIMUKSEN PURKUOIKEUS
Ostaja saa purkaa sopimuksen tavarassa olevan virheen perusteella, jos virhettä ei ostajan
huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata ja virheellä tai puutteella on ostajalle
olennainen merkitys.
Ostaja saa purkaa sopimuksen myyjän toimituksen viivästymisen perusteella, jos myyjä ei
täytä sopimusta sovitussa määräajassa eikä näytä, että sopimuksen täyttämättä jättäminen
johtuu näiden ehtojen mukaisesta ylivoimaisesta esteestä tai ostajan syystä ja viivästystä on
kestänyt enemmän kuin 1/3 sovitusta toimitusajasta. Edellä mainituista määräajoista
huolimatta saa ostaja aina purkaa sopimuksen, mikäli viivästymisellä on ostajalle olennainen
merkitys ja myyjän olisi pitänyt tämä käsittää.
Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus myös silloin, kun toisen sopijapuolen havaitaan
olevan sellaisessa taloudellisessa tilassa, että sen ei voida olettaa kykenevän täyttämään
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
Ostajalla on oikeus saada myyjältä mahdollisen viivästyssakon lisäksi korvaus sopimuksen
täyttämättä jättämisestä aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingosta.
Jos ostaja on maksanut myyjälle ennakkoa, tulee myyjän sopimuksen purkautuessa palauttaa
ostajalle takaisin saamansa ennakkomaksu korkoineen ennakon suorituspäivästä
takaisinmaksupäivään. Korkoprosentti on sama kuin ostajan käyttämä viivästyskorkokannan
mukainen viivästyskorko.
Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen korvausvelvollisuudetta, mikäli sopimuksen

täyttäminen todetun vapauttamisperusteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli kuusi kuukautta.
Myyjän purkaessa sopimuksen näiden sopimusehtojen mukaisesti ostajan
korvausvelvollisuus rajoittuu myyjän osoittamiin välittömiin kuluihin ja vahinkoon.
16. YLIVOIMAINEN ESTE
Näiden ostoehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta sopijapuolella on oikeus
saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan,
jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, kapina, vienti- tai
tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset
sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai muu niihin
rinnastettava ennalta-arvaamaton ja sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien
ulottumattomissa oleva syy.
Jos sopijapuoli ei ole viipymättä kirjallisesti ilmoittanut ylivoimaisen esteen alkamisesta
toiselle sopijapuolelle, se ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vapauttamisperusteena.
17. TAKUU
Myyjä antaa toimittamalleen tavaralle takuun 12 kuukauden ajaksi, jollei erikseen toisin ole
kirjallisesti sovittu.
Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin ostaja tai muu ostajan sopijapuoli on luovuttanut
tavaran kuluttajalle tai muulle loppukäyttäjälle käyttöön otettavaksi.
Myyjä on tiedon saatuaan velvollinen viipymättä korvaamaan tavaran uudella tai poistamaan
omalla kustannuksellaan kaikki tavarassa takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Myyjän
vastuu ei ulotu virheisiin, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisesta kulumisesta.
Mikäli myyjä ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa
täyttämisen kohtuullisessa määräajassa, on ostajalla oikeus korjata tai korjauttaa kolmannella
virhe myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista tai virheellisen
toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava asiasta myyjälle.
Takuun perusteella vaihdetulle tavaralle tai sen korjatulle taikka uusitulle osalle alkaa uusi,
alkuperäisen pituinen takuuaika vaihdosta lukien.
Jos takuuaikainen virhe johtuu ilmeisestä suunnitteluvirheestä ja on perusteltua syytä olettaa,
että sama virhe tulee esiintymään edelleen muissakin tavaroissa, myyjä on velvollinen
korjaamaan tämän virheen kaikista toimitetuista ja toimitettavista samanlaisista tavaroista.
18. TUOTEVASTUU
Myyjällä on tuotevastuulain mukainen vastuu.
Mikäli ostaja on myyjän puolesta suorittanut joitakin tuotevastuuseen perustuvia korvauksia,
on myyjän maksettava tällaisten suoritusten määrä täysimääräisenä ostajalle.
Myyjän on ilmoitettava niistä erityisistä riskeistä, joiden hän tietää liittyvän tuotteidensa
ominaisuuksiin tai tuotteiden tulevaan käyttöön sekä ilmoitettava ostajalle välittömästi,
mikäli myyjään kohdistetaan vaateita tuotevastuulain perusteella.

19. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ILMOITUSVELVOLLISUUS
Sopijapuolella ei ole oikeutta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen
sopijapuolen kirjallista suostumusta.
Mikäli sopijapuolen organisaatiossa, omistuksessa, luottokelpoisuudessa tai juridisessa
statuksessa tapahtuu olennainen muutos, on siitä viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toiselle
sopijapuolelle sekä samalla tarvittaessa osoitettava sopimuksen täyttämisen edellytysten
jatkuva voimassaolo.
20. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin välittömästi
niiden syntymisen jälkeen.
Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituiksi, jätetään
ostajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Riita voidaan jättää välimiesoikeuden
ratkaistavaksi, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.
21. MUUT SÄÄNNÖKSET
Muilta osin noudatetaan toimitushetkellä voimassa olevaa kauppalakia.

