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Pesmel Oy Tavarakaupan yleiset ostoehdot 
R08/12.04.2018 

1 YLEISTEN OSTOEHTOJEN SOVELTAMINEN 

1.1 Näitä yleisiä ostoehtoja sovelletaan ostettaessa Pesmel 

Oy:lle tuotteita tai palveluja.  
 

Yleiset ostoehdot tulevat sen Sopimuksen tai Tilauksen 

osaksi jossa ehdot on mainittu ja kun Myyjä on kyseisen 
Sopimuksen tai Tilauksen pohjalta toimittanut Ostajalle 

joko tilausvahvistuksen, tilauksessa mainitut tuotteet tai 

palvelut tai kun myyjä ei ole seitsemän (7) päivän 
kuluessa ostoehdot saatuaan ilmoittanut, ettei hyväksy 

yleisiä ostoehtoja. 

 

1.2 Kun nämä yleiset ostoehdot ovat kohdan 1.1 mukaisesti 

tulleet noudatettaviksi Myyjän ja Ostajan välisessä 

sopimussuhteessa, noudatetaan näitä sopimusehtoja 
Osapuolten välisenä kauppatapana myös Ostajan 

myöhemmin tekemissä tilauksissa, elleivät Osapuolet 

kirjallisesti erikseen tilaus/sopimuskohtaisesti sovi 
toisin. 

 

1.3 ”Myyjä” tarkoittaa Pesmel Oy:lle tuotteita tai palveluja 
toimittavaa osapuolta. 

”Ostaja” tarkoittaa tilaavaa osapuolta, tässä Pesmel 

Oy:tä. 
”Osapuoli” tarkoittaa Ostajaa ja Myyjää. 

”Sopimus” tarkoittaa Ostajan ja Myyjän allekirjoittamaa 

sopimusasiakirjaa, jossa yksilöidään toimituksen tiedot 
ja ehdot, tai jollei sellaista sopimusasiakirjaa ole, 

Ostajan tilausta, jonka myyjä on vahvistanut joko 

tilausvahvistuksella tai toimittamalla tilauksen mukaisia 
tuotteita tai palveluita, tai ei ole reklamoinut tilausta 

vastaan seitsemän (7) päivän kuluessa. 
”Toimitus” , ”Tuote” tai ”Tavara” tarkoittaa Myyjän 

toimittamaa tuotetta/palvelua. 

”Tarjouspyyntö” tarkoittaa Ostajan Myyjälle osoittamaa 
kyselyä Tuotteen hinnoista, toimitusajoista sekä 

teknisistä tiedoista. 

”Tarjous” tarkoittaa Myyjän Ostajalle osoittamaa 
tarjousta tarjouspyyntöön. 

” Tilaus” on Ostajan kirjallisesti tai suullisesti tekemä 

Tuotteen tilaus Myyjälle. 

2 TARJOUS 

2.1 Myyjän tarjouksen on oltava sitova ja EURO-
määräinen. Valuutta ja valuuttasidonnaisuus, mikäli 

käytetään muuta kuin euroa, on esitettävä tarjouksessa 

selvästi. Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön 
mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on 

tarjouksesta käytävä ilmi eroavuudet. 

3 HINNAT 

3.1 Hinnat ovat euro-määräisiä ja arvonlisäverottomia, 

sisältäen täyden korvauksen kaikista sopimuksen 
mukaisista Myyjälle kuuluvista korvauksista eikä 

Myyjällä ole oikeutta lisäkorvaukseen. Käytettävä 

valuutta on selvästi esitettävä. 

3.2 Arvonlisävero ja muut viranomaisten määräämät verot 

ja maksut myyjä laskuttaa Ostajalta laskutushetkellä 

voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

3.3 Mikäli hinnat perustuvat Myyjän hinnastoon on 

hintojen muutoksesta ilmoitettava Ostajalle kirjallisesti 

yhtä (1) kuukautta ennen hintojen muutosta. 

3.4 Viikkotoimitusten kuljetuskustannuksia, mukaan lukien 

lastauksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja, Myyjä 

ei ole oikeutettu veloittamaan Ostajalta.  

3.5 Kuljetuksen vakuuttamisen hoitaa Ostaja, Myyjä ei ole 

oikeutettu veloittamaan omista kuljetusvakuutuksistaan 

aiheutuneita kuluja Ostajalta. 

3.6 Maksuehto on kuusikymmentä (60) päivää laskun 

päiväyksestä lukien. Laskun päiväys ei saa olla 

aikaisempi kuin Toimituksen toimituspäivä. 

3.7 Mikäli muuta ei ole sovittu, Myyjällä on oikeus 

laskuttaa Toimitus viimeistään, kun kohta 8.2 on 

täyttynyt. 

3.8 Mikäli Toimitukseen kuuluu asennusta, asennuksen 

hinta on sisällytettävä tarjoukseen. 

4 TOIMITUSEHTO 

4.1 Toimituksen  toimitusehto DAP (Delivered at Place / 

Toimitettuna tullaamatta) nimetyssä määräpaikassa, 

Incoterms 2010 

4.2 Kuljetusvakuutuksen edunsaajana on Ostaja, mutta 

kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuneet korvaukset 

osoitetaan Toimituksen omistajalle vaaranvastuun 

siirtymisen mukaisesti.   

4.3 Toimitus on toimitettava pakkauksessa, joka on sopivin 

kuljetusmuotoon ja Toimituksen ominaisuuksiin 
nähden. Pakkauksen on suojeltava Toimitusta 

likaantumiselta, kosteudelta ja kaikenlaisilta 

vahingoittumisilta ottaen huomioon kuljetuksen keston 

ja mahdolliset välivarastoinnit ja siirrot. 

4.4 Myyjä on velvollinen huolehtimaan pakkauksen 

asianmukaisesta merkinnästä Ostajan antamien ohjeiden 

mukaisesti. 

4.5 Pakkauksessa tulee olla mukana lähetysluettelot ja muut 

lähetykseen liittyvät dokumentit. 

5 DOKUMENTIT 

5.1 Toimitukseen sisältyy Myyjän yleisesti käyttämä 
dokumentaatio Suomen tai Englannin kielellä 1 sarjana, 

mikäli mahdollista myös sähköisessä muodossa.  

6 MYYJÄN MYÖTÄVAIKUSTUSVELVOLLISUUS 

6.1 Osapuolet vastaavat antamiensa tietojen 
oikeellisuudesta ja riittävyydestä, joilla on merkitystä 

Toimituksen toimitukseen ja ominaisuuksiin, kuitenkin 

niin, että Myyjällä on vastuu viipymättä ilmoittaa ja 
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kysyä tietoja lisää, mikäli Toimitus on vaarassa 

epäonnistua.  

6.2 Myyjän on viipymättä ilmoitettava Myyjän Sopimuksen 

toteuttamiseen vaikuttavista olosuhteissa tapahtuneista 

muutoksista. 

7 TARKASTUKSET JA TESTIT 

7.1 Ostajalla ja Ostajan asiakkaalla on normaalin työajan 

puitteissa oikeus päästä Myyjän tiloihin, joissa 

valmistetaan Sopimukseen liittyvää Toimitusta 
tarkastusta tai Ostajan ja Myyjän sopimia koeajoja tai 

testejä seuraamista tai suoritusta varten. 

7.2 Ostajan tai Ostajan asiakkaan tekemät tarkastukset tai 

testit eivät vähennä Myyjän velvoitteita 

8 TOIMITUSAIKA 

8.1 Toimitus on toimitettava Sopimuksessa sovittuna 

aikana. Myyjä on velvollinen laatimaan aikataulun 
Sopimuksen toteuttamisesta ja valvomaan sen 

toteutumista. Ostajalla on oikeus saada aikataulu ja 

seurantaraportit tiedokseen. 

8.2 Toimitus katsotaan toimitetuksi kun vaaranvastuu on 

toimitusehdon mukaisesti siirtynyt Ostajalle, kaikki 

sopimuksen mukaiset Toimitukseen liittyvät tekniset ja 
muut asiakirjat on toimitettu ja Toimitus on 

hyväksytysti vastaanotettu toimitusosoitteessa. 

8.3 Myyjä varaa Ostajalle vuosisopimuksessa erikseen 
määritellyn, aikaisempaan Ostajalle tapahtuneeseen 

myyntiin perustuvan tai yhdessä Myyjän ja Ostajan 

kesken arvioidun määrän myytävää tuotetta, joka on 
siten aina Ostajan käytettävissä myyntisopimuksessa 

muutoin mainituin ehdoin. 

9 VIIVÄSTYMINEN 

9.1 Toimitus katsotaan myöhästyneeksi, mikäli Sopimuksen 

mukaista toimitusaikataulua ei ole pystytty 
noudattamaan tai kohta 8.2 ei ole täyttynyt. Uuden 

aikataulun sopiminen ei poista Myyjän 

korvausvelvollisuutta myöhästymisestä, ellei siitä 
erikseen sovita. 

Jälkitoimitus on sallittu ainoastaan Ostajan kulloinkin 

erikseen antamalla luvalla. Tällöin jälkitoimituksen 

rahti –ym. kuluista vastaa yksin Myyjä.” 

9.2 Myyjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Ostajalle 

viivästymisestä ja annettava uusi aikataulu Toimituksen 

toimitusajasta. 

9.3 Myyjän on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin, 

Toimituksen toimittamiseksi mahdollisimman pikaisesti 
Ostajalle. Myyjä ei ole oikeutettu veloittamaan 

viivästymisestä aiheutuneita ylimääräisiä ja 

odottamattomia kuluja Ostajalta. 

9.4 Mikäli Toimitus viivästyy Myyjän vastuulla olevasta 

syystä, Myyjä vastaa Toimituksen viivästymisestä 
Ostajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista 2,5% 

kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 

20% koko tilauksen arvonlisäverottomasta arvosta. 

9.5 Ostajalla on oikeus vähentää vahingonkorvauksen mistä 

tahansa Myyjän laskuttamasta maksupostista. 

9.6 Ostajalla on oikeus kohdan 9.1 ja 9.4 kohtien täytyttyä 

purkaa sopimus. 

10 TOIMITUKSEN VIRHEELLISYYS 

10.1 Toimituksen on oltava Sopimuksen mukainen. Ostajalla 

ei ole velvollisuutta ottaa vastaan virheellistä 

Toimitusta. 

10.2 Mikäli Toimitus on virheellinen, Ostajalla on oikeus 

vaatia Myyjää välittömästi korjaamaan virhe tai 
vaihtamaan Toimituksen virheellinen osa uuteen 

Myyjän kustannuksella. Ostaja voi asettaa kohtuullisen 

lisäajan, jonka kuluessa Toimitus on korjattava. 

10.3 Mikäli Myyjä ei pysty korjaamaan Toimituksen virhettä 

välittömästi tai Ostajan asettaman määräajan kuluessa, 

on Ostajalla oikeus vahingonkorvauksiin tai 

Sopimuksen purkuun kohdan 9 mukaisesti. 

10.4 Ostajalla on oikeus palauttaa Myyjän Ostajalle 

toimittama tavara, mikäli tavara on vahingoittumaton ja 
edelleen myyntipakkauksessa. Tällöin Myyjä hyvittää 

Ostajaa palautettavan tavaran sopimuksenmukaisella 

arvolla. Ostaja maksaa palautettavan tavaran rahdin. 

11 TAKUU 

11.1 Takuun alkamisen ehtona on toimitus kohdan 8.2 

mukaisesti. Takuu alkaa kun Toimitus on hyväksytysti 

käyttöönotettu loppuasiakkaalla. 

11.2 Takuu on pituudeltaan kaksitoista (12) kuukautta  

takuun alkamishetkestä kohdan 11.1 mukaisesti, 

kuitenkin viimeistään kaksikymmentä (24) kuukautta 

kohdan 8.2 mukaisesta toimituksesta.  

11.3 Takuuna korjatun tai tilalle toimitetun osan takuuaika 

pidennetään uudella kahdentoista (12) kuukauden 
takuuajalla siitä päivästä, jolloin asiakas hyväksyi 

takuutyön. 

11.4 Takuuvelvoitteiden mukaisesti Myyjä huolehtii 
Toimituksen rikkoutuneiden osien korjauksesta tai 

vaihtamisesta nopeasti ilman, että Ostajalle niistä 

aiheutuu kuluja. 

12 ASENNUS 

12.1 Mikäli toimitukseen kuuluu asennus, käsitellään se 

tämän sopimuksen mukaan kuten Tavarakin.  

12.2 Asennuksen viivästymisseuraamuksista vastaa Myyjä 

kohdan 9 mukaisesti   

13 PATENTTI JA MUUT 

IMMATERIAALIOIKEUDET 

13.1 Myyjä vastaa siitä, että toimituksen käsittämien 
tavaroiden tai teknillisen tietouden käyttäminen tai 

edelleen luovuttaminen ei merkitse kolmannen 
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osapuolen patentti-, tavaramerkki-, malli- tai edelleen 

toimituskiellon loukkaamista.  

13.2 Ostajalla on oikeus kopioida Toimituksen mukana 

tulevat tekniset dokumentit omien ja loppuasiakkaan 

dokumenttien liitteiksi.  

14 TEKNISET UUDISTUKSET JA MUUTOKSET 

14.1 Myyjän tulee taata myymiensä Tuotteiden tai niitä 

vastaavien vaihtokelpoisten tuotteiden kohtuullinen 

saatavuus varaosina.  

14.2 Myyjän tulee käyttää uusinta käytettävissä olevaa 

testattua tekniikkaa, kuitenkin komponenttien 

vaihtaminen Tarjoukseen ja Tilaukseen nähden ilman 
Ostajan lupaa on kielletty. Myyjän tulee oma-

aloitteisesti informoida Ostajaa Myyjän 

tuotevalikoimaan sisältyvien tuotteiden 
tuotekehityksestä, jotta Ostajalla on aina paras 

käytettävissä oleva tuoteinformaatio. 

15 YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJOR) 

15.1 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja 
vahingoista, jotka johtuvat hänen 

vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta 

esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää 
ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka 

seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut 

välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu 
työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi 

myös silloin kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai 

siihen osallisena.  

15.2 Myyjä ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jollei 

myyjä voi osoittaa ryhtyneensä kaikkiin kohtuullisiin 

toimenpiteisiin esteen vaikutuksen rajoittamiseksi ja ole 

esteen poistuttua yrittänyt saada kiinni menetetyn ajan.  

Myyjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este 

katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli 
alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia 

tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. 

15.3 Myyjä ei voi vedota esteeseen myöskään, jollei myyjä 
ole ilmoittanut välittömästi, kun asia on tullut hänen 

tietoonsa, ostajalle siitä seikasta, johon hän haluaa 

vedota vapauttamisperusteena, ja viimeistään seitsemän 
7 vuorokauden kuluessa antanut kirjallista ilmoitusta 

esteen luonteesta ja arvioidusta vaikutuksesta. 

15.4 Ylivoimainen este, josta  ilmoitetaan yli 14 
vuorokauden kuluttua perusteen syntymisestä, ei pidä 

saattaa koskemaan ilmoitusta edeltävää aikaa. 

Sopijapuoli, joka on vedonnut ylivoimaiseen esteeseen, 
on aina velvollinen ilmoittamaan esteen päättymisestä 

ja tarvittaessa osoittamaan sen vaikutuksen sopimuksen 

täyttämiseen. 

15.5 Jos sopimuksen täyttäminen tulee viivästymään yli neljä 

(4) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, on 

kummallakin Osapuolella oikeus purkaa tämä sopimus 

ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti.  

 

16 SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISUUS 

16.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina 

toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty 

luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, 
sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen 

mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolen on välittömästi 
lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa 

luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen 

sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, 
palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun 

sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse 

kyseistä aineistoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. 

16.2 Ostaja saa käyttää Myyjän luovuttamia tuotteita 

koskevia piirustuksia, teknisiä asiakirjoja ja muuta 

teknistä tietoa omien laitteiden myyntiin, 
valmistukseen, asennukseen, käyttöön, huoltoon ja 

dokumentointiin. 

 

16.3 Tähän kohtaan 16 liittyvät määräykset jäävät voimaan 

sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 

 

17 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET 

17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

17.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan 

ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli 
neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaistaan 

erimielisyydet Kauhajoen käräjäoikeudessa. Mikäli 

sopijapuolet erikseen siitä kirjallisesti sopivat, tästä 
sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti 

välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 

välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riita voidaan 
saattaa myös ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti 

Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen 

mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli 

sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat. 

18 SOPIUKSEN VOIMAANTULO, VOIMASSOLO 

JA PÄÄTTYMINEN 

18.1 Tämä sopimus tulee voimaan kun molempien 

sopijapuolien toimivaltainen edustaja on 

allekirjoituksellaan vahvistanut sopimuksen. 

18.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi niin kauan kuin se 

irtisanotaan. Irtisanomisaika on 1  kuukausi. 

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä 
päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. 

Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisena toiselle 

sopijapuolelle. Myyjä voi irtisanoa sopimuksen 
päättymään aikaisintaan kolmen (3) kuukauden kuluttua 

sopimuksen voimaantulosta. 

18.3 Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi 
kummankin sopijapuolen toimesta, mikäli toinen 

sopijapuoli rikkoo olennaisesti jotakin tämän 

sopimuksen määräystä. Purkamisesta ja sen syystä on 

todisteellisesti annettava toiselle sopijapuolelle 

kirjallinen ilmoitus.  

 

 

 


