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Yleiset myynti- ja toimitusehdot 
 
Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Hexamer Oy:n (jäljempänä myyjä) 
tuotteiden myynnissä. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä sopimuksessa kerran 
viitattu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Mikäli nämä ehdot 
ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä erikseen kirjallisesti on sovittu, noudatetaan erillistä 
sopimusta. Myynti- ja toimitusehdot ovat saatavilla internetissä osoitteessa 
www.hexamer.fi. 
 
Piirustukset 
 
Kaikki myyjän toimesta laadittavat muotti- ja mallikappaleiden piirustukset ja muu niitä 
koskeva aineisto, jonka myyjä ennen sopimuksen tekoa tai sen jälkeen on ostajalle 
luovuttanut, jää myyjän omaisuudeksi. Jos kaupan yhteydessä lähetetään myyjälle sekä 
mallikappale, että piirustus, on piirustus määräävä. 
 
Mallit, muotit, muut työkalut ja tuotenäytteet 
 
Jos kappaleen valmistuksessa tarvitaan muottia, tuurnaa tai vastaavaa, veloitetaan 
työkalun osuus ostajalta. Kun työkalun osuus on maksettu, se on ostajan omaisuutta, 
mutta pysyy myyjän yksinomaisessa hallinnassa, jossa sitä säilytetään ja huolletaan 
ostajan lukuun ilman eri veloitusta niin kauan kuin sitä tuotannossa käytetään. Kun 
työkaluilla ei enää niiden normaalista kulumisesta johtuen saavuteta hyväksyttävää 
laatutasoa, veloitetaan sovittu kunnostuskustannus ostajalta. 
 
Ellei ostaja tilaa ko. tuotetta kahteentoista (12) kuukauteen siitä, kun työkalun 
hankkimisesta on sovittu, tai edellisestä tuotteen valmistuksesta on kulunut viisi (5) vuotta, 
on myyjällä oikeus romuttaa työkalu, josta myyjän tulee informoida ostajaa ennen 
romuttamista. 
 
Jos ostaja haluaa muotteja säilytettävän kauemmin kuin edellä on mainittu, on myyjä 
oikeutettu korvaukseen muotin säilyttämisestä ja vakuuttamisesta. Ostajan muoteilla ja 
työkaluilla ei tehdä töitä ulkopuolisille ilman ostajan suostumusta. Työkalut laskutetaan 
ensimmäisen toimituserän yhteydessä. Kalliimmat työkalut voidaan laskuttaa sopimuksen 
mukaan jaksoittain: 
€ 1/3 tilausvahvistuksen yhteydessä 
€ 1/3 näytetoimituksen yhteydessä 
€ 1/3 ensimmäisen toimituserän yhteydessä 
Suorituksessa noudatetaan kohdan 13. maksuehtoja. Näytteet, joita lähetetään myyjälle, 
hävitetään kahden kuukauden kuluttua saapumisesta, jollei niitä ole sitä ennen myyjälle 
tiedoksi tulleella kirjallisella ilmoituksella pyydetty takaisin. Jos myyjä toimittaa näytteet ja 
ostaja hyväksyy ne, ei myyjä ole korvausvelvollinen toimitetuista tuotteista, mikäli ne ovat 
hyväksyttyjen näytteiden mukaisia. 
 
 
 

http://www.hexamer.fi/
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Tuotteeseen liitettävät osat 
 
Kumitettavaksi tulevia metalliosia tulee toimittaa rahtivapaasti valmistajalle 10 % yli 
tilausmäärän. Metalliosien tulee olla valmistettu sovittuihin mittoihin toleranssein niin, että 
ne sopivat muotteihin. Ostaja vastaa myyjälle virheistä tai metalliosien toimituksen 
myöhästymisestä aiheutuvista kustannuksista. 
 
Tietojen luottamuksellisuus 
 
Kun kyseessä on myyjän omistama tuote, ovat kaikki tuotteiden ja niiden valmistamista 
varten tarvittavat näytteet, piirustukset, mallit sekä tietotaito, jotka myyjä luovuttaa ostajan 
haltuun, myyjän omaisuutta, ja sellaiseksi myös jäävät, eikä niitä ilman myyjän kirjallista 
lupaa saa käyttää, jäljentää, monistaa, luovuttaa tai antaa niiden tietoja kolmannelle 
osapuolelle. Ostajalla ei ole myöskään ilman myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta 
oikeutta ilmaista kolmannelle osapuolelle näihin tuotteisiin liittyviä teknisiä tai kaupallisia 
tietoja. 
 
Tilausvahvistus ja sopimus 
 
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kukin tilaus. Hyväksyntä annetaan myyjän 
tilausvahvistuksella, minkä jälkeen tuotteiden myyntiä ja/tai toimitusta koskeva tarjous, 
sitoumus tai sopimus on myyjää sitova. 
 
Jos sopimusasiakirjoissa on ristiriitoja, sovelletaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä: 
 

1) Tilausvahvistus 
2) Tilaus 
3) Tarjous 
4) Nämä ehdot 

 
Tuoteinformaatio 
 
Esitteissä ja muussa mainosmateriaalissa esitetyt tiedot ovat ohjeellisia, eivätkä sido 
myyjää. 
 
Toimitus ja toimitusaika 
 
Mikäli tilausvahvistuksessa ei ole toisin mainittu, toimitetaan tuotteet ostajalle 
toimituslausekkeen Ex Works Lieto (Incoterms 2010) mukaisesti. Tarjottu ja 
tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika ja – ajankohta ovat sitovia, ellei kyseessä ole 
force majeure-este. 
 
Standardituotteet toimitetaan pakkauksissa ilmoitettujen määrien mukaisesti. 
 
Ostajan piirustusten, mallien tai muiden vaatimusten perusteella valmistettujen tuotteiden 
toimitusmäärä voi ylittää tai alittaa kymmenellä (10) prosentilla tilausvahvistuksessa 
mainitun toimitusmäärän. Veloitusperuste on todellinen toimitusmäärä. 
 
Toimitusaika katsotaan pidennetyksi viivästystä vastaavalla ajalla, jos ostaja ei ole 
suorittanut sovittuja maksuja tai antanut pyydettyä vakuutta niiden maksamisesta tai myyjä 
ei ole aikanaan saanut ostajalta toimitusaikana tarvittavia teknisiä tietoja tai tarvittavia 
lisenssejä ja lupia ei ole saatu edellytetyssä ajassa tai ostaja on kieltäytynyt 
vastaanottamasta tai ei ole voinut vastaanottaa toimitusta alun perin sovittuna aikana tai ei  
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ole suorittanut tarvittavia esivalmisteluita tai toimenpiteitä, jotta myyjä puolestaan voisi 
täyttää velvollisuutensa tai ostaja pyytää toimitukseen muutoksen, joka aiheuttaa 
viivästymisen. 
 
Toimituksen viivästyminen 
 
Myyjän tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa ostajalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei 
ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin on myös ilmoitettava, milloin myyjä 
voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa. Ostajalla on oikeus saada myyjältä 
korvaus toimituksen viivästymisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista siten, että 
korvauksen enimmäismäärä on sovitun suorituksen arvo. Ostajan välillisiä vahinkoja ei 
korvata. Ostajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos viivästyksellä on ostajalle 
olennainen merkitys. Viivästys on olennainen, jos 
 

a) sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava 
sovittuna päivänä täsmällisesti, tai 

b) sopimuksesta tai muista myyjän tiedossa olevista olosuhteista selkeästi ilmenee, 
että ostajalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietyn ajankohdan jälkeen, eikä 
toimitus tapahdu tätä ennen. 

 
Ostajalla ei ole oikeutta saada myyjältä korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä 
oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut ostajan 
toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta ostajasta 
johtuvasta syystä 
 
Toimituksen tarkastus 
 
Ellei toisin ole sovittu, tarkastetaan tavara myyjän toimesta normaalilla tavalla. Tämä ei 
kuitenkaan vapauta ostajaa velvollisuudesta tarkastaa toimitus viipymättä. Ostajan on 
ilmoitettava kirjallisesti myyjälle viiden (5) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta 
tavarassa mahdollisesti havaitsemansa virheet tai puutteet uhalla, että ostaja muuten 
menettää oikeuden hyvitykseen virheen tai puutteen osalta. Kuljetuksessa sattuneesta 
tavaran vahingosta on välittömästi ilmoitettava kuljetuksen suorittajalle ja myyjälle. 
 
Hinnat 
 
Myyjän ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei siitä ole tilausvahvistuksessa 
erikseen mainittu. Myyjän hinnastossa ilmoitetut hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne 
perustuvat tehtaan päivänhintoihin, valuuttakursseihin, tullimaksuihin ja muihin 
tuontikustannukseen niiden vahvistushetkellä, joiden muuttumisen varalta sekä 
toimitusmääristä riippuen myyjällä on oikeus vahvistaa tilauksen hinta. Tarjouksen 
voimassaoloaika on ilmoitettu kussakin tarjouksessa. Tarjous sitoo myyjää vasta, kun 
ostajan tilaus on vahvistettu. Tilaukseen tehdyt rajoitukset tai kauppaedut, jotka ovat 
näiden toimitusehtojen vastaisia pätevät ainoastaan siinä tapauksessa, että myyjä on 
hyväksynyt ne kirjallisesti. Myyjän tilausvahvistus, josta ostaja ei välittömästi esitä 
huomautusta, katsotaan kaikilta osilta hyväksytyksi. Kaupan toteutuminen edellyttää 
tarvittavien lisenssien ja lupien saamista. Tehtaan pakkaus sisältyy hintaan. Kuljetusta 
varten tarvittavasta mahdollisesta lisäpakkauksesta veloitetaan omakustannushinta eikä 
pakkauksia lunasteta takaisin. 
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Takuu ja palautuslähetykset 
                            
Jos myydylle tuotteelle on erikseen annettu laatutakuu, myyjä korjaa, vaihtaa tai hyvittää 
tuotteessa kuuden (6) kuukauden aikana toimituksesta ilmenneen virheen ellei virhe ole 
johtunut kokonaan tai osaksi ostajan syyksi luettavasta syystä, kuten tuotteen 
väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta seikasta. Takuu edellyttää, että kauppahinta on 
maksettu sopimusehtojen mukaisesti. 
 
Takuun piiriin kuuluvissa tilanteissa myyjä vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista 
kustannuksista vain, jos palautuksessa käytetään myyjän osoittamaa kuljetustapaa. Edellä 
esitetyn lisäksi takuu ei kata mitään muita, ostajalle virheestä tai sen korjauksesta 
mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tai kustannuksia. 
 
Vastuunrajoitus 
 
Myyjä ei vastaa tuotteessa ilmenevistä vioista, jotka syntyvät muutoin kuin sopimuksen 
edellyttämissä työolosuhteissa ja tuotetta oikein käytettäessä. Vastuu ei siten käsitä vikoja, 
jotka johtuvat ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta tai virheellisestä 
asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty ilman myyjän kirjallista suostumusta, ostajan 
väärin suorittamista korjauksista, ja tavanmukaisesta kulumisesta ja huononemisesta. 
Myyjän vastuu tavaran viasta tai puutteellisuudesta rajoittuu sen korjaamiseen, eikä myyjä 
ole siten velvollinen maksamaan ostajalle minkäänlaista korvausta henkilö- tai 
esinevahingosta, joita toimitus ei koske, tai saamatta jääneestä voitosta tuotantoseisokista 
tai muustakaan välillisestä vahingosta. 
 
Maksuehdot 
 
Ostajan tulee suorittaa maksu viimeistään 30. päivänä laskun päivämäärästä, ellei toisin 
kirjallisesti sovita. Maksun myöhästyessä myyjällä on oikeus periä sopimusasiakirjassa 
mainittu viivästyskorko erääntymispäivästä maksusuoritukseen saakka. Ellei ostaja maksa 
erääntynyttä saatavaa kahden (2) kuukauden kuluessa erääntymispäivästä, voi myyjä 
purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti ostajalle. Tällöin myyjällä on oikeus 
vaatia ostajalta korvausta sopimuksen purkautumisesta aiheutuvasta vahingosta. 
 
Pientoimituslisä 
 
Pientoimituslisänä veloitetaan alle 100 euron tilauksista 12 euroa. 
 
Tavaran omistusoikeus 
 
Myyjä pidättää omistusoikeuden kaikkiin tuotteisiin siihen saakka, kunnes tuote on 
kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus nostaa eräpäivän jälkeen maksamatonta 
hintaa koskeva kanne, vaikka omistusoikeus ei olisikaan siirtynyt ostajalle. 
 
Vastuu teollisoikeuksia koskevista riidoista 
 
Ostaja on yksin vastuussa siitä, että hänen myyjältä tilaamansa tuotteet eivät loukkaa 
kolmannen osapuolen patentti-, tavaramerkki-, tai mallioikeuksia, eikä muitakaan 
teollisoikeuksia. Velvollisuus mahdollisten kulujen ja vahingon hyvittämisestä tällaisessa 
tapauksessa on ostajalla. Myyjän markkinoimista tuotteista vastaa myyjä. 
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Toleranssit, pinnan laatu, purseet 
                  
Toleranssien ja purseen poiston osalta muottituotteille sovelletaan standardia ISO 3302-1 
ja -2. Muottituotteille mittatoleranssiluokka on M3 ja purseluokka X3, ellei kirjallisesti ole 
toisin sovittu. 
 
Pursotetuille tuotteille sovelletaan standardia ISO 3302-1 ja -3 luokka 3, ellei toisin ole 
sovittu. 
 
Ylivoimainen este (force majeure) 
 
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sopimuksen solmimisen jälkeen 
odottamattomat olosuhteet, joihin myyjä ei voi vaikuttaa, estävät tuotteen tai sen osan 
toimittamisen. Tällaisia esteitä ovat esim. lisenssin tai luvan evääminen, työselkkaus, 
tulipalo, sota, odottamattomat sotilaskustannukset, pakko-otot, takavarikot, 
valuuttarajoitukset, kapina ja mellakat, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran 
niukkuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen, työvoiman puute, käyttövoiman 
rajoitukset sekä alihankkijan toimituksissa olevat virheet. 
 
Sovellettava laki 
 
Tähän kauppaan sovelletaan Suomessa voimassa olevia lakeja. 
 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Näiden ehtojen soveltamisalaan kuuluvasta kaupasta ja kauppasopimuksen ehtojen 
tulkinnasta johtuvat erimielisyydet, joista ei muuten voida sopia, ratkaistaan myyjän 
kotipaikan tuomioistuimessa, mikäli myyjä niin vaatii. 
 
 
 
 
 


