Yleiset toimitusehdot - Design Combus Oy
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Määritelmät ja soveltamisala

Näissä yleisissä toimitusehdoissa ”Toimittajalla”
tarkoitetaan Design Combus Oy:tä, ”Tilauksella”
Toimittajan vahvistamaa tilausta, ”Ostajalla”
tarkoitetaan yksityistä taikka juridista henkilöä,
joka on Tilauksessa määritelty ostajaksi ja
”Tuotteilla” Tilauksen kohteena olevia tuotteita.
”Tarjouksella” tarkoitetaan Toimittajan antamaa
kiinteää tarjousta Tuotteiden myymiseksi ja
toimittamiseksi Ostajalle. Ostajaa ja Toimittajaa
kutsutaan myöhempänä ”Osapuoliksi”.
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Osapuolten
väliseen laitteiden kauppaan, ellei toisin ole
kirjallisesti sovittu
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Tarjous

Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää
tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ole ilmoitettu
taikka sovittu.
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Toimitusaika

Toimitusehto on vapaasti Toimittajan varastosta
Tampereella.
Toimitus
katsotaan
hyväksytyksi
ja
vastaanotetuksi, ellei siitä ole reklamoitu 8 päivän
kuluessa toimituspäivästä.
Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta
osatoimitusta. Toimittajalla on vastaavasti oikeus
laskuttaa osatoimituksista.
Mikäli Ostaja ei ole täyttänyt aikaisempia
maksuvelvollisuuksiaan, osatoimitusten maksuja
tai
muita
velvollisuuksiaan
Toimittajalle,
Toimittajalla on oikeus siirtää tai peruuttaa jo
hyväksyttyjen Tilausten mukaiset toimitukset.
3.1

Pakkaus

Tuotteet on pakattu ja suojattu riittävällä tavalla
kuljetusta varten. Hinnastossa ja Tarjouksessa
olevia hintoja sovelletaan pakkaamattomiin
Tuotteisiin ja ne eivät sisällä pakkaamisesta ja
suojaamisesta aiheutuvia kustannuksia, ellei toisin
ole ilmoitettu.
Mikäli Osapuolet ovat sopineet asiasta, Toimittaja
hankkii vakuutuksen toimituksen kuljetukselle,
jonka kustannukset laskutetaan Ostajalta.
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4
4.1

Toimitusaika
Sovittu toimitusaika

Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana.
Kaikki Tarjouksessa ilmoitetut ajanjaksot tai
päivämäärät toimituksille on tarkoitettu ainoastaan
arvioiksi eikä niiden noudattamista siten pidetä
Toimittajan
sopimukseen
perustuvana
velvollisuutena eikä Toimittaja siten ole velvollinen
korvaamaan viivästyksestä aiheutuneita vahinkoja
tai menetyksiä. Tuotteet voidaan toimittaa yhdessä
tai useammassa erässä.
4.2

Ilmoitus myöhästymisestä

Toimittajan ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle, mikäli
Tuotteita ei toimiteta sovittuna toimitusaikana ja
samalla ilmoittaa, milloin toimitus tehdään.
4.3

Ostajan kieltäytyminen

Mikäli Ostaja kieltäytyy vastaanottamasta tai ei ota
vastaan sille Tilauksen perusteella toimitettuja
Tuotteita tai se ei ryhdy sovittuihin toimenpiteisiin
toimituksen
tai
kuljetuksen
järjestämiseksi,
Toimittajalla on oikeus välittömästi päättää
Toimittajan ja Ostajan välinen sopimus ja luovuttaa
Tuotteet
edelleen
sekä
saada
Ostajalta
vahingonkorvausta kaikista menetyksistä ja
kustannuksista, jotka Toimittajalle on aiheutunut
Ostajan kieltäytymisen tai laiminlyönnin johdosta
ja joka tapauksessa pitää ennen kieltäytymistä tai
laiminlyöntiä suoritetut maksut itsellään.
Mikäli Ostaja pyytää lykkäämään toimitusta
arvioidusta toimitusajankohdasta ja Toimittaja
tähän suostuu, Toimittaja voi valintansa mukaan
ilmoittamalla siitä Ostajalle pitää vaaranvastuuta
siirtyneenä Ostajalle ja varastoida tavarat Ostajan
kustannuksella (mutta ilman velvollisuutta).
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Vaaranvastuun
siirtyminen,
Omistusoikeuden siirtyminen

Vaaranvastuu
siirtyy
Ostajalle
toimituslausekkeen mukaisesti.

sovitun

Tuotteet ovat Toimittajan omaisuutta eikä
omistusoikeus siirry ennen kuin kauppahinta on
kokonaisuudessaan
asianmukaisesti
maksettu
Toimittajalle. Ostaja on velvollinen varastoimaan
Tuotteet siten, että ne voidaan tunnistaa/yksilöidä
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Toimittajan omaisuudeksi ja voidaan tarvittaessa
palauttaa Toimittajalle.

Ostaja laiminlyö ilmoittaa virheestä välittömästi,
takuu ei kata virhettä.

Ennen omistusoikeuden siirtymistä Ostajalla ei ole
oikeutta Tuotteiden (mukaan lukien know-how,
tiedot tai muut Toimittajan immateriaalioikeudet)
jälleenmyyntiin kolmannelle osapuolelle ilman
Myyjän kirjallista lupaa.

Palautukset hyväksytään vain, mikäli Toimittaja on
ne etukäteen hyväksynyt.
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Testikäyttöön toimitetut Tuotteet

Toimittaja voi toimittaa Ostajalle Tuotteita
testauskäyttöä varten. Nämä Tuotteet ovat
Toimittajan omaisuutta ja ne tulee palauttaa
Toimittajalle 24 päivän kuluessa ko. Tuotteiden
vastaanottamisesta, ellei toisin ole sovittu.
Palautettavien
Tuoteiden
tulee
olla
vahingoittumattomina alkuperäispakkauksissaan ja
sisältää kaikki niihin liittyvät osat mukaan lukien
pakkaukset, lisävarusteet, käyttöohjeet sekä johdot
yms.
Mikäli Tuotteita ei palauteta edellä mainitun ajan
kuluessa tai Tuotteet ovat mistä tahansa syystä tai
minä tahansa aikana, mukaan lukien kuljetus,
vahingoittuneet, on Ostaja velvollinen maksamaan
siitä
syntyneet
kustannukset
Toimittajan
toimittamaa laskua vastaan.
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Takuu

Toimittaja
takaa,
että
Tuotteissa
ei
ole
materiaalivikoja tai työstä aiheutuneita vikoja
normaalikäytössä.
Toimittaja
voi
täyttää
takuuvelvoitteensa
valintansa
mukaan,
korjaamalla,
korvaamalla
tai
hyvittämällä
virheelliset Tuotteet. Ostajan on annettava
Toimittajalle
kohtuullinen
aika
virheiden
korjaamiseen. Mikäli Ostaja ei tällaista myönnä,
Toimittaja
vapautuu
takuuvelvoitteesta.
Toimittajan vastuu rajoittuu virheisiin, jotka
ilmenevät 12 kuukauden kuluessa Tuotteiden
toimituksesta.
Ostajan on kirjallisesti ilmoitettava virheestä
perusteineen
Toimittajalle,
välittömästi
ja
viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta.
Mikäli virhe on sellainen, ettei sitä tässä ajassa voi
huolellisesta tarkastuksesta huolimatta havaita,
virheestä perusteineen on ilmoitettava Toimittajalle
heti, kun virhe havaitaan. Virheilmoitusta ei
missään tapauksessa voi antaa myöhemmin kuin
kaksi viikkoa takuuajan päättymisestä. Mikäli
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Virheelliset Tuotteet tulee lähettää Toimittajalle.
Tuotteet on pakattava ja suojattava riittävällä
tavalla
kuljetusta
varten.
Ostaja
vastaa
pakkaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuneista
kustannuksista ja vastaa Tuotteelle kuljetuksen
aikana aiheutuvista vahingoista. Kun Toimittaja on
korjannut virheen, Tuote palautetaan.
Mikäli Ostaja on tehnyt virheilmoituksen eikä
Tuotteessa ole sellaista virhettä, josta Toimittaja
olisi vastuussa, Toimittajalla on oikeus saada
korvaus sille virheilmoituksen vuoksi aiheutuneista
kustannuksista.
Toimittaja on vastuussa Tuotteen korjatussa tai
vaihdetussa osassa ilmenevistä virheistä samojen
ehtojen mukaisesti kuin alkuperäisen Tuotteen
virheistä. Toimittaja ei vastaa takuun mukaisten
korjaustoimenpiteiden
aikana
aiheutuneesta
Tuotteen sisältämien tietojen katoamisesta tai
tuhoutumisesta
eikä
näiden
tietojen
palauttamisesta.
Takuuta ei ole, mikäli Tuotteita, niiden
hyväksymisen jälkeen, on käsitelty sopimattomalla
tavalla tai Toimittajan antamien ohjeiden
vastaisesti. Mikäli Tuotteen sarjanumeromerkintää
tai merkkiä taikka muita tunnistemerkintöjä on
poistettu tai muutettu, takuuta ei ole. Toimittaja ei
myöskään vastaa Tuotteen normaalista kulumisesta
tai huonontumisesta.
Takuun piiriin ei kuulu Tuotteisiin mahdollisesti
tehdyt
ohjelmistotai
laitteistopäivitykset
riippumatta siitä mistä päivitykset on saatu.
Yllä mainittu takuu ei koske Tuotteiden sisältämää
kolmannelta osapuolelta lisensioitua teknologiaa.
Yllämainittu takuu on annettu nimenomaisesti
kaikkien muiden mahdollisten, nimenomaisten tai
epäsuorien, Toimittajan toimittamien Tuotteiden tai
ohjelmistojen virheitä tai puutteita koskevien takuiden,
kuten
Tuotteiden
soveltuvuutta
tai
hyödynnettävyyttä
koskevien
takuiden
tai
Toimittajan muiden mahdollisten velvollisuuksien
tai vastuiden asemesta, perustuvatpa nämä lakiin,
sopimukseen tai johonkin muuhun. Missään
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tapauksessa Toimittaja ei vastaa välillisistä tai
epäsuorista vahingoista, käyttöhyödyn tai voiton
menetyksestä. Mikä Ostaja myöntää omille asiakkailleen laajempia takuita Tuotteisiin liittyen,
Ostaja vastaa tällaisesta takuusta Toimittajalle
mahdollisesti aiheutuvista velvoitteista, vastuista ja
kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset
asianajokustannukset /oikeudenkäyntikulut).

8

Hinnat

Tuotteiden hinnat on määritelty Tilauksessa.
Ellei muuta ole määrätty, hintaan lisätään ALV ja
muut Ostajan suoritettavaksi määrätyt verot ja
maksut.
Toimittajalla on oikeus periä ylimääräinen 60 euron
määräinen maksu pienistä toimituksista (so.
toimituksista, jotka sisältävät vähemmän kuin 10
kappaletta Tuotteita).
Hinnat ilmoitetaan ja maksut suoritetaan euroina,
ellei muusta valuutasta ole kirjallisesti sovittu
Osapuolten kesken. Mikäli hinta on sovittu muuna
valuuttana kuin euroina ja valuutan kurssi
muuttuu enemmän kuin +/- 2 % Toimittaja varaa
oikeuden korjata Tuotteen hintaa. Muutosta
määritettäessä huomioidaan toimituspäivämäärän
ja Tilauspäivämäärän kurssit.
Toimittajalla on oikeus korjata ilmeiset lasku ja
kirjoitusvirheet hintoja ja määriä koskevissa
tiedoissa.
Toimittaja varaa oikeuden, siitä Ostajalle ennen
toimitusta kirjallisesti ilmoittamalla, muuttaa
Tuotteiden hintoja vastaamaan kustannusten
nousua, joka johtuu (luettelo ei ole tyhjentävä)
komponenttien, materiaalien, tai kuljetusten
hinnannoususta tai uusista veroista, maksuista tai
tullimaksuista taikka näiden korotuksista tai
valuuttakurssien muutoksista.
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Maksuehdot

Ostaja maksaa toimitetut Tuotteet Toimittajan
lähettämää laskua vastaan. Maksut on suoritettava
14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.
Viivästyskorkoa maksetaan Suomen korkolain
mukaisesti laskun eräpäivästä.
Mikäli maksu viivästyy, Toimittajalla on, Ostajalle
tästä kirjallisesti ilmoitettuaan, oikeus viivyttää
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myöhempiä toimituksia, kunnes maksu
kokonaisuudessaan suoritettu Toimittajalle.

on

Laskua koskevat huomautukset on tehtävä
kirjallisesti 8 päivän kuluessa laskutuspäivästä.
Toimittajalla on oikeus vaatia kokonaan taikka
osittaista ennakkomaksua toimittaakseen Tilauksen
mukaiset Tuotteet. Toimittaja ei suorita korkoa
vastaanotetulle ennakkomaksulle.

10 Julkisuus
Toimittajalla on oikeus mainita Ostajan nimi mm.
referenssinään tuotteitaan ja/tai palvelujaan
markkinoidessa. Kummallakaan Osapuolella ei ole
oikeutta ilmaista sopimussuhteesta muuta tietoa,
kuin sen olemassaolo, elleivät Osapuolet ole muuta
sopineet.

11 Tuotteiden kierrätys
Toimittaja vastaa tarvittaessa, lainsäädännön
määräämässä
laajuudessa,
toimittamiensa
Tuotteiden ja niistä syntyneiden romujen
keräyksestä ja kierrätyksestä. Ostaja vastaa
Tuotteiden toimittamisesta Toimittajalle.

12 Omistusoikeus dokumentaatioon
Omistusoikeus
ja
tekijäoikeudet
liittyen
piirustuksiin, teknisiin asiakirjoihin ja muihin
Tuotteiden valmistamiseen liittyviin asiakirjoihin,
jotka Toimittaja on toimittanut Ostajalle missä
tahansa muodossa, kuuluu Toimittajalle.

13 Immateriaalioikeudet
Kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet
ovat Toimittajan omaisuutta.
Toimittaja ja Ostaja tunnustavat täten kaikki
immateriaalioikeudet, mukaan lukien, mutta ei
rajoittuen, tieto-taito ja muut yrityssalaisuudet,
patentit ja hyödyllisyysmallit, tavaramerkit,
toiminimet, domainit sekä tekijänoikeudet ja
sitoutuvat olemaan tekemättä väitteitä niiden
voimassaoloa vastaan tai avustamatta kolmatta
osapuolta tällaisen tekemisessä.
Ostaja hyvittää Toimittajalle ja turvaa Toimittajan
kaikkia vastuita, väitteitä ja kustannuksia vastaan,
jotka Toimittajalle aiheutuu tai jotka kohdistetaan
Toimittajaa vastaan, suoraan tai välillisesti Ostajan
vaatimuksesta Tuotteisiin tehtyjen muutosten
vuoksi, mukaan lukien kolmannen oikeuksien
rikkomukset taikka niiden väitetyt rikkomukset.
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14 Force Majeure

16 Sovellettava laki ja välimiesmenettely

Osapuoli
vapautuu
sopimusvelvollisuutensa
täyttämättä jäämisestä aiheutuvasta velvollisuudesta, mikäli tämä johtuu force majeure –
tilanteesta.
Vastuuvapausperusteisiin
luetaan
seuraavat yllättävät ja odottamattomat tapahtumat,
jotka estävät Osapuolta kokonaan tai osittain
täyttämästä
sopimuksen
mukaisia
velvollisuuksiaan,
kuten
tulipalot,
tulvat,
maanjäristykset, sota, kauppasaarto, virheet tai
viivästykset alihankkijoiden toimituksissa ja muut
ennalta
arvaamattomat
tapahtumat,
jotka
väliaikaisesti tai pysyvästi estävät Osapuolta
täyttämästä sopimusvelvoitteitaan kokonaan tai
osittain.
Tällaisessa
tapauksessa
aikaa
sopimusvelvoitteen täyttämiseksi pidennetään
enimmillään
sillä
ajalla,
jonka
Osapuoli
todistettavasti on estynyt sopimusvelvoitteensa
täyttämisestä. Edellä mainitusta huolimatta,
erääntyneet maksut Toimittajalle on suoritettava
välittömästi force majeure –tilanteen päätyttyä.

Näihin yleisiin
Suomen lakia.

toimitusehtoihin

sovelletaan

Osapuolten
välisiin
näistä
yleisistä
toimitusehdoista aiheutuviin erimielisyyksiin, joita
Osapuolet eivät pysty ratkaisemaan keskinäisin
neuvotteluin 30 päivässä siitä, kun toinen Osapuoli
on
kirjallisesti
ilmoittanut
erimielisyyden
olemassaolosta, ratkaistaan yhden välimiehen
välimiesmenettelyssä
soveltaen
Keskuskauppakamarin
välityssääntöjä.
Välimiesmenettely pidetään Suomessa Tampereella
Suomen kielellä.
Edellä mainitusta huolimatta Toimittajalla on
oikeus halutessaan valintansa mukaan käyttää
myös
yleistä
tuomioistuinta
erääntyneiden
maksujen perimiseen, mikäli riidan arvo ei ole
suurempi kuin 50.000 euroa. Välityslauseke ei estä
Toimittajaa hakemasta väliaikaisia toimia tai
turvaamistoimia toimivaltaisilta tuomioistuimilta.

Mikäli force majeure –tilanne kestää kauemmin
kuin kolme kuukautta, kummallakin Osapuolella
on
oikeus
purkaa
sopimus
ilman
että
kummallakaan Osapuolella on oikeutta vaatia
korvausta sopimuksen päättymisen vuoksi.

15 Vastuunrajoitus
Toimittaja ei vastaa Tuotteen muulle omaisuudelle
aiheuttamista vahingoista sen jälkeen kun se on
toimitettu ja on Ostajan hallussa. Toimittaja ei
myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
Ostajan valmistamille tuotteille tai tuotteille, joissa
Ostajan tuotteet ovat osana.
Mikäli Toimittaja joutuu vastuuseen kolmatta
osapuolta
kohtaan
edellisessä
kappaleessa
mainituista
omaisuudelle
aiheutuneista
vahingoista, Ostaja korvaa Toimittajalle tästä
aiheutuneet velvoitteet ja kustannukset.
Toimittaja ei ole vastuussa mistään välillisistä tai
epäsuorista vahingoista, Ostajalle mistä tahansa
syystä
aiheutuneista
menetyksistä
tai
kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen,
tulevien voittojen, goodwill-arvon, maineen,
tulojen tai sopimusten menettämisestä eikä
menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat
kolmannen osapuolen vaatimuksista.
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