
Myynti- ja takuuehdot 

MYYNTIEHDOT 

1 YLEISTÄ 
Oy Raita Environment:n myynti- ja toimitusehdot noudattavat NL 01 (ent. NL 92) sopimusehtoja seuraavin muutoksin ja 
lisäyksin.  
Nämä ehdot ovat voimassa, jollei muuta kirjallisesti ole sovittu. 

2 TARJOUKSET 
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 
päivää. 

3 HINNAT 
Hinnastoissamme ilmoitetut hinnat ovat ohjehintoja ilman arvonlisäveroa ja vapaasti varastossamme. 
Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja etukäteen ilmoittamatta. Tarjouksissa olevat hinnat ovat sitovia ja 
voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan. Ulkomaisten tuotteiden hinnat ovat sidottuja Suomen Pankin 
valuuttakurssiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tarjottuja hintoja, jos valuuttakurssissa tai muissa virallisissa 
maksuissa (verot, tuontimaksut, tullit...) tapahtuu yli ±3 %:n muutos. 

4 TILAUKSET 
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on kirjallisesti ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. 
Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut kirjallisen tilauksen tai toimittanut tavaran. 

5 MAKSUEHDOT 
Mikäli myyjällä on perusteltua syytä epäillä saataviensa vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki 
saatavat välittömästi erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisestä on muutoin sovittu. Maksuehtomme 
on 14 päivää netto laskun päivämäärästä lukien. Kauppahinta maksetaan yhdessä erässä. Viivästyneistä 
suorituksista peritään viivästyskorkoa 13 %. 

6 TOIMITUSAIKA 
Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimittamista varten tarpeelliset tiedot ovat saapuneet 
myyjälle. Jos tehtyä tilausta muutetaan, lasketaan toimitusaika alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus saapui 
myyjälle. 

7 TOIMITUS 
Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähtenyt asiakkaalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi. 

8 TOIMITUSTAPA JA VAKUUTUKSET 
Tavara toimitetaan asiakkaan kustannuksella valitsemallamme kuljetusmenetelmällä. Kaikki 
tavaratoimituksemme kuljetusvakuutetaan tilaajan laskuun ellei toisin ole sovittu. Toimitusmaksu sisältää 
tuotteen pakkauksen, postituksen ja käsittelyn. Toimitus- ja vakuutusmaksut peritään laskun yhteydessä. 

9 MUISTUTUKSET 
Toimitusta tai tavaraa koskeva muistutus on tehtävä 8 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. 

10 PALAUTUKSET 
Kauppa on sitova ja peruuttamaton, eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Palautukset otetaan 
vastaan vain, jos asiasta on sovittu kaupan tehneen henkilön kanssa. Palautettava tavara on oltava 
pakkauksineen virheetöntä. Palautettavasta tavarasta tuleva hyvitys päätetään tapauskohtaisesti. 
Enimmillään hyvitys on 80% tavaran hankintahinnasta. 

11 OMISTUSOIKEUS JA VAHINKORISKI 
Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta kunnes koko kauppasumma on maksettu. Vahinkoriski siirtyy 
ostajalle kohdan 7 mukaisesti, vaikka omistusoikeus ei olisikaan vielä siirtynyt ostajalle. 



12 VÄLILLINEN VAHINKO 
Emme vastaa viivästyksestä, tavaran virheellisyydestä ja vajauksesta tai muusta syystä aiheutuneesta 
välillisestä vahingosta. 

13 TAKUU 
Tuotteen takuu ilmenee tuotteen takuuehdoista. Jos tuotteella ei ole erillisiä takuuehtoja, noudatetaan Oy 
Raita Environment:n yleisiä takuuehtoja. 

14 RIITOJEN RATKAISEMINEN 
Kaikki sopimuksesta aiheutuneet riidat käsitellään myyjän kotipaikan alioikeudessa. 

  

TAKUUEHDOT 

1 YLEISTÄ 
Oy Raita Environment:n takuuehdot noudattavat NL 92 (kohdat 21-35) sopimusehtoja seuraavin muutoksin 
ja lisäyksin. 

2 TAKUUAIKA 
Takuuaika on yksi (1) vuosi tavaran toimituspäivästä lukien, ellei tuotekohtaisessa takuussa, tarjouksessa tai 
sopimuksessa muuta mainita. 

3 TAKUUN SISÄLTÖ 
Takuuseen sisältyy viallisen osan tai laitteen korjaus tai tarvittaessa vaihto uuteen samanlaiseen tai korvaavaan  
osaan tai laitteeseen myyjän harkinnan mukaisesti. Takuukorjauksesta mahdollisesti aiheutuvat matka- ja rahtikulut  
eivät sisälly takuuseen. 

4 MUUTA 
Jälleenmyyjän tai välittäjän mahdollisesti antamasta lisätakuusta, sitoumuksesta tai vakuuttelusta 
emme vastaa. 

 


