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PROWELD FINLAND OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT  
 

1. SOVELTAMISALA  
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, 
elleivät osapuolet ole toisin sopineet.  
 

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN  
2.1 Tarjous  

Tarjouksen voimassaoloaika kerrotaan tarjouksessa. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu on tarjous 
voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja 
muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta 
käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää hyväkseen 
tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai 
muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, 
myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle 
antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.  

2.2 Sopimuksen syntyminen  
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja hyväksyy myyjän tarjouksen tilauksella. Muussa 
tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan vastuulla 
on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.  

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET  
3.1 Toimitusaika  

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on tilausvahvistuksessa annettu toimitusaika 
3.2 Toimitusehdot  

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms -ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole 
sovittu, tavara on ostajan noudettavissa vapaasti myyjän varastolta sovittuna aikana tai kohtuullisen ajan 
kuluessa.  

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen 
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen 
rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan 
aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun 
myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.  

3.4 Takuu  
Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.  

3.5 Viivästys 
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle heti, mikäli tuotteen toimitus viivästyy, ilmoittaen samalla 
viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran 
hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen 
korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.  

3.6 Välilliset vahingot  
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita 
välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista 
seurannaisvahinkoa.  

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET  
4.1 Kauppahinta  

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän 
veloittama käypä hinta.  

4.2 Maksuaika  
Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon 
mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja 
tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu 
myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai 
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hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan 
ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä 
viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.  

4.3 Maksun viivästyminen  
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.  

4.4 Ostajan viivästys  
Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote 
alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan ”maksun viivästyminen” mukainen korvaus 
viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. 
varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.  

4.5 Etumaksu  
Mikäli on sovittu osittaisesta etumaksusta, tai koko kauppasumma on sovittu maksettavaksi etumaksuna, 
on se oltava maksettu ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin 
jälkeen koko kauppasumman etumaksuna suorittamista, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että 
kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.  

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen  
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, 
kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata 
virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut 
sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. 
Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan 
toimituksen vastaan.  

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN  
5.1 Ostajan oikeus purkuun  

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen 
johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä 
riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla 
oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa 
varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää 
tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan 
tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.  

5.2 Myyjän oikeus purkuun  
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa 
tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. 
Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että 
ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta 
kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. 
Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee 
mahdottomaksi tai myyntihintaan nähden kohtuuttoman kalliiksi. 
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava 
häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, 
valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran 
tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat 
kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. 
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa 
ja hän voi myös purkaa sopimuksen.  

6. VAKUUTUS  
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon 
mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava. 
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7. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA  

Myyjä ei vastaa mistään ostajalle syntyneistä välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten muille 
maksetuista vahingonkorvauksista, tuotantotappioista, sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle 
aiheutuneesta vahingosta, joka on aiheutunut tuotteen käytöstä. Myyjä ei vastaa siitä, soveltuuko myytävä 
kohde ostajan aikomaan käyttötarkoitukseen. 

8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN  
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole 
toisin sovittu.  

9. ILMOITUKSET  
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.  

10. SOVITELTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
Sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia.  
Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei neuvotteluin saada ratkaistuksi 30 päivän kuluessa 
osapuolen toiselle osapuolelle toimittaman kirjallisen neuvottelupyynnön päiväyksestä, ratkaisee 
erimielisyydet lopullisesti myyjän kotipaikan käräjäoikeus. 

 


