NORDIC BAMBOO OY:N
YLEISET SOPIMUSEHDOT 2016
Voimassa 1.12.2016 alkaen

1. SOVELTAMISALA
1.1
Nordic Bamboo Oy:n (myyjä) ja sen
sopimuskumppanin (ostaja) välisissä bambulattiaja oheistuotteiden (tavara) kauppaa koskevissa
sopimuksissa noudatetaan näitä sopimusehtoja
alla olevan sisältöisinä, jollei erikseen kirjallisesti
toisin sovita. Ehtoja sovelletaan myös kaikkiin
samalla sopimuksella myytyjen tarvikkeiden
toimituksiin.

-

tilausvahvistus
kauppasopimuksen ja tilausvahvistuksen
liitteet
tilaus
tarjous
tarjouspyyntö
takuuehdot, asennusohjeet, hinnasto yms.
nämä yleiset sopimusehdot.

5. HINTA

2. TARJOUS

5.1
Hinta on kiinteä ja perustuu sovittuun
toimituslaajuuteen ja –aikaan sekä myyjän
kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Ellei
toisin ole ilmoitettu, hinta ei sisällä sopimuksen
syntyessä voimassa olevia välillisiä veroja ja
muita vastavia maksuja. Sopimuksessa voidaan
kuitenkin
erikseen
todeta,
onko
sopimuksentekohetkellä jo tiedossa olevat
lainmuutokset ja viranomaispäätökset otettu
huomioon kauppahinnassa. Sovittua kiinteää
hintaa voidaan sopimuksen syntymisen jälkeen
muuttaa jäljempänä esitetyillä perusteilla.

2.1
Myyjän kirjallinen tarjous on sitovana voimassa
yhden kuukauden ajan sen päiväyksestä lukien,
ellei muuta ole sovittu tai tarjouksessa mainittu
muuta voimassaoloaikaa.

5.2
Kuljetuskustannukset eivät sisälly kauppahintaan,
ellei myyjä joko tarjouksessaan tai muutoin tästä
ostajan kanssa erikseen sopimalla ole ottanut
kustannuksia tai osaa niistä vastattavakseen.

2.2
Tarjouksessa ilmoitetut toimitusajat ovat
tarjoushetken
mukaiset
ja
ohjeellisia.
Tarjouksessa ilmoitettu toimitusaika ei sido
myyjää. Lopullinen toimitusaika varmistetaan
vasta tilausvahvistuksessa tai lopullisessa
sopimuksessa.

5.3
Mikäli toimitusta sovitaan muutettavaksi
kauppasopimuksen
allekirjoittamisen
tai
tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja
muutokset aiheuttavat kustannusten muuttumisen,
myyjä on oikeutettu saamaan ostajalta
kohonneiden kustannusten osalta korvauksen.
Myyjä ei ole velvollinen antamaan vähentyneitä
kustannuksia vastaavaa hyvitystä.

1.2
Bambulattia- ja oheistuotteilla tarkoitetaan näissä
sopimusehdoissa myyjän maahantuomia tai
edustamia tai muutoin tarjoamia bambulattia
tuotteita esimerkiksi bambusta valmistettuja
lattialevyjä ja niiden tavoin käytettäviä tuotteita
sekä niihin liittyviä oheistuotteita (esim. lakka,
asennustarvikkeet, tasoitteet, laatoitusaineet,
-listat ja -työkalut, kalusteet, puhdistus- ja
hoitoaineet yms.).

3. SOPIMUS
3.1
Sitova sopimus syntyy, kun ostaja ja myyjä ovat
allekirjoittaneet kauppasopimuksen tai kun tilaus
on kirjallisesti vahvistettu.
3.2
Sopimuksen
ehdot
on
kirjattu
kauppasopimukseen tai tilausvahvistukseen ja
niiden liitteisiin sekä näihin sopimusehtoihin.
3.3
Sopimusta muuttavat ja täydentävät ehdot on
molempien osapuolten hyväksyttävä. Ne ja
kummankin osapuolen antamat tiedot on
vahvistettava kirjallisesti, jotta ne tulevat
sitoviksi.
4. SOPIMUSASIAKIRJOJEN
PÄTEVYYSJÄRJESTYS
4.1
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli
sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset,
noudatetaan
niitä
seuraavassa
pätevyysjärjestyksessä:
-

kauppasopimus

5.4
Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa
sovittua hintaa vain, jos korotus johtuu sellaisesta
lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä,
jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää
ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä.
5.5
Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta
ilmoitettava ostajalle viipymättä.

on

5.6
Jos lainmuutoksen tai viranomaisen päätöksen
perusteella kauppahintaan sisältyvät verot,
veronluonteiset maksut tai myyjän kustannukset
alenevat sopimuksen syntymisen jälkeen,
ostajalla
on
oikeus
vastaavaan
hinnanalennukseen, ellei myyjä osoita ottaneensa
tätä
huomioon jo alunperin sovitussa
kauppahinnassa.
6. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN
6.1
Ostaja suorittaa myyjälle ennakkomaksun
kauppahinnasta (käsiraha). Loput kauppahinnasta
maksetaan laskua vastaan kauppasopimuksen tai
tilausvahvistuksen
ja
siinä
sovitun

maksuaikataulun mukaisesti toimitusajankohtana
tai sen jälkeen.
6.2
Jos kauppahinta suoritetaan pankin välityksellä,
sen katsotaan tulleen maksetuksi sinä päivänä,
jona
pankki
on
hyväksynyt
ostajan
maksutoimeksiannon.
6.3
Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa,
myyjällä on, milloin kauppaa ei peruuteta tai
pureta,
oikeus
korkolain
mukaiseen
viivästyskorkoon eräpäivästä lukien.
6.4
Jos
ostaja
ei
maksa
kauppahintaa
maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on
pääsääntöisesti oikeus pidättyä jäljellä olevasta
toimituksestaan, kunnes maksu on tapahtunut.
Toimituksen keskeyttämisestä on viipymättä
ilmoitettava ostajalle.
6.5
Ostajalla on oikeus ilman viivästysseuraamuksia
pidättyä maksamasta kauppahintaa vain erikseen
jäljempänä mainituissa tilanteissa.
7. LASKELMAT/SUUNNITELMAT
7.1
Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa
suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden
perusteena olevien tietojen ja mittojen
oikeellisuudesta.
7.2
Myyjän
tekemät määräarviot perustuvat
asiakkaan antamiin mittoihin. Asiakkaan tulee
varautua
teoreettisen
menekin
lisäksi
materiaalihukkaan, jonka määrä vaihtelee mm.
bambulattian asennuskohteesta ja sen pinta-alasta,
bambulattian
kuviosta
ja
limityksestä,
bambulattialevyn koosta ja tyypistä riippuen.
7.3
Bambulattian toteutuksesta aiheutuva varsinainen
materiaalihukka määräytyy työn edetessä.
7.4
Mahdolliset havainnekuvat eivät ole mitta- tai
määrälaskelmia.

7.5
Ostaja vastaa tilatun määrän riittävyydestä.

8. TAVARAN KULJETUS,
PURKAMINEN JA VARASTOINTI
8.1
Mikäli asiassa ei muuta sovita myyjä huolehtii
tavaran kuljettamisesta ostajalle. Ostaja on
velvollinen maksamaan kuljetuksesta aiheutuneet
kustannukset.
8.2

Myyjä antaa ostajalle tarpeelliset ohjeet
kuljetuksesta ja tavaran varastoinnista ja
suojauksesta. Ostaja on velvollinen noudattamaan
annettuja ohjeita.

10.4
Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisestä
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

8.3
Ostajan on järjestettävä tavaran nostoon ja
siirtoon tarvittava kalusto sekä aputyövoima.

10.5
Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen
vuoksi, jos viivästys on olennainen.

8.4
Ostaja varastoi lähetyksen säältä
lämpöiseen varastoon tai halliin.

10.6
Ostaja saa niin ikään purkaa kaupan myös, jos
hän on asettanut myyjälle kohtuullisen pituisen
lisäajan tavaran luovutusta varten eikä tavaraa
luovuteta kyseisen lisäajan kuluessa.

9.
OSAPUOLTEN
VELVOLLISUUDET

suojaan,
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9.1
Myyjä ja ostaja sitoutuvat sopimukseen
liittyvässä
toiminnassaan
noudattamaan
voimassaolevaa
lainsäädäntöä
ja
viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä
toimituskohtaisia yleisesti hyväksyttyjä ja alalla
vallitsevia käytäntöjä.
9.2
Myyjällä
ja
ostajalla
on velvollisuus
myötävaikuttaa kaupan toteuttamiseen sellaisten
tekijöiden osalta, jotka ovat sopijapuolten
määrättävissä tai hallinnassa ja muutoinkin toimia
hyvässä yhteistyön hengessä yhteisen päämäärän
eteen.
9.3
Sopimuksen syntymisen jälkeen ostajalle
luovutetut tai sähköisesti saatavilla olevat
asiakirjat ja mahdolliset kirjalliset ohjeet
tarkentavat toimitusta. Ostajan on tutustuttava
niihin mahdollisimman pian ne saatuaan ja
tehtävä viipymättä mahdolliset huomautuksensa
myyjälle.
9.4
Ostaja vastaa siitä, että myyjän luovuttamia tai
sähköisesti
saatavilla
olevia
asiakirjoja
noudatetaan huolellisesti.
9.5
Myyjällä ja ostajalla on oikeus käyttää osapuolten
sopimukseen perustuvaa yhteistyötä ja kauppaa
referenssinä omassa markkinoinnissaan ja muussa
myynninedistämistoiminnassaan.

10. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS
10.1
Tavara toimitetaan
toimitusaikana.

osapuolten

sopimana

10.2
Jos myyjä ei sovittuna toimitusaikana voi
toimittaa tavaraa lainkaan tai joltakin osalta, tai
ostaja ei voi ottaa tavaraa vastaan sovittuna
aikana, tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä,
on uusi toimitusajankohta viipymättä ilmoitettava
toiselle osapuolelle.
10.3
Jos myyjän viivästyksen vuoksi tavara on
luovuttamatta ajankohtana, jona hinta tai osa siitä
sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi,
ostajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes
myyjän vastaava suoritus tapahtuu. Jos toimitus
on viivästynyt vain osaksi, ostaja ei kuitenkaan
saa pidättyä maksusta siitä osin kuin se ilmeisesti
ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on
viivästyksen perusteella oikeus.

10.7
Ostaja ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa, ellei
hän kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta
ilmoita vaatimuksistaan myyjälle tai tämän
edustajalle.
11. VAARANVASTUU JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
11.1
Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan
kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai
vahingoittumisesta
kaikista
ostajasta
riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on
luovutettu ostajan hallintaan.
11.2
Silloin kun myyjä huolehtii kuljetuksesta, tavara
luovutetaan ostajan hallintaan toimittamalla se
sovittuun paikkaan. Ostajan asiana on huolehtia ja
vastata tavaran purkamisesta sekä siirtämisestä
asennus- ja varastointipaikkaan, jollei muuta ole
sovittu.
11.3
Jos kauppasopimuksen mukaan ostaja vastaa
kuljetuksesta, vaaranvastuu tavarasta siirtyy
hänelle, kun tavara on ostajan lukuun kuormattu
hänen hankkimaansa kuljetusvälineeseen.
11.4
Luovutuksen jälkeen myyjästä riippumattomasta
syystä tapahtuvasta tavaran tuhoutumisesta,
katoamisesta tai vahingoittumisesta vastaa ostaja,
jonka on siis vahingosta huolimatta maksettava
kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia
tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä
lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella
siirtynyt hänelle.
11.5
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta
silloin, kun hinta mahdollisine korkoineen ja
kuluineen on kokonaan maksettu. Jos ostajan
maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, myyjä
saa kieltää tavaran kiinnittämisen tai asentamisen
rakennuskohteeseen.
11.6
Ostajalla ei ole oikeutta liittää tavaroita muuhun
omaisuuteen tai muutoinkaan määrätä siitä
omistajan tavoin ennen kuin kauppahinta on
kokonaisuudessaan maksettu.
12. TAVARAN TOIMITUSKUNTO
12.1
Tavaran tulee kaikilta osiltaan olla sopimuksen ja
myyjän puolelta annetun kuvauksen mukainen
sekä täyttää toimitusajankohtana Suomessa
voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset
sekä viranomaisten antamat määräykset. Sen on
sovelluttava yleiseen käyttötarkoitukseensa ja
kestävyydeltään sekä muuten vastattava sitä, mitä

ostajalla yleensä on ollut perusteltua aihetta
olettaa. Tavaran on oltava pakattu tai suojattu
asianmukaisesti.
Myyjä ei vastaa tavaraa markkinoitaessa tai
muuten
ennen
kaupantekoa
annetuista
virheellisistä tiedoista, jos hän voi osoittaa, ettei
hän ollut eikä hänen olisi pitänyt ollakaan selvillä
annetuista tiedosta tai tiedot eivät ole voineet
vaikuttaa kauppaan taikka tiedot on ajoissa
selkeällä tavalla oikaistu.
12.2
Myyjän on luovutettava tai sovittaessa saatettava
sähköisesti saataville ostajalle tavaran säilytystä,
suorituskykyä, käyttöä tai hoitoa varten
tarpeelliset ohjeet ja annettava toimitustaan
koskevat muutkin tarpeelliset tiedot, jotka ostaja
perustellusti voi olettaa saavansa.
12.3
Jos jälkikäteen tehtävä puhdistus, viimeistely,
suojakäsittely tai säätö tms. on tavaralle
tyypillistä
sen
täyteen
toimintakuntoon
saattamiseksi, ei tällaista puutetta pidetä tavaran
virheenä ennen näitä toimenpiteitä.
13. TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN
13.1
Toimituksen
mukana
on
rahtikirja
/
kuljetusasiakirja. Jos pakkauksia avaamatta
havaitaan, että tavaraa puuttuu tai että se on
vahingoittunut, ostajan on tehtävä siitä merkintä
rahtikirjaan / kuljetusasiakirjaan ennen kuin
kuittaa tavaran vastaanotetuksi.
13.2
Ostajan on luovutuksen jälkeen tarkastettava
tavara ja todettava, onko toimitus sisällöltään
sekä määrältään sovitun mukainen ja onko
toimituksessa näkyviä vikoja. Ostajan on
viipymättä tarkastettava tavara, jonka pakkaus on
vioittunut. Jos ostaja laiminlyö tarkastuksen, hän
vaarantaa oikeutensa ja mahdollisuutensa saada
virheet ja puutteet korjatuiksi. Virheellisen tai
puutteellisen
tuotteen
asentaminen
on
ehdottomasti kiellettyä. Asennettu tuote on
hyväksytty tuote.
13.3
Myyjä ei vastaa tavaran mahdollisista muista
vaurioista, mikäli tavaran pakkauksessa ja/tai
päällyksessä ei ole merkkejä siitä, että
bambulattia olisi vahingoittunut siihen ulkoapäin
kohdistuneesta iskusta, kolhaisusta tai muusta
vastaavasta tapahtumasta.
13.4
Ostajan on ilmoitettava toimituksen virheistä tai
puutteista mahdollisimman nopeasti myyjälle ja
viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran
luovutuksesta. Mikäli ostaja ei näin toimi,
katsotaan toimitus hyväksytyksi ja ostaja
menettää mahdollisuutensa vedota kyseiseen
virheeseen.
14. TAVARAN VIRHEILMOITUS
14.1
Ostajan on ilmoitettava tavaran virheestä tai
puutteesta myyjälle tai tämän edustajalle 24
tunnin kuluessa virheen havaitsemisesta.
Virheellisen
tai
puutteellisen
tuotteen
kiinnittäminen on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli
ostaja ei näin toimi, katsotaan toimitus
hyväksytyksi ja ostaja menettää mahdollisuutensa
vedota kyseiseen virheeseen.

15. VASTUU TOIMITUKSEN
VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA
15.1
Myyjä vastaa tavarassa luovutusajankohtana
olevasta virheestä tai puutteesta takuuehtojensa
mukaisesti.
15.2
Myyjä vastaa tavarassa takuuaikana ilmenevästä
virheestä, jollei myyjä saata todennäköiseksi, että
tavaran huonontuminen johtuu tapaturmasta tai
ostajan puolella olevasta seikasta, kuten tavaran
poikkeuksellisesta käytöstä tai sen ohjeiden
vastaisesta käsittelystä tai varastoinnista.
15.3
Takuuaikana
ilmenevästä
virheestä
on
ilmoitettava myyjälle, tämän edustajalle tai
erilliselle takuunantajalle 14 päivän kuluessa
siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi
pitänyt se havaita.
15.4
Myyjä on velvollinen omalla kustannuksellaan
joko korjaamaan tavaran virheen tai toimittamaan
sen tilalle uuden tavaran. Oikaisu on tehtävä
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe tuli
myyjän tietoon ja myyjälle varattiin tilaisuus
virheen oikaisuun. Myyjä ei ole kuitenkaan
velvollinen oikaisemaan virhettä, mikäli on
olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos
siitä aiheutuisi tälle kohtuuttomia kustannuksia.
15.5
Vaihdettu tavara ja materiaali kuuluvat myyjälle.
15.6
Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä
maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan
saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne
vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella
oikeus.
15.7
Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän
tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka
jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa
ajassa ja aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa,
ostaja
saa
vaatia
virhettä
vastaavaa
hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos
virhe on vähäinen.
16. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN
16.1
Jos ostaja ennen tavaran luovutusta peruuttaa
tilauksen,
myyjällä
on
oikeus
vahingonkorvaukseen, joka vastaa 10 %:a
arvonlisäverottomasta kauppahinnasta.
16.2
Myyjällä
ei
kuitenkaan
ole
oikeutta
vahingonkorvaukseen,
jos
tilauksen
peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen
liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä
taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota
ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.
17. OSTAJAN MUUT
SOPIMUSRIKKOMUKSET
17.1
Myyjä saa ennen tavaran luovutusta purkaa
sopimuksen ostajan maksuviivästyksen vuoksi,
jos sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä ei saa
purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen
vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on
suoritettu.

17.2
Jos toimitus viivästyy ostajan puolella olevasta
syystä, hän vastaa tarpeellisista varastointi- ja
muista huolenpitokustannuksista, joita tavarasta
aiheutuu ennen luovutusta.
17.3
Kun myyjä purkaa sopimuksen kohdassa 17.1
mainitusta syystä, myyjällä on oikeus
vahingonkorvaukseen, jonka suuruus määräytyy
samalla tavoin kuin kohdassa 16 tarkoitetussa
tilanteessa.
18. ASENNUS JA KÄYTTÖ
18.1
Tavaroiden ja tuotteiden asentaminen tulee tehdä
kyseisen alan pätevyyden omaavan asentajan
toimesta myyjän antamia asennusohjeita
noudattaen.
18.2
Tavaroita ja tuotteita on käytettävä ja hoidettava
myyjän antamien ohjeiden mukaisesti.
18.3
Myyjä ei vastaa virheellisesti asennetusta
tuotteesta
aiheutuneesta
mahdollisesta
vahingosta.
19. SALASSAPITO
19.1
Myyjä
ja
ostaja
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. Salassapitovelvollisuus ei
kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, 1) joka on
yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai 2)
jonka sopijaosapuoli on saanut kolmannelta
osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai 3)
joka oli vastaanottavan sopijaosapuolen hallussa
ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta
ennen niiden saamista toiselta sopijaosapuolelta
tai 4) jonka sopijaosapuoli on itsenäisesti
kehittänyt
hyödyntämättä
toiselta
sopijaosapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.
19.2
Mikäli on epäselvää, onko jokin sopijaosapuolten
tietoonsa saama seikka luottamuksellinen, on
tieto
katsottava
luottamukselliseksi.
Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä
viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi
tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille
tai muulle taholle.
19.3
Sopijaosapuolen on välittömästi lopetettava
toiselta
sopijaosapuolelta
saamansa
luottamuksellisen
aineiston
ja
tietojen
käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston
hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto
kaikkine kopioineen kun sopimus päättyy tai kun
sopijaosapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa
tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen
tarkoitukseen. Kummallakin sopijaosapuolella on
kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten
määräysten edellyttämät kopiot.
20. SOPIMUKSEN
MUUTTAMINEN
20.1

SIIRTÄMINEN

JA

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää
sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen
kirjallista suostumusta.
20.2
Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti,
muut kuin kirjallisesti tehdyt muutokset ovat
mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun sekä
myyjä että ostaja ovat ne asianmukaisesti
hyväksyneet tai allekirjoittaneet.
21. VASTUUNRAJOITUKSET
21.1
Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sodan,
kansannousun tai vastaavan tapahtuman, lakon,
luonnonkatastrofin, viranomaisen toimenpiteen,
sähkönjakelun katkeamisen tai muun vastaavan
myyjän vaikutusvallan ulottumattomissa olevan
tapahtuman seurauksena, jota myyjän ei voida
kohtuudella katsoa kyenneen ennakoimaan ja
joita seurauksia myyjä ei myöskään kohtuullisin
toimenpitein olisi voinut välttää tai estää.
21.2
Myyjän
vastuu
rajoittuu
pääsääntöisesti
korvaavan tavaran toimittamiseen kohtuullisessa
ajassa ostajalle. Kaikissa tilanteissa myyjän
korvausvelvollisuus on rajattu kuitenkin enintään
kyseisestä tavarasta maksettuun hintaan, ellei
vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
21.3
Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorasta,
välillisestä tai rangaistusluontoisesta vahingosta,
kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä,
keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta.
22.
SOPIMUKSEN
VOIMASSAOLO,
IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN
22.1
Ellei muuta ole sovittu, sopimus on voimassa
toistaiseksi.
Sopimus voidaan irtiasanoa
päättymään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa
noudattaen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
22.2
Mikäli myyjä tai ostaja joutuu konkurssiin,
yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai muutoin
rikkoo olennaisesti näitä sopimusehtoja,
laiminlyö
velvollisuuksiaan
tai muutoin
käyttäytymisellään
tekee
sopimuksen
noudattamisen toisen kannalta kohtuuttomaksi, on
kyseisellä osapuolella oikeus purkaa tämä
sopimus välittömästi.

23. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA
LAKI
23.1
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
myyjän ja ostajan välisin keskinäisin neuvotteluin.
23.2
Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi, kanne on nostettava myyjän
kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
23.3
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
Suomen lakia noudattaen.
24. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
24.1
Tilausvahvistukseen on mahdollista tehdä lisäys ja
muutos 24 h sisällä sen lähettämisestä.
Yli 24 h jälkeen tilausvahvistus on sitova kauppasopimus.

