
 
 
 
 

 

HK INSTRUMENTS – YLEISET SOPIMUSEHDOT 

 

1. Sopimusehtojen soveltaminen 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan HK Instruments Oy:n ja asiakkaan väliseen laitteiden, osien ja 

lisälaitteiden kauppaan, elleivät osapuolet ole sopineet muuta kirjallisesti. Nämä ehdot eivät koske 

edustajien välityksellä käytävää kauppaa. Edustajien välityksellä käytävään kauppaan sovelletaan 

valmistajan myyntiehtoja. 

2. Hinta 

Hinnoittelu perustuu tarjouksen tekohetkellä voimassa oleviin hintoihin. Kaikki hinnat ovat 

arvonlisäverottomia.  

Jos tullimaksut, rahtikulut, arvonlisävero tai muut toimitukseen liittyvät yleiset maksut muuttuvat 

ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaroiden hintaa samassa suhteessa kuin edellä 

mainitut hintojen tai maksujen muutokset vaikuttavat tavaroiden hintaan.  

 3. Tarjous     

Myyjän tarjous on sitova. Tarjous on voimassa 30 päivää, ellei muuta ole sovittu. 

Jos myyjä tekee tarjouksen välimyyntiehdoin, myyjällä on oikeus myydä tavarat kolmannelle 

osapuolelle tarjouksen voimassaoloaikana eikä myyjä takaa varaston riittävyyttä. 

4. Sopimus 

Myyjän ja ostajan välinen sopimus katsotaan syntyneeksi, kun 

– osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (ostosopimus) 

– ostaja on hyväksynyt sitovan kirjallisen tarjouksen (tilaus) tai  

– myyjä on vahvistanut kirjallisesti muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan 

tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus). 

5. Piirustukset ja selosteet 

Selosteissa, kuvissa, muistioissa, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa annetut hintoja, mittoja, 

painoa ja suorituskykyä koskevat tiedot sekä muut teknisiä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot 

on annettu sitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin erityisesti viitata. 



 
 
 
 

 

 

Tuotteen tai sen osan valmistuksessa tarvittavat tekniset piirustukset ja asiakirjat, jotka osapuoli on 

luovuttanut toiselle osapuolelle ennen sopimuksen allekirjoitusta tai sopimuksen allekirjoituksen 

jälkeen, ovat luovuttajan omaisuutta. Saaja ei saa käyttää, jäljentää, luovuttaa tai antaa niistä muulla 

tavalla tietoa kolmannelle osapuolelle ilman luovuttajan suostumusta. 

6. Toimitusehto 

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa (Incoterms 2020 EXW), ellei muuta sovita. 

7. Pakkaus 

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat koskevat pakkaamatonta tavaraa. 

8. Toimitusaika 

Ellei toisin ole sovittu, myyjä määrää toimitusajan. 

Tavarat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on luovutettu rahdinkuljettajalle, joka toimittaa ne edelleen 

ostajalle. Kun ostajan on sopimusehtojen mukaan noudettava tavarat myyjältä tai myyjän 

osoittamasta paikasta, tavarat katsotaan luovutetuiksi, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tavaroiden 

olevan toimitusvalmiina. 

9. Luovutus ja tavaroiden tarkastus 

Tavaroita vastaanottaessaan asiakkaan on varmistettava, että toimitus on pakkausluettelon 

mukainen eikä tavaroissa ole ulkoisia vahinkoja. Ennen tavaroiden käyttöä, liittämistä tai 

asentamista asiakkaan on vielä tarkastettava, että ne ovat virheettömässä kunnossa. Vioista tai 

puutteista on ilmoitettava myyjälle välittömästi, viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tavaroiden 

luovutuksesta. 

10. Ylivoimainen este  

Myyjällä ei ole velvollisuutta täyttää sopimusta, jos sopimuksen täyttämiselle on ylivoimainen este 

tai sopimuksen täyttäminen vaatii uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia ostajan saamaan hyötyyn 

verrattuna. Jos ylivoimainen este tai epäsuhde lakkaa olemasta kohtuullisen ajan kuluessa, ostajalla 

on oikeus vaatia myyjää täyttämään sopimus. 

Jos valmistaja tai osapuoli, jolta myyjä hankkii tavarat, ei ole täyttänyt omia sopimusehtojaan ja 

myyjän toimitus viivästyy tai sitä ei voida viedä päätökseen, myyjällä ei ole velvollisuutta korvata 

ostajalle tämän mahdollisesti kärsimiä vahinkoja. 



 
 
 
 

 

Ostajalla ei ole oikeutta pyytää viallisen tuotteen korvaavaa toimitusta, jos myyjällä on 

sopimusehtojen tässä kohdassa mainittu este. 

Jos sopimuksen täyttäminen kohtuullisen ajan kuluessa ei ole mahdollista tässä kohdassa mainituista 

syistä, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla 

asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle. 

11. Maksu 

Maksuajan laskenta alkaa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä 

ostajalla on velvollisuus maksaa myyjään soveltaman korkokannan mukainen viivästyskorko ja 

maksun perinnästä aiheutuvat kulut. 

12. Takuu  

Myyjä antaa toimittamilleen tavaroille viiden (5) vuoden takuun materiaalien ja valmistuksen osalta. 

Takuuajan katsotaan alkavan tuotteen toimituspäivästä.  

Jos tuotteessa havaitaan materiaalivika tai valmistusvirhe, myyjällä on velvollisuus korjata vika 

harkintansa mukaan joko korjaamalla viallinen tuote tai toimittamalla ostajalle maksutta uusi tuote 

siinä tapauksessa, että viallinen tuote on lähetetty myyjälle viipymättä tai ennen takuuajan 

päättymistä. Ostaja maksaa tuotteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut, ja myyjä 

maksaa tuotteen asiakkaalle palauttamisesta aiheutuvat kulut. 

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat onnettomuudesta, salamaniskusta, tulvasta tai muusta 

luonnonilmiöstä, normaalista kulumisesta, sopimattomasta tai varomattomasta käsittelystä, 

epätavallisesta käytöstä, ylikuormituksesta, sopimattomasta säilytyksestä, virheellisestä hoidosta tai 

korjauksesta tai muun osapuolen kuin myyjän tekemästä muutos- tai asennustyöstä. Syöpymiselle 

alttiiden laitteiden materiaalien valinta on ostajan vastuulla, ellei laillisesti ole muuta sovittu. 

Jos valmistaja muuttaa laitteen rakennetta, myyjällä ei ole velvollisuutta tehdä vastaavia muutoksia 

jo ostettuihin laitteisiin. 

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa 

ilmoitetut velvollisuutensa asianmukaisesti. 

Myyjä myöntää takuun puitteissa korvatuille tai korjatuille tavaroille uuden takuun, joka kuitenkin 

päättyy alkuperäisen tuotteen takuuajan lopussa. 

Takuu kattaa viallisen osan tai laitteen korjauksen tai tarvittaessa uuden osan tai laitteen mutta ei 

asennus- tai vaihtokuluja. Myyjällä ei ole missään tapauksessa velvollisuutta korvata välillisiä 

vahinkoja. 



 
 
 
 

 

13. Palautukset 

Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton, eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä tuotepalautusta. 

Sopimuksen mukaisesti toimitetut tuotteet otetaan takaisin ja niiden hinnasta palautetaan enintään 

70 %, jos myyjä on ennalta suostunut palautukseen. Palautetut tuotteet voidaan ottaa takaisin ja 

hyvittää, jos ne ovat alkuperäisessä pakkauksessaan ja alkuperäisessä kunnossa. 

14. Ilmoitukset 

Lähettäjän vastuulla on varmistaa toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten saapuminen. 

15. Omistusoikeus 

Tuotteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu. 

16. Erimielisyydet 

Sopimuksista ja niihin liittyvistä määräyksistä aiheutuvat erimielisyydet tulisi ensisijaisesti sopia 

osapuolten kesken. Jos sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa 

Suomessa. 

 

 


