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1. Tillämpningsområde
De här villkoren omfattar de allmänna försäljningsvillkoren för VILPE Oy (”Säljaren”). 
De allmänna försäljningsvillkoren tillämpas på varuhandel mellan Säljaren och köparen 
(”Köparen”) till den del Säljaren och Köparen inte avtalat annat om någon omständighet 
som regleras av dessa allmänna försäljningsvillkor. Dessa villkor gäller inte agenthandel.

2. Ingående av avtal
Säljarens offert gäller under den tid som anges i offerten. Om giltighetstiden inte nämns 
i offerten, gäller offerten i 30 dagar från dagen för offerten eller, i andra hand, om datum 
saknas, från att offerten levererats till Köparen. Vid ett offertbaserat köp uppkommer ett 
avtal när Köparen har meddelat Säljaren att hen godkänner offerten som sådan. I annat 
fall uppkommer avtalet när Säljaren har fastställt Köparens order genom en skriftlig order-
bekräftelse eller levererat varan till Köparen på basis av dennes order.

3. Leverans och mottagande av varor
3.1. Leveranstid
Om Säljaren och Köparen inte har avtalat om en leveranstid ska leveranstiden för varorna 
räknas från nedan angiven tidpunkt och som i det aktuella fallet infaller senast: a) dagen 
då avtalet ingicks, b) i köp som kräver myndighetstillstånd på dagen då tillståndsanmälan 
inkommer till Säljaren, c) dagen då Säljaren har mottagit överenskommen säkerhet eller 
förskottsbetalning, d) dagen då Köparen har gett Säljaren alla uppgifter som behövs för att 
leverera varorna till Säljaren.
3.2. Leveransvillkor och tilläggsdebiteringar
Leveransvillkoret är EXW Korsholm eller Esbo Incoterm 2020 (avhämtat). Debitering för 
lastpallar 15,00 €/st.
Expeditionsavgift 3,50 €/leverans
Tillägg för underpackning 6,00 €/artikel
3.3. Mottagning och kontroll av varor
Köparen är skyldig att kontrollera varans mängd och kvalitet i samband med mottagandet 
samt att anteckna eventuella avvikelser och kvittering i fraktsedeln. Säljaren måste 
omedelbart underrättas om skada, fel eller brist.

4. Säljarens ansvar och ansvarsbegränsningar
För såld vara gäller en garanti i enlighet med Säljarens garantivillkor. Säljaren ansvarar för 
varans kvalitet och för övriga egenskaper endast i enlighet med de uppgifter som anges 
i avtalet mellan Säljaren och Köparen och enligt andra uppgifter som Säljaren lämnar. 
Köparen ska noggrant bekanta sig med alla Säljarens specifikationer, anvisningar och 
beskrivningar av produkten och agera inom de begränsningar som förutsätts. Säljarens 
produkter ska ovillkorligen användas endast på det sätt och på de objekt för vilka de enligt 
uppgifter som givits av Säljaren eller normalt är avsedda. Köparen är skyldig att utreda pro-
duktens lämplighet för Köparens bruk och användningsändamål. Produkten ska användas 
med hänsyn till de anvisningar som Säljaren möjligtvis givit separat och allmän försiktighet. 
Köparen ska i samband med återförsäljning eller vidareöverlåtelse underrätta den nya 
ägaren om de uppgifter som hen känner till om produkten. 
Alla frågor som gäller produktansvar och produktsäkerhet (inklusive misstankar utan 
begränsning) ska utan dröjsmål delges Säljaren genom skriftlig anmälan. En talan om 
produktansvar eller produktsäkerhet ska väckas inom tre år från att Köparen blivit 
medveten om eller borde ha blivit medveten om eventuell skada eller Säljarens eventuella 
ersättningsskyldighet.
Köparen ansvarar för att de uppgifter som hen lämnat Säljaren och som hänför sig till 
varans användningsändamål eller någon annan motsvarande omständighet är riktiga. 
Säljaren ansvarar inte för indirekta skador och är därför inte skyldig att ersätta exempelvis 
indirekta skador som orsakats Köparen eller tredje man på grund av dröjsmål eller fel i 
varan/leveransen. Säljarens ansvar och skadeståndsplikt i samband med ett avtal mellan 
Säljaren och Köparen är i samtliga fall begränsade till a) värdet av den vara som Säljaren 
säljer och som Köparens krav gäller, eller b) till 2 500 euro, beroende på vilket som är lägst. 
Säljaren svarar inte för skador som beror på Köparens avtalsbrott eller på att Köparen har 
försummat sina skyldigheter enligt dessa allmänna försäljningsvillkor, såsom skyldigheten 
att inspektera den levererade varan eller att reklamera inom utsatt tid. 

5. Pris, säkerhet och betalningsvillkor
5.1. Köpeskilling
Köpeskillingen är det avtalade priset mellan Säljaren och Köparen. Om priset inte har 
avtalats följer köpeskillingen Säljarens prislista eller annars det gängse pris som Säljaren 
debiterar.
5.2. Betalning
Betalningsvillkoret är 14 dagar netto. För lagerleveranser börjar betalningstiden löpa från 
faktureringsdagen och vid fabriksleveranser från leveransdagen. Anmärkningar om faktur-
an ska göras inom åtta (8) dygn från fakturadatumet.
5.3. Justering av köpesumman
Om växelkurser som direkt påverkar importpriserna, mervärdesskatten, råvarupriserna 
eller andra kostnader för Säljarens inköp, importavgifter eller andra avgifter, skatter eller 
avgifter av skattenatur ändras före leveransdagen av orsaker som inte beror på Säljaren 
och om de kostnader som avses i denna punkt ökar med mer än 10 % ska Säljaren och 
Köparen omförhandla köpesumman.
5.4. Dröjsmålsränta och indrivningskostnader
Vid betalningsförseningar är den årliga dröjsmålsräntan 10 %. Säljaren har dessutom rätt 
att uppbära skäliga indrivningskostnader.
5.5. Säkerheter
Köparen ska ställa en eventuell säkerhet innan leveransen av varan inleds. Om Säljaren 
har vägande skäl att anta att köpesumman eller en del av den inte betalas har Säljaren 
även efter att leveransen inletts rätt att kräva att en säkerhet ställs för betalningen av 
köpeskillingen. 
Säljaren har rätt att avstå från leveranser tills förfallna betalningar har betalats eller en 
godtagbar säkerhet har ställts. Säljaren har rätt till detta även när en del av köpesumman 
som förfallit till betalning inte har betalats. I så fall har Köparen inte rätt till ersättning för 
fördröjd leverans.

6. Reklamation och rättelse av fel
Köparen ska underrätta Säljaren om ett fel i leveransen eller varan inom sju (7) vardagar 
efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Säljaren har rätt att enligt eget val 
i första hand antingen rätta till felet eller leverera en ny vara. Köparen har inte rätt att 
kräva en ny leverans om det har skett en sådan förändring i förhållandena som väsentligt 
ändrar förhållandet mellan Säljarens och Köparens ursprungligen avtalade prestations-
skyldigheter och det vore oskäligt för Säljaren att förnya leveransen.
6.1. Varureturer
Eventuella returer ska alltid avtalas i förväg med Säljaren. Returnerade varor ska vara fel-
fria och originalförpackade. Om returen görs i enlighet med garantivillkoren krediteras det 
fakturerade beloppet i sin helhet. Retur som görs av annan anledning och som godkänts 
av Säljaren krediteras högst 70 % av det fakturerade priset.

7. Att häva avtalet
7.1.  Köparens rätt till hävning
Om Säljarens leverans avviker väsentligt från det avtalade och bristen utgående från 
Köparens skriftliga anmärkning inte inom skälig tid rättas till eller nya avtalsenliga varor 
levereras har Köparen rätt att häva avtalet. Köparen har rätt att häva avtalet också om 
leveransen av skäl som beror på Säljaren fördröjs väsentligt och dröjsmålet medför 
oskälig olägenhet för Köparen. 
Om den vara som är föremål för köpet tillverkats, anskaffats eller förpackats särskilt för 
Köparen och Säljaren inte utan ekonomisk förlust kan utnyttja varan på annat sätt har 
Köparen rätt att häva avtalet på grund av Säljarens dröjsmål endast om syftet med köpet 
för hens del väsentligen uteblir på grund av dröjsmålet.
7.2. Säljarens rätt till hävning
Om köpesumman inte betalas senast på förfallodagen har Säljaren rätt att häva avtalet 
eller den del av köpet för vilken varan ännu inte har levererats. Säljaren har rätt att häva 
avtalet också när det på basis av Köparens meddelande eller annars är uppenbart att 
Köparens betalning kommer att bli väsentligt försenad. Dessutom kan Säljaren häva 
avtalet om Köparen inte deltar i köpet på avtalat sätt eller på annat sätt som annars kan 
förutsättas.

8. Övermäktigt hinder
Säljaren är inte skyldig att fullgöra avtalet om naturhinder, eldsvådor, strejker, lockouter, 
krig, mobilisering, export- eller importförbud, trafikstörningar, pandemier eller andra 
sådana hinder som Säljaren inte skäligen kan övervinna skulle kräva att varan eller en del 
av den levereras eller avtalet fullgörs på ett sätt som är oskäligt i förhållande till den nytta 
Köparen kan ha av köpet. Säljaren kan avstå från att prestera enligt leveransen för den 
tid det övermäktiga hindret varar. Härmed underrättar Säljaren Köparen om uppkomsten 
av ett övermäktigt hinder och om den tidpunkt då Säljarenfortsätter prestera enligt 
leveransen. 
Säljaren har också rätt att häva avtalet om det blir omöjligt att utföra en leverans eller om 
det är uppenbart att force majeure varar i över sex (6) månader. Vid övermäktigt hinder 
är Säljaren inte skyldig att ersätta Köparen för direkt eller indirekt skada som orsakats av 
dröjsmål, eller för underlåtenhet att fullgöra en i avtalet avsedd leverans.
 
9. Försäkring av varor
Parterna ska se till att varan försäkras i enlighet med den ansvarsfördelning och den 
riskövergång som anges i de avtalade leveransvillkoren. Andra eventuella försäkringar 
ska avtalas separat.

10. Immateriell rättighet  
Alla immateriella rättigheter (inklusive patent, varumärken och upphovsrätt) gällande 
information eller material som Säljaren tillhandahåller Köparen för en offert eller en 
leverans till är Säljarens egendom och inga immateriella rättigheter överförs till Köparen 
till följd av offerten, avtalet eller leveransen. Säljaren ansvarar inte för brott mot tredje 
parters immateriella rättigheter.

11. Överföring av äganderätt
Varans äganderätt övergår till Köparen när hela köpeskillingen har betalats och betalnin-
gen för köpeskillingen fritt kan användas av Säljaren. Säljaren kan när som helst utan 
särskild anmälan och utan redovisning hämta tillbaka varor för vilka fakturan har förfallit 
till betalning och som inte har betalats i sin helhet. Om Köparen har betalat en del av 
fakturan för varorna ska Säljaren och Köparen redovisa inom 30 dagar och presentera 
sina beräkningar för varandra.

12. Meddelanden
Avsändaren ansvarar för att meddelanden som sänts till den andra parten når fram.

13. Tillämplig lag och lösning av tvister
På avtalet tillämpas finsk lag, med undantag för lagvalsregler och Förenta Nationernas 
konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).
Tvister och yrkanden som följer av avtalet och som inte kan lösas genom förhandling 
mellan parterna avgörs i första hand vid tingsrätten på Säljarens hemort. Säljaren och 
Köparen kan avtala om att tvisten avgörs i skiljedomstolen genom skiljeförfarande i 
enlighet med Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande, varvid skilje-
domstolen bildas av en skiljeman. Skiljeförfarandets plats är Vasa och språket är finska.

 


