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Vastuut
Paul Rehn Oy:n kuljetuskalusto on varustettu tiekuljetus- ja vastuuvakuutuksin.
Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai
vahingoittumisesta sen kuljeteltavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana
(Tiekuljetussopimuslaki 27§). Rajoituksia suoritettavaan korvaukseen
(Tiekuljetussopimuslaki 32§ ja 35§)
Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 20,00 euroon tavaran
kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.
Rahdinkuljettajan on korvattava vahinko, jonka osoitetaan aiheutuneen luovutuksen
viivästymisestä, kuitenkin enintään rahtia vastaavalla rahamäärällä.
Laissa mainituista vastuun rajoituksista johtuen, suosittelemme lähettäjää vakuuttamaan
lähetykset tavaravakuutuksella ainakin kevyen mutta arvokkaan tavaran ollessa kyseessä.
Nostotöiden sopimusehdot
Nostotöissä noudatamme Infra Ry:n ajoneuvonostureiden yleisiä vuokrausehtoja
1.10.2009 ellei muuta erikseen sovita sopimuksin tai tilauksen yhteydessä. Nämä ehdot
löytyvät alla liitteenä.
Tavaramyynnin sopimusehdot
Tavaran kotimaankaupassa noudatamme RaSi ry:n yleisiä myyntiehtoja 1.6.2018 ellei
muuta erikseen sovita. Ehdot löytyvät liitteenä alla.

Paul Rehn Oy Ab
Kuusikkotie 34 A
01380 Vantaa

Puh: 0500 512 602
toimisto@paulrehn.fi
www.paulrehn.fi

Y-tunnus: 0800576-2
IBAN: FI32 5780 5520 0783 65
BIC: OKOYFIHH

VASTUUT JA SOPIMUSEHDOT
1.1.2021 alkaen

Sivu 2 / 8

Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot 1.10.2009
1. Nostotöiden määritelmä ja sovellutusalue
Näitä nostotöiden yleisiä ehtoja sovelletaan itsenäisen ajoneuvonosturialan yrittäjän tai yrityksen luovuttaessa ajoneuvonosturin
kuljettajineen
korvausta vastaan tilaajan käyttöön siten, että ajoneuvonosturin työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa. (Vaikka säädösviittauksista
osa käsittelee rakennustyön turvallisuutta, näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikessa ajoneuvonostureiden kuljettajineen tapahtuvassa
vuokrauksessa).
Näitä ehtoja sovelletaan myös vuokralleantajan vuokratessa muuta liikkuvaa nostokalustoa tilaajan käyttöön siten, että työskentely
tapahtuu tilaajan työnjohdossa.
Näissä vuokrausehdoissa käytetään osapuolista jäljempänä nimitystä tilaaja ja vuokralleantaja.
2. Tilaajan velvollisuudet
2.1 Työnjohto ja nostotyön suunnittelu
Tilaaja vastaa nostotyön suunnittelusta ja työnjohdosta. Tilaajan on nimettävä nostotyön johtaja. Vaativat nostot on suunniteltava ja
esitettävä
kirjallisesti (vrt VnA rakennustyön turvallisuudesta 21§, 205/2009 sekä VnA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 20§,
403/2008)
2.2 Nostettava taakka
Tilaaja vastaa siitä, että paino ja muut vastaavat nostosuunnitelman ja turvallisen noston kannalta tärkeät tiedot ovat oikeita ja
sopijapuolten
tiedossa. Tilaaja vastaa, että taakka ja kiinnityspisteet kestävät noston eikä taakassa ole noston aikana nostovälineitä vahingoittavaa
ominaisuutta.
2.3 Työskentelyolosuhteet
Tilaaja vastaa siitä, että maapohjan kantavuus, tasaisuus ja liukkaudentorjunta on riittävä nostopaikalla, työmaa-alueella ja käytettävillä
teillä.
Tilaajan tulee ennen työn aloittamista tai työn kestäessä riittävän ajoissa etukäteen poistaa tai suojata johdot, kaapelit, putkistot ja
vastaavat tai merkitä niiden sijainnit selvästi sekä ilmoittaa vuokralleantajalle etukäteen mainituista toimenpiteistä.
Tilaaja vastaa siitä, ettei asiaan kuulumattomia henkilöitä, ajoneuvoja, koneita tai laitteita pääse tai sijoiteta nosturin työskentelyalueelle.
2.4 Pystytystarkastus
Tilaajan työnjohto vastaa siitä, että nosturille ja nostoapuvälineille suoritetaan aina käyttöönotto/pystytystarkastus ennen nostotyön
aloittamista
(vrt VnA rakennustyön turvallisuudesta 15§ ja17§, 205/2009).
2.5 Aputyöt ja tarvikkeet
Nostotyön edellyttäessä tarvikkeita tai aputyötä kuten näyttömiehiä ja taakankiinnittäjiä, niiden hankinnasta ja kustannuksista vastaa
tilaaja.
Tilaaja vastaa myös taakan kiinnittämisestä ja muun hankkimansa aputyövoiman toimenpiteistä sekä hankkimiensa nostoapuvälineiden
ja tarvikkeiden kunnosta ja määräystenmukaisuudesta.
2.6 Korvaus tilauksen peruuttamisesta
Mikäli tilaaja peruuttaa nosturitilauksen ilman ylivoimaista estettä, on tilaaja velvollinen korvaamaan peruuttamisesta vuokralleantajalle
aiheutuneen
vahingon. Jollei toisin näytetä vahinko määräytyy näiden ehtojen kohdan 4.1. mukaisesti
2.7 Taakan vakuuttaminen
Mikäli tilaaja katsoo nostettavan taakan vakuuttamisen tarpeelliseksi, tilaajan on otettava tätä koskeva vakuutus omalla
kustannuksellaan.
Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, jonka tällainen vakuutus korvaisi.
2.8 Lentoestelupa
Tilaaja vastaa lentoesteluvan hakemisesta ja kustannuksista. (Ilmailulaki 159 §, 1242/05)
3. Vuokralleantajan velvollisuudet
3.1 Kuljettajan pätevyys
Nosturinkuljettajalla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys. (VnA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 14 §,
403/2008)
3.2 Määräysten noudattaminen
Nosturinkuljettajan on työssään noudatettava tilaajan työnjohdon antamia määräyksiä ja ohjeita. Nosturinkuljettajan osallistuminen
tilaajan
velvollisuutena oleviin toimiin ei vähennä tilaajan vastuuta, vaan nosturinkuljettaja toimii tällöin tilaajan lukuun ja vastuulla.
Nosturinkuljettajan on suoritettava työnsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä työturvallisuusmääräysten mukaisesti.
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3.3 Nosturi
Vuokralleantaja toimittaa tilaajan ilmoittamien tietojen perusteella tilaajan hyväksymän nosturin sovittuna ajankohtana tilaajan
työnjohdon
käyttöön.
Vuokralleantaja vastaa, että nosturi työhön käytettävine varusteineen ja nostoapuvälineineen on asianmukaisessa työkunnossa ja että
se täyttää voimassa olevat liikenne- ja työturvallisuusmääräykset.
3.4 Viivästynyt toimitus
Mikäli vuokralleantajasta johtuvasta syystä aiheutuu viivästys, tämä on velvollinen ilmoittamaan viivästyksestä ja sen syystä välittömästi
tilaajan työnjohdolle. Mikäli vuokralleantaja laiminlyö ilmoituksen, tämä on velvollinen korvaamaan tilaajalle aiheutuneen vahingon,
kuitenkin
enintään sovitun tuntivuokran viivästysajalta.
3.5 Työaika
Nosturin kuljettajan tulee, jos muuta ei ole sovittu, noudattaa tilaajan työkohteessa käytössä olevaa työaikalain mukaista säännöllistä
työaikaa.
4. Vahinkovastuu
4.1 Tilaajan vahinkovastuu
Tilaaja vastaa näissä ehdoissa luetelluista velvollisuuksistaan ja toimistaan tai niiden suorittamatta jättämisestä vuokralleantajalle tai
kolmannelle
aiheutuvista vahingoista, ellei tilaaja näytä toimineensa moitteettomasti.
Tilaajasta johtuvasta syystä vahingoittuneelle nosturille aiheutuvan keskeytyksen ajalta tilaaja on velvollinen maksamaan sovitun
tuntivuokran
vähennettynä säästyneillä käyttökustannuksilla. Käyttökustannuksiin luetaan kuuluviksi poltto-ja voiteluaine- sekä korjaus- ja
huoltokustannukset.
4.2 Vuokralleantajan vahinkovastuu
Vuokralleantaja vastaa aiheuttamistaan välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, mikäli vuokralleantajassa tai tämän palveluksessa
olevassa
henkilössä osoitetaan tuottamus.
Vuokralleantaja ei vastaa vahingon seurauksena syntyvästä välillisestä vahingosta (välillisen vahingon määrittely kauppalain 67 §:ssä,
355/87). Vuokralleantaja ei vastaa niistä vahingoista ja haitoista, joita välittömästi tai välillisesti aiheutuu tilaajalle sen johdosta, että
nosturin
rikkoutumisen, kaatumisen tai vastaavan seurauksena syntyy työkeskeytyksiä tai muita vastaavia häiriöitä työnsuoritukselle.
Vuokralleantajan vastuu tilaajalle aiheutuneista vahingoista on enintään kaksi kertaa nostotyöstä sovitun korvauksen suuruinen,
kuitenkin
korkeintaan seitsemäntoistatuhatta (17.000) euroa.
1(2)
4.3 Vastuuvakuutus
Vuokralleantajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus, ellei vuokraussopimuksessa ole muuta mainittu. Vuokralleantaja on pyynnöstä
velvollinen
osoittamaan vastuuvakuutuksen laadun ja laajuuden.
5. Maksuperusteet ja -ehdot
5.1 Tuntivuokra
Tilaaja maksaa vuokralleantajalle korvauksena nosturin suorittamasta työstä työajalta tuntivuokran, johon lisätään kulloinkin voimassa
oleva
arvonlisävero
- Vuokra maksetaan ajaita, jolloin
- nosturi tekee tilaajan osoittamaa työtä,
- nosturia siirretään tilaajan työkohteessa tai eri työkohteiden välillä,
- nosturin puomia jatketaan tai puretaan tai nosturin nostoapuvälineitä tai työvälineitä vaihdetaan tilaajan osoittaman tehtävän
toteuttamiseksi
tai
- nosturia ei voida säännöllisenä työaikana käyttää työkeskeytyksien, sääesteiden tai muiden syiden takia, mikäli työkeskeytykset eivät
aiheudu vuokralleantajasta.
Työaikaan ei lueta nosturin huolto- ja korjausaikaa eikä kuljettajan ruokataukoa.
Vuokraussuhteen ollessa jatkuva, maksetaan tuntikorvaus aina vähintään työvuoron kahdeksan (8) tunnin kokonaisajalta. Alkavalta
tunnilta maksetaan koko tuntivuokra.
5.2 Nostoapuvälineet
Nosturin vuokra ei sisällä nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineistä ja niiden käytön korvauksesta on sovittava tapauskohtaisesti.
5.3 Aputyöt ja tarvikkeet
Nosturin työkohteeseen siirtämisen, liikkumisen työkohteessa tai pystytyksen edellyttäessä lavojen, tukilevyjen tai vastaavien käyttöä,
voi
näiden hankinta tapahtua vuokralleantajan toimesta tilaajan suorittaessa niistä vuokralleantajalle erillisen korvauksen (katso ehtojen
kohta
2.5).
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5.4 Nosturin siirrot
Nosturin siirrosta tilaajan työkohteeseen ja työkohteesta takaisin maksetaan aina joko tuntivuokra tai kilometrikorvaus.
– Siirron tapahtuessa nosturin omalla konevoimalla tilaajan työkohteeseen, joka sijaitsee enintään 20 km:n etäisyydellä nosturin
asemapaikasta, maksaa tilaaja siirtokustannusten korvauksena kahden (2) tunnin tuntivuokran.
– Siirron tapahtuessa nosturin omalla konevoimalla tilaajan työkohteeseen, joka sijaitsee yli 20 km:n etäisyydellä nosturin
asemapaikasta,
maksaa tilaaja vähintään kahden (2) tunnin tuntivuokran tai kilometrikorvauksen tai tapauskohtaisesti sovittavan muun siirtokorvauksen.
– Mikäli nosturi, sen osia, varusteita, lavoja, tukilevyjä tai nostoapuvälineitä kuljetetaan tilaajan työkohteeseen ja sieltä pois erillisellä
kuljetusvälineellä, maksaa tilaaja tästä aiheutuvat kustannukset.
Mikäli nosturin pystytyksessä ja purkamisessa tarvitaan apumiehiä, apunostureita tai vastaavia, maksaa tilaaja näistä syntyneet
kustannukset.
Mikäli nosturin siirtyminen edellyttää erikoiskuljetuslupaa, maksaa tilaaja lupamaksun ja lupaehtojen täyttämisestä aiheutuvat
kustannukset.
5.5 Yli- ja sunnuntaityöt
Mikäli yli- eikä sunnuntaityökorotuksista tai viikkolepokorvauksista ole etukäteen sovittu, maksaa tilaaja näiden ajalta nosturin kuljettajan
ylitai
sunnuntatyökorotuksen tai viikkolepokorvauksen kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan laskettuna sosiaalikuluineen ja
lisättynä 12 %:n suuruisella yleiskustannuslisällä.
5.6 Maksuehdot
Tilaaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle esitettyä laskua vastaan maksut 14 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä
lukien.
Ellei viivästyskorosta muuta ole sovittu, yliajalta tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron.
6. Työtä koskevat erillismääräykset
6.1 Oikeus kieltäytyä tehtävästä
Nosturinkuljettaja on oikeutettu kieltäytymään tehtävästä, josta hän harkitsee ilmeisesti olevan seurauksena vahinkovaaraa joko hänelle
itselleen, nosturille, tilaajalle tai kolmannelle.
6.2 Nosturin säilytys
Tilaajan on tarvittaessa osoitettava työmaalta tai sen läheltä paikka, jossa nosturia voidaan työn ajan säilyttää. Tilaaja ei vastaa
vartioinnista.
6.3 Sopimuksesta poikkeavat tehtävät
Nosturin käyttämisestä sopimuksesta poiketen eri työmailla tai olennaisesti erilaisissa tehtävissä on sovittava erikseen.
7. Sopimusta koskevat erillismääräykset
7.1 Ylivoimaiset esteet sopimuksen toteuttamisessa
Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, joka on tilaajasta tai vuokralleantajasta riippumaton ja joka oleellisesti estää, vaikeuttaa tai
viivästyttää
sopimuksen täyttämistä. Myös lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan tätä sopimusehtoa
sovellettaessa ylivoimaiseksi esteeksi. Sääeste ei ole tässä tarkoitettu ylivoimainen este siltä osin kuin se on mainittu ehtojen kohdassa
5.1.
Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sellaisen ylivoimaisen esteen ilmaantuessa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa
sopijapuolelle eikä ole hänen itsensä tuottamusta. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta korvaukseen ylivoimaisesta esteestä
johtuvien
syiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
7.2 Riitakysymysten ratkaiseminen
Nosturin vuokrausta koskevan sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät voi
keskenään
sopia, on jätettävä vuokralleantajan kotipaikkakunnan alioikeuden ratkaistaviksi.
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RASI ry 1.6.2018
YLEISET MYYNTIEHDOT
1. Soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan rakennus- ja sisustustarvikekaupan (jäljempänä myyjä) ja
ostajan välisessä kotimaankaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan sekä varastokaupassa että
laskutuskaupassa.
Varastokaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa tavara toimitetaan myyjän varastosta.
Laskutuskaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa tavara toimitetaan ostajalle suoraan
tavarantoimittajalta tai valmistajalta ja laskutetaan myyjän toimesta. Laskutuskaupalla
tarkoitetaan lisäksi muuta sellaista kauppaa, joka on sopimuksen syntymisen yhteydessä
määritelty laskutuskaupaksi.
Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.
2. Kaupan päättäminen
2.1 Tarjous ja hinta
Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien, ellei tarjoukseen
ole toisin merkitty. Ellei erikseen ole toisin sovittu, tavaran hinta ei sisällä kuljetusta. Tarjous
ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat tarjouksen antajan
omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä tarjouksen antajan vahingoksi
eikä antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin myyjästä
riippumattomiin julkisiin maksuihin. Mikäli niissä tapahtuu oleellisia muutoksia tavaran
toimituspäivään mennessä, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin.
2.2 Sopimuksen syntyminen
Myyjän antamaan tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on
ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän voimassaolevan tarjouksen ja myyjä on saanut tiedon
hyväksymisestä.
Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut ostajan tilauksen. Tilaus
voidaan vahvistaa suullisesti tai kirjallisesti tai toimittamalla tavara.
3. Osapuolten velvollisuudet
3.1 Toimitusaika
Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajan kanssa sovitun toimitusajan tai
tavanomaisen toimitusajan mukaisesti.
Myyjällä on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta poiketa toimitusajasta, jos toimitus
viivästyy:
sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi kohtuudella voittaa
tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia
tavarantoimittajan/valmistajan toimituksen viivästyessä edellä mainitun esteen vuoksi
mikäli sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia
sopimuksen sisältöön nähden.
3.2 Toimitusehdot ja tavaran luovutus
Toimituslausekkeina noudatetaan kulloinkin voimassaolevien Finnterms määritelmien
mukaisia toimitusehtoja.
Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut tavaran
haltuunsa taikka tavara on kuljetettu sovittuun toimituspaikkaan tai noutokaupassa erotettu
ostajaa varten.
Laskutuskaupassa noudatetaan tavarantoimittajan/valmistajan toimitusehtoja ja
vakuutusehtoja kuitenkin niin, että myyjän vastuu ei voi olla laajempi kuin näiden
sopimusehtojen mukaan määräytyvä vastuu. Mikäli ostaja ei tunne näitä ehtoja, toimittaa
myyjä pyydettäessä ostajalle kyseiset ehdot.
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3.3 Kauppahinnan maksu
Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan erikseen sovittujen maksuehtojen
mukaisesti. Ellei maksuehdosta ole sovittu, sovelletaan myyjän tavanomaisesti käyttämää
maksuehtoa.
Laskutuskaupassa maksuehdoista on sovittava myyjän kanssa eikä ostajan ja
tavarantoimittajan/valmistajan välinen sopimus maksuehdoista sido myyjää. Ellei
maksuehdosta ole sovittu myyjän ja ostajan välillä, sovelletaan myyjän tavanomaisesti
käyttämää maksuehtoa.
Kaikki laskutuskauppatoimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset ja hyvitykset
laskutetaan myyjän toimesta ellei myyjän ja ostajan välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu.
Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman
korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset. Ostaja on
velvollinen maksamaan sopimuksen mukaisen kauppahinnan myös siinä tapauksessa, että
ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti.
Jos ostaja vetoaa tavaran tai laskun virheellisyyteen ja kieltäytyy maksamasta kauppahintaa,
ostajan on kuitenkin maksettava virheetöntä osaa vastaava kauppahinta sopimuksen
mukaisesti.
Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus viivyttää toimituksia,
kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen
vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan siirtymisestä
johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa.
Mikäli ostaja ei suorita erääntynyttä velkaansa 14 päivän kuluessa velan eräpäivästä lukien,
myyjällä on oikeus katsoa koko jäljellä oleva erääntymätönkin saaminen ostajalta heti
erääntyneeksi.
3.4 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamista.
Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta,
mikäli myyjällä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.
Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai
hyväksyttävä vakuus on annettu. Ostajalla ei ole tällöin oikeutta esittää jatkotoimitusten
viivästymiseen perustuvia vaatimuksia.
Myyjällä on oikeus vaatia ostajalta vakuus kauppahinnan maksamisesta ennen toimitusta,
mikäli tavara valmistetaan tai hankitaan erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja
toivomustensa mukaisesti (erikoistoimitus).
3.5 Tiedot tavarasta
Myyjä vastaa vain itse antamistaan tavaran käyttöä ja ominaisuuksia koskevista tiedoista.
3.6 Takuu
Myydyllä tavaralla on sen valmistajan tai tavarantoimittajan ehtojen mukainen takuu. Myyjän
takuusta on sovittava erikseen.
3.7 Pakkaus ja kuljetus
Myyjä toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille
tavanomaisessa kunnossa. Laskutuskaupassa sopimuksen mukaiseksi pakkaustavaksi
katsotaan tavarantoimittajan/valmistajan noudattama tavanomainen pakkaustapa. Myyjällä on
oikeus veloittaa ostajalta tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisesti veloittamat
ylimääräiset pakkauskustannukset.
3.8 Toimituksen viivästyminen ja reklamaatio viivästyksestä
Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä yli sovitun toimitusajan, myyjä on
tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle.
Voidakseen vedota viivästykseen ostajan on reklamoitava myyjälle kohtuullisessa ajassa
sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisestä.
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3.9 Reklamaatio tavaran virheestä
Ostaja on velvollinen tavaraa vastaanottaessaan tarkastamaan, että rahtikirjaan merkityt
tavaramäärät täsmäävät tilauksen ja toimituksen kanssa ja että tavara on ulkonaisesti
vaurioitumaton. Ostaja on velvollinen merkitsemään tästä kuljetusrahtikirjaan kuittauksen.
Jos tavarassa on ulkonaisesti havaittava virhe, ostajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi
rahdinkuljettajalle ja myyjälle. Mahdollisesta muusta virheestä ostaja on velvollinen
reklamoimaan myyjälle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu,
viipymättä siitä kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan
päättämistä, ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka ostajan olisi pitänyt tarkastuksessa
havaita.
Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan reklamaation kohteena olevaa tavaraa ennen kuin ostaja
on sopinut mahdollisesta palauttamisesta myyjän kanssa.
3.10 Vastuu tavaran virheestä ja viivästymisestä
Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen tai tavaran virheen ostajalle mahdollisesti
aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Myyjän vastuu viivästyksestä; ks. myös kohta 3.1.
Myyjällä on oikeus korjata virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai
korvata se kokonaan uudella. Myyjän vastuu tavaran virheestä ja viivästyksestä rajoittuu vain
välittömiin vahinkoihin ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on
velvollinen korvaamaan. Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu enintään
virheellisen tai viivästyneen tavaran kauppahinnan määrään.
Laskutuskaupan osalta noudatetaan ensisijaisesti tavarantoimittajan/valmistajan tavaran
virhettä ja viivästystä koskevia myyntiehtoja kuitenkin niin, että myyjän vastuu tavarassa
olevan virheen tai viivästyksen osalta ei voi olla laajempi kuin näiden sopimusehtojen
mukaan määräytyvä vastuu.
Laskutuskaupassa ostaja on oikeutettu saamaan tavarantoimittajan/valmistajan mahdollisen
sopimusrikkomuksen johdosta maksaman korvauksen niiltä osin kuin korvaus kohdistuu
hänen kärsimäänsä vahinkoon.
4. Kaupan purkaminen
4.1 Ostajan oikeus purkaa kauppa
Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran
virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt tämä
käsittää, eikä myyjä ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta
tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan reklamoitua näiden sopimusehtojen mukaisesti
viivästyksestä tai virheestä ja vaadittua kirjallisesti kaupan purkua.
Jos kuitenkin kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti
ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman
huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan
myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi
olennaisesti saavuttamatta.
Jos viivästyksen syynä on sellainen seikka, jonka johdosta myyjällä on kohdan 3.1 mukaan
oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovitusta toimitusajasta, ei kyseessä ole
myyjän syystä tapahtuva viivästys ja ostajan ja myyjän oikeus purkaa kauppa määräytyy
kohdan 4.4 mukaisesti.
4.2 Myyjän oikeus purkaa kauppa
Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan
sopimuksen mukaisesti taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, myyjällä on oikeus pysyä
kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa.
Tällöin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa myyjän kärsimän vahingon määrän
kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa siitä
huolimatta, että ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa
myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten myyjä voi päätellä, että ostajan suoritus
tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.
4.3 Tavarapalautus
Ostajalla on oikeus palauttaa virheetön tavara vain edellytyksin, että sen myyntipakkaus on
ehjä ja palauttamisesta on erikseen sovittu myyjän kanssa. Myyjä on oikeutettu tällaisessa
virheettömän tavaran palauttamistapauksessa veloittamaan ostajalta 10 % tavaran
kauppahinnasta sekä palauttamisesta myyjälle aiheutuvat kulut.
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4.4 Ylivoimainen este
Näiden ehtojen kohdassa 3.1 mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä
tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että myyjä oikeutettu korvausvelvollisuudetta
purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.
5. Omistusoikeus ja vaaranvastuu
Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovitun toimitusehdon mukaisesti tai ellei toisin ole sovittu
viimeistään myyjän/tavarantoimittajan luovuttaessa tavaran ostajalle. Ks. kohta 3.2.
6. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mikäli sopimusosapuolilla on kauppaa, näitä sopimusehtoja tai niiden tulkintaa koskevia
erimielisyyksiä, on erimielisyydet ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan osapuolten keskinäisin
neuvotteluin. Mikäli näitä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten välisissä
neuvotteluissa, ne on ratkaistava myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Paul Rehn Oy Ab
Kuusikkotie 34 A
01380 Vantaa

Puh: 0500 512 602
toimisto@paulrehn.fi
www.paulrehn.fi

Y-tunnus: 0800576-2
IBAN: FI32 5780 5520 0783 65
BIC: OKOYFIHH

