
YLEISET MYYNTIEHDOT 
1. Soveltamisala 
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja. 

2. Kaupan päättäminen 

2.1 Tarjous 
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. 

2.2 Tilaus 

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän tarjouksen. 
Kun tarjousta ei ole tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai 
toimittanut tavaran. 

3. Myyjän velvollisuudet 

3.1 Toimitusaika 
Annettu toimitusaika on arvio ja sitä tulee käsitellä sellaisena. Mitään vastuuta ei 
hyväksytä  lakon, työsulun aiheuttamista viivästyksistä, työnseisauksista tai vastaavista 
tai hallituksien toimenpiteiden vuoksi , liikenteen esteet, mukaan lukien jääesteet tai 
kulkuneuvojen rikkoutuminen, viivästynyt tai epäkurantti toimitus tilatuista 
materiaaleista, vikaantunut sähköverkko tai  tuotantovaikeudet tai muut olosuhteet joita 
Nilan Suomi Oy ei voi hallita. Tilausten peruuttamista ei  hyväksytä ellei tästä ole erikseen 
sovittu. 

3.2 Toimitusehdot 

Ex Works – Noudettuna myyjän varastosta. (Ellei muuta ole erikseen sovittu) 

 

3.3 Takuu 

Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen takuu.  

5. Ostajan velvollisuudet 

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



5.2 Kauppahinnan suorittaminen 

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan 14 pv mukaan, ellei erikseen ole toisin 
sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja 
tehdastoimituksissa toimituspäivästä. 

5.4 Viivästyskorko ja perintäkulut 

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 8 %. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 

5.5 Palautukset 

Tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan edellyttäen, että 
- toimitus ei ole tilauksen mukainen tai 
- tavara on viallinen ja että 
- tavara palautettu tai ilmoitus virheestä on tehty viimeistään 8 päivän kuluttua tavaran 
vastaanottamisesta. 
Muista syistä tapahtuva palautus otetaan vastaan vain jos asiasta on etukäteen sovittu ja 
niistä hyvitetään enintään hankintahinta – 30 %. Rahdin maksaa ostaja. Palautettavan tavaran 
on oltava hyvin pakattu ja sen mukana on oltava lähetysluettelo, josta käy ilmi seuraavat 
seikat: 
- tavaranimike ja määrä 
- palautuksen syy 
- kenen kanssa palautuksesta on sovittu 
- myyjän lähetyskirja ja/tai laskun numero 
- toivomus toimenpiteistä (hyvitys, vaihto ym.) 
Muussa tapauksessa emme vastaa siitä, että palautusta voidaan selvittää. Tavaran palautusta 
ei hyväksytä: 
- jos ostaja, ostajan henkilökunta tai ostajan varastointi on aiheuttanut vahingon 
- jos kyseessä on erikoistilaus (ostajan mittojen tai piirustusten mukaiset tuotteet). 
Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tavarasta on ostajan tehtävä ilmoitus tavaran 
toimittajalle. 

6. Sopimuksen purkaminen 

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen 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. 

6.2 Tilauskaupan peruuttaminen 

Mikäli ostaja syystä riippumatta peruuttaa kaupan tekemänsä tilauksen jälkeen, on ostaja 
velvollinen korvaamaan myyjälle täysimääräisenä kaikki myyjälle toimituksen valmistelusta 
aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien työkustannukset, varastointi, tavaroiden tilaamisesta 
ja kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset sekä muut mahdolliset kustannukset 
Ostajalla ei ole myyjästä riippumattomasta syystä oikeutta peruuttaa sellaista tavaraa 
koskevaa tilausta, joka on erityisesti valmistettava tai hankittava ostajaa varten (KL 52§). 

6.3 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 voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. 
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla kuin häneltä 
kohtuudella voidaan edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa 
ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat myyjän purkamaan kaupan. 

7. Vahingonkorvausvastuu 

Jos Nilan Suomi Oy:n  toimitus aiheuttaa vahinkoja, johon henkilövahinkovastuu kuuluu  
Nilan:lle sillä edellytyksellä, että osoitetaan, että vahinko johtuu suoraan Nilan laitteesta. 
Nilan:n  viat eivät saata vastuuta kiinteän tai henkilökohtaisen omaisuuden vahingoista. Nilan 
Suomi Oy ei ole vastuussa missään olosuhteista välillisistä  menetyksistä, 
voitonmenetyksestä  tai mistään muusta välillisestä tappiosta.  

8. Omistusoikeus 

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
muuta erikseen ole sovittu. Ellei erikseen sovittu, ostajalla ei ole oikeutta ottaa tavaraa 
käyttöön ennen koko kauppahinnan maksua. 

9. Sovellettava oikeus ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, 
Nilan Suomi Oy:n kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia noudattaen. 
 
Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot. 



 


