FOILTEK OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT
1 Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Foiltek Oy:n (jatkossa
”myyjä”) ja sen asiakkaiden välisissä kaupoissa,
mikäli toisin ei ole sovittu.
2 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa
mainitun ajan tai, mikäli voimassaoloaikaa ei ole
mainittu, 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.
Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset,
laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän
omaisuutta ja myyjällä on niihin tekijänoikeus.
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä
myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja
kolmannelle osapuolelle.
3 Sopimuksen (kaupan) syntyminen

Sopimus (kauppa) myyjän ja ostajan välillä
syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus
syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai
toimittanut tilatun tavaran. Ostajan tilauksen
poiketessa myyjän tarjouksesta, sopimuksen
katsotaan syntyneen myyjän tarjouksessa
mainituin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti
muuta vahvistanut.
4 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusajan laskeminen
alkaa siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on
myöhäisin:
a) sopimuksen syntymisestä,
b) sovitun vakuuden antamisesta tai sovitun
ennakkomaksun suorittamisesta tai
c) siitä, kun ostaja on ilmoittanut myyjälle
toimituksen kannalta välttämättömät tiedot.

5 Toimitusehdot

Tavara toimitetaan sopimuksessa mainitun
toimituslausekkeen (INCOTERMS 2010)
mukaisin ehdoin. Mikäli toimituslauseketta ei ole
määritelty, tavara on ostajan noudettavissa
myyjän varastolla sovittuna päivänä tai
ajanjaksona tai, jos aikaa ei ole määrätty,
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun toimitus on
käynyt myyjälle mahdolliseksi.
6 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, jollei
toimituslausekkeesta muuta johdu, kun tavara
sopimuksen mukaisesti luovutetaan
ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan
kuljetettavaksi. Mikäli tavaraa ei voida luovuttaa
ostajalle sopimuksen mukaisesti ostajasta
johtuvasta syystä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle,
kun myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä
sopimuksen mukaan voidaan edellyttää
luovutuksen mahdollistamiseksi.
7 Takuu

Myyjä myöntää myydylle tavaralle takuun vain
sellaisessa tapauksessa ja sellaisin ehdoin, kuin
siitä on kaupan yhteydessä nimenomaisesti
sovittu.
8 Tavaran laatu ja ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista
ominaisuuksista vain sopimuksessa
määriteltyjen tai muiden myyjän
kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen
kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja on
velvollinen tarkoin perehtymään tavaran
laadusta ja ominaisuuksista annettuihin
tietoihin. Myyjä ei miltään osin vastaa tavaran
soveltumisesta aiottuun jatkojalostukseen tai
lopulliseen käyttötarkoitukseen, vaan näistä
vastaa yksin ostaja.

9 Toimituksen viivästys

13 Pientoimituslisä

Myyjä on velvollinen heti toimituksen
viivästymisestä tiedon saatuaan ilmoittamaan
siitä ostajalle ja ilmoittamaan samalla
viivästyksen syyn ja arvioidun uuden
toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se,
jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt
omalta osaltaan velvoitteitaan ja myyjän toimitus
tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole
velvollinen korvaamaan ostajalle tästä
mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Jos myyjän
viivästys on oleellinen ja johtuu myyjän
tuottamuksesta, ostaja voi vaatia osoittamastaan
välittömästä vahingosta vahingonkorvausta,
jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen
toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän
jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen
kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5
%:iin tavaran arvosta.

Myyjällä on oikeus veloittaa kulloinkin voimassa
olevan hinnastonsa mukainen pientoimituslisä
kaupoissa, joiden nettohintaperusteinen arvo
(ALV 0 %) on vähemmän kuin 50 euroa.

10 Välilliset vahingot
Myyjä ei ole velvollinen missään tilanteessa
korvaamaan ostajalle aiheutuneita välillisiä
vahinkoja.
11 Kauppahinta
Kauppahinta on sopimuksessa sovittu hinta.
Mikäli hintaa ei ole vahvistettu kauppaasiakirjoissa, kauppahinta on myyjän voimassa
olevan hinnaston mukainen hinta.
12 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen
tarkistukseen, mikäli tavaran
hinnanmuodostukseen vaikuttavat myyjästä
riippumattomat kustannustekijät, kuten
valuuttakurssit, tuontimaksut, verot tai muut
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen
ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan
vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa
tarjouspäivän tilanteesta verrattuna
maksupäivän tilanteeseen, myyjällä on oikeus
muuttaa euromääräistä hintaa kurssimuutosta
vastaavasti.

14 Maksuaika
Ellei toisin ole sovittu, maksuaikana noudatetaan
myyjän laskuun merkittyä maksuaikaa.
Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä
ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.
15 Maksun viivästyminen
Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä
viivästysajalta laskuun merkityn korkokannan
mukaista viivästyskorkoa. Mikäli viivästyskorkoa
ei ole merkitty laskuun, sovelletaan korkolain
mukaista viivästyskorkoa. Mikäli viivästys johtaa
erillisen maksuvaatimuksen lähettämiseen tai
aiheuttaa muita perintätoimenpiteitä, myyjällä
on oikeus periä viivästyskoron lisäksi
kohtuulliset perintäkulut.
16 Myyjän oikeus toimituksesta
pidättäytymiseen ja kaupan purkamiseen
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana
eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus
pidättäytyä jatkotoimituksista ostajalle, kunnes
erääntyneet maksut viivästyskorkoineen on
suoritettu tai ostaja antanut myyjän hyväksymän
vakuuden. Mikäli viivästys on oleellinen,
myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa
kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä
vastaanottanut. Myyjällä on vastaavasti oikeus
pidättäytyä jatkotoimituksista sekä oikeus
kaupan purkamiseen myös silloin, kun ostajan
ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä,
että ostajan suoritus tulee viivästymään
oleellisesti. Mikäli sopimuksen syntymisen
jälkeen olosuhteissa on tapahtunut sellainen
muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti
sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta,
eikä myyjältä voida kohtuudella vaatia
toimitusta,
myyjällä on myös silloin oikeus pidättäytyä
toimituksesta. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia

myyjältä viivästyskorvaista tässä kohdassa
mainituissa tilanteissa, joissa myyjällä
on oikeus pidättäytyä toimituksesta.
17 Vakuus
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu,
vakuus on annettava ennen tavaran toimitusta.
Myyjällä on oikeus tavaran toimituksen
jälkeenkin vaatia vakuutta kauppahinnan
maksamisesta, mikäli myyjällä on painava
syy olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi
suorittamatta.
18 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan
tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä
on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai
toimittaa uusi tavara.
19 Ostajan oikeus kaupan purkamiseen
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti
sovitusta eikä myyjä ole kohtuullisessa ajassa
ostajan kirjallisen huomautuksen jälkeen
korjannut puutetta tai toimittanut
uutta sopimuksen mukaista tavaraa tai jos
myyjästä johtuvasta syystä toimitus viivästyy
olennaisesti ja siitä aiheutuu ostajalle
kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus
purkaa kauppa. Jos kaupan kohteena oleva
tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti
ostajaa varten ja/tai ostajan erityisohjeiden tai toivomusten mukaisesti, eikä myyjä voi ilman
huomattavaa tappiota käyttää tavaraa
hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa
kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos
kaupan tarkoitus jää ostajan kannalta katsoen
olennaiselta osaltaan saavuttamatta.

tilannetta, joka on myyjän kontrollin tai
estämismahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia
tilanteita ovat mm. sota tai siihen rinnastettava
poikkeustila, tulipalo, luonnonmullistus, lakko ja
liikenteen keskeytyminen.
21 Palautukset
Jollei muuta ole sovittu, ostajalla on oikeus
tavaran palauttamiseen vain niissä tilanteissa,
joissa ostajalla on kohdan 19 mukaan oikeus
vaatia kaupan purkamista.
22 Vakuuttamisvelvollisuus
Osapuolilla on velvollisuus huolehtia tavaran
vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen
osoittaman vastuunjaon mukaisesti . Muusta
vakuuttamisvelvollisuudesta on sovittava
erikseen.
23 Omistuksenpidätys
Omistusoikeus myytyyn tavaraan säilyy myyjällä
siihen saakka, kunnes koko kauppahinta
mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu.
Mikäli kauppahinnan maksu on olennaisesti
viivästynyt eikä ostaja ei ole maksanut sitä
maksukehotuksen saatuaankaan, myyjällä
on oikeus ottaa myyty tavara haltuunsa, mikäli se
on ostajan tai ostajan lukuun toimivan hallussa ja
yksilöitävissä.
24 Ilmoitukset
Mikäli ostaja ei ole kirjallisesti ilmoittanut
myyjälle mahdollista osoitteensa muutosta,
kaikki myyjän ostajalle toimittamat ilmoitukset
katsotaan lähetetyiksi oikeaan osoitteeseen,
mikäli osoitteena on käytetty ostajan
kaupan yhteydessä ilmoittamaa osoitetta.

20 Ylivoimainen este

25 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta,
jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti
hankaloituu ns. ylivoimaisen esteen vuoksi.
Ylivoimaisella esteellä (force majeure)
tarkoitetaan poikkeuksellista ja yllättävää

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät
erimielisyydet, ellei niitä pystytä ratkaisemaan
osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan
myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa

