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1. Soveltamisala
Nämä ehdot sisältävät VILPE Oy:n (”Myyjä”) yleiset myyntiehdot. Yleisiä myyntiehto-
ja sovelletaan Myyjän ja ostajan (”Ostaja”) väliseen tavaroiden kauppaan niiltä osin, 
kun Myyjän ja Ostajan välillä ei ole erikseen jostakin näiden yleisten myyntiehtojen 
sääntelemästä seikasta toisin sovittu. Näitä ehtoja ei sovelleta agenttikauppaan.

2. Sopimuksen syntyminen
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa 
ei ole tarjouksessa mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä tai 
toissijaisesti, jos päiväys puuttuu, tarjouksen toimittamisesta Ostajalle. 
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut Myyjälle 
hyväksyvänsä tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun 
Myyjä on vahvistanut Ostajan tilauksen kirjallisella tilausvahvistuksella tai toimittanut 
tavaran Ostajalle tämän tilauksen perusteella.

3. Toimitus ja tavaran vastaanottaminen
3.1. Toimitusaika
Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole erikseen sovittu toimitusajasta, tavaroiden toimi-
tusaika luetaan alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on kulloisessakin 
tapauksessa myöhäisin:
a) sopimuksen syntymispäivä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa päivä, jolloin lupailmoitus saapuu 
Myyjälle
c) päivä, jolloin Myyjä on vastaanottanut sovitun vakuuden tai ennakkomaksun 
d) päivä, jolloin Ostaja on toimittanut Myyjälle kaikki tavaroiden toimittamista varten 
tarvittavat tiedot
3.2. Toimitusehto ja lisäveloitukset
Toimitusehto on EXW Mustasaari tai Espoo Incoterms 2020 (noudettuna). Kuorma-
lavaveloitus 15,00 €/kpl
Käsittelymaksu 3,50 €/toimitus
Vajaapakkauslisä 6,00 €/nimike
3.3. Tavaran vastaanottaminen ja tarkastaminen
Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran määrän ja laadun vastaanoton yhteydes-
sä sekä merkitsemään mahdolliset poikkeamat ja kuittauksen rahtikirjaan. Vahingos-
ta, virheestä tai puutteesta on välittömästi ilmoitettava Myyjälle.

4. Myyjän vastuu ja vastuunrajoitukset
Myydylle tavaralle on voimassa Myyjän takuuehtojen mukainen takuu.
Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sen ja Ostajan välises-
sä sopimuksessa määriteltyjen ja muiden Myyjän antamien tietojen mukaisesti. 
Ostajan on tutustuttava huolellisesti Myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määritte-
lyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin sekä toimittava niiden edellyttämin rajoituksin. Myyjän 
tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on Myyjän 
antamien tietojen mukaan tai muutoin tavanomaisesti tarkoitettu. 
Ostaja on velvollinen selvittämään tuotteen soveltuvuuden Ostajan käyttöön ja käyt-
tötarkoitukseen. Tuotteen käytössä on noudatettava Myyjän mahdollisesti erikseen 
antamia ohjeita ja yleistä varovaisuutta. Ostajan on annettava jälleenmyynnin tai 
edelleenluovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat tiedoksi 
uudelle omistajalle. 
Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat (mukaan lukien rajoi-
tuksetta epäilyt) on viivytyksettä saatettava Myyjän tietoon kirjallisella ilmoituksella. 
Tuotevastuuta tai tuoteturvallisuutta koskeva kanne on nostettava kolmen vuoden 
sisällä siitä, kun Ostaja on tullut tietoiseksi tai Ostajan olisi tullut tulla tietoiseksi 
mahdollisesta vahingosta tai Myyjän mahdollisesta korvausvelvollisuudesta.
Ostaja vastaa Myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen tai muuhun vastaa-
vaan seikkaan liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista, eikä siten ole velvollinen korvaamaan 
esimerkiksi viivästyksestä tai tavaran/toimituksen virheellisyydestä Ostajalle tai 
kolmannelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja. 
Myyjän ja Ostajan väliseen sopimukseen liittyvä Myyjän vastuu ja vahingonkorvaus-
velvollisuus on kaikissa tapauksissa rajattu a) sen Myyjän myymän tavaran arvoon, 
jota Ostajan vaatimus koskee, tai b) 2500 euroon riippuen siitä kumpi on pienempi.
Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta Ostajan sopimusrikkomuksesta tai 
siitä, että Ostaja on laiminlyönyt näiden yleisten myyntiehtojen mukaisen velvollisuu-
tensa, kuten velvollisuutensa tarkastaa toimitettu tavara tai reklamoida määräajassa. 

5. Hinta, vakuus ja maksuehdot
5.1. Kauppahinta
Kauppahinta on Myyjän ja Ostajan välillä sovittu hinta. Jos hintaa ei ole sovittu, 
kauppahinta on Myyjän hinnaston mukainen tai muutoin Myyjän veloittama käypä 
hinta.
5.2. Maksu
Maksuehto on 14 pv netto. Varastotoimitusten osalta maksuajan kuluminen alkaa 
laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä lukien. Laskua koskevat 
huomautukset tulee tehdä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyk-
sestä.
5.3. Kauppahinnan tarkistaminen
Mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, 
raaka-aineiden hinnat tai muut Myyjän ostokulut, tuontimaksut tai muut maksut, 
verot tai veronluonteiset maksut muuttuvat Myyjästä riippumattomista syistä ennen 
toimituksen mukaista toimituspäivää ja mikäli tässä kohdassa tarkoitetut kustan-
nukset nousevat yli 10 prosenttia, neuvottelevat Myyjä ja Ostaja kauppahinnasta 
uudelleen.
5.4. Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä vuosittainen viivästyskorko on 10 %. Myyjällä on oikeus periä 
lisäksi kohtuulliset perintäkulut.
5.5. Vakuudet
Ostajan tulee asettaa mahdollinen vakuus ennen tavaran toimittamisen aloitta-
mista. Mikäli Myyjällä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi 
suorittamatta, on Myyjä oikeutettu vaatimaan vakuuden asettamista kauppahinnan 
maksamisesta myös toimituksen aloittamisen jälkeen. 
Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suori-
tettu tai hyväksyttävä vakuus on asetettu. Myyjä on oikeutettu tähän myös silloin, 
kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Ostajalla ei tällöin ole 
oikeutta korvaukseen toimituksen viivästymisestä.

6. Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Ostajan tulee ilmoittaa toimituksen tai tavaran virheestä Myyjälle seitsemän (7) 
arkipäivän kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Myyjällä on 
oikeus valintansa mukaan ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. 
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut 
sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alun perin sovittujen Myyjän ja Ostajan 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta, ja toimituksen uusiminen olisi Myyjän näkökul-
masta sen vuoksi kohtuutonta.
6.1. Tavaran palauttaminen
Mahdollisista palautuksista on aina sovittava etukäteen Myyjän kanssa. Palautet-
tujen tuotteiden tulee olla virheettömiä ja alkuperäispakkauksissaan. Laskutettu 
summa hyvitetään kokonaisuudessaan, jos kyse on takuuehtojen mukaisesta 
palautuksesta. Muusta syystä johtuvasta ja Myyjän hyväksymästä palautuksesta 
hyvitetään enintään 70 % laskutetusta hinnasta.

7. Sopimuksen purkaminen
7.1. Ostajan oikeus purkuun
Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta Ostajan kirjal-
lisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen 
mukaista tavaraa toimiteta, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus. Ostajalla on oikeus 
purkaa sopimus myös, jos Myyjästä johtuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti 
ja viivästyksestä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa. 
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityises-
ti Ostajaa varten eikä Myyjä voi ilman taloudellista menetystä käyttää tavaraa 
hyväkseen muulla tavoin, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus Myyjän viivästyksen 
vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti 
saavuttamatta.
7.2. Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta eräpäivään mennessä, on Myyjällä oikeus purkaa-
opimus tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ei ole vielä toimitettu. Myyjällä on 
oikeus purkaa sopimus myös silloin, kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten 
on ilmeistä, että Ostajan suoritus tulee viivästymään olennaisesti. Myyjä voi lisäksi 
purkaa sopimuksen, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla.

8. Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, lakko, 
työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, liikennehäiriö, pandemia 
tai muu sellainen este, jota Myyjä ei voi kohtuudella voittaa, estää tavaran tai sen 
osan toimittamisen tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Myyjän uhrauksia, jotka 
ovat kohtuuttomia verrattuna Ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä voi pidättäytyä 
toimituksen mukaisesta suorituksesta ylivoimaisen esteen keston ajaksi. Tällöin 
Myyjä ilmoittaa Ostajalle ylivoimaisen esteen alkamisesta ja sen päättymisestä sekä 
ajankohdasta, jolloin Myyjä jatkaa toimituksen mukaista suoritusta. 
Myyjällä on oikeus myös purkaa sopimus, mikäli toimituksen mukainen suoritus käy 
kokonaan mahdottomaksi tai on selvää, että ylivoimainen este kestää yli kuusi (6) 
kuukautta. Myyjä ei ylivoimaisen esteen ollessa kyseessä ole velvollinen korvaa-
maan Ostajalle sopimuksen mukaisen toimituksen viivästymisestä taikka täyttämät-
tä jättämisestä aiheutunutta välitöntä tai välillistä vahinkoa. 

9. Tavaran vakuuttaminen
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoit-
taman vastuunjaon ja vaaranvastuun siirtymisen mukaisesti. Muista mahdollisista 
vakuutuksista on sovittava erikseen.

10. Immateriaalioikeudet 
Kaikki Myyjän Ostajalle tarjousta tai toimitusta varten antamaa tietoa, aineistoa tai 
materiaalia koskevat immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta patentit, 
tavaramerkit ja tekijänoikeudet) ovat Myyjän omaisuutta eikä Ostajalle siirry mitään 
immateriaalioikeuksia tarjouksen, sopimuksen tai toimituksen johdosta. 
Myyjä ei vastaa kolmannen tahon immateriaalioikeuksien rikkomisesta.

11. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu 
ja kauppahinnan suoritus on Myyjän vapaassa käytössä. Myyjä voi koska tahansa 
ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin tavarat, joita koskeva lasku 
on erääntynyt ja joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli Ostaja on maksanut osan 
tavaroita koskevasta laskusta, tulee Myyjän ja Ostajan tehdä tilitys 30 päivän sisällä 
ja esittää laskelmansa toisilleen.

12. Ilmoitukset
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa ilmoituksen 
lähettäjä.

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt 
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleisso-
pimus (CISG).

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja vaateet, joita ei osapuolten välisin neuvotte-
luin saada ratkaistua, ratkaistaan ensiasteessa Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. 
Myyjä ja Ostaja voivat sopia, että riita ratkaistaan välimiesoikeudessa Keskuskaup-
pakamarin välimiesmenettelyä koskevien välimieslautakunnan sääntöjen mukaises-
sa menettelyssä, jolloin välimiesoikeuden muodostaa yksi välimies. Välimiesmenet-
telyn paikka on Vaasa ja kieli on suomi.
 


