
 Yleiset myyntiehdot 1.9.2007 
 
 
 

Kaikki näissä myyntiehdoissa ilmoitetut hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (ALV 0%) 
 

1.  Soveltamisala 
Näitä myyntiehtoja sovelletaan, mikäli ostajan ja myyjän välillä 
ei ole kirjallisesti muuta sovittu, elinkeinonharjoittajien väliseen 
laitteiden ja komponenttien kauppaan, jossa asennus ei sisälly 
toimitukseen. Ehdot eivät koske agenttikauppoja, joihin 
sovelletaan valmistajan myyntiehtoja. 
 
2.  Tarjouksen voimassaolo 
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan. Ellei 
voimassaoloaikaa ole ilmoitettu, tarjous on voimassa 30 
päivää. 
 
3.  Sopimuksen syntyminen 
Sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän tarjouksen. 
Ellei tarjousta ole, sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. 
 
4.  Toimitusaika 
Ellei toisin ole sovittu, tai viranomaismääräykset tai muut syyt 
muuta edellytä, toimitusaika alkaa sopimuksen tekopäivästä. 
Mikäli ostaja ei hyväksy osatoimituksia, on siitä ilmoitettava 
sopimusta tehtäessä. 
 
5.  Toimitusehto 
Ellei muuta ole tilauskohtaisesti sovittu, toimitusehto on 
vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja. 
 
6.  Takuu  
Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen 
takuu, joka yleensä merkitsee virheellisen tuotteen 
korjaamista tai korvaamista virheettömällä valmistajan 
harkinnan mukaan. Takuu ei koske tuotetta, jota on käytetty 
annettujen ohjeiden vastaisesti. 
 
7.  Viivästys 
Myyjän on ilmoitettava ostajalle viivästyksestä heti kun hän on 
saanut siitä tiedon. Mikäli viivästys on myyjän aiheuttama, eikä 
johdu ostajasta, ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä 
vahingosta vahingonkorvausta, joka on enintään 0,5% 
myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän 
jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä ei 
kuitenkaan voi nousta enempään kuin 7,5%:iin tavaran 
arvosta. Jos ostaja ei ota tavaraa vastaan sovittuna aikana, 
myyjällä on oikeus vaatia vastaavaa vahingonkorvausta. 
 
8.  Välilliset vahingot 
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai 
toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja. 
 
9.  Kauppahinta ja hinnan tarkistaminen 
Tarjouksessa mainittu hinta on nettohinta ilman arvonlisäveroa 
(ALV 0 %) tietylle yksikölle kyseisellä määrällä myyjän 
varastossa. Mikäli tuonti- tai muut myyjästä riippumattomat 
maksut muuttuvat ennen toimituspäivää, on myyjällä oikeus 
vastaavaan hinnanmuutokseen. Jos tarjous- ja toimituspäivien 
valuuttakurssien ero valuuttaan sidotuissa kaupoissa on 2% 
tai enemmän, myyjä tekee markkamääräiseen hintaan koko 
kurssimuutosta vastaavan muutoksen. Jollei valuuttakurssia 
ole tarjouksessa mainittu, se on ostovaluutan viimeinen 
Suomen Pankin noteeraama myyntikurssi tarjouspäivänä. 
 
10. Maksuehto ja pientilauslisä 
Ellei erikseen muuta ole sovittu, maksuehto on 14 pv netto. 
Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Nettoarvoltaan 
alle 100,- euron kertatilauksista veloitetaan laskutuksen 
yhteydessä pientilauslisä 7,- euroa. 
 

11. Luottoraja 
Tililuotosta ja luottorajasta sovitaan asiakaskohtaisesti 
erikseen. Myyjä ei anna luottoa tililuoton luottorajan ylittävälle 
toimitukselle tai toimituksen osalle. 
 
12. Maksun viivästyminen 
Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan suorituksia tai 
muita ostajalle kuuluvia erääntyneitä maksuja, on myyjällä 
oikeus keskeyttää toimitukset, kunnes erääntyneet maksut on 
suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Sovitun 
toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen eikä ostajalla ole 
oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia 
vahingonkorvausvaatimuksia tai peruuttaa tilausta. 
 
13. Viivästyskorko ja perintäkulut 
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 
laskussa mainitun prosentin mukaisesti. Viivästyskoron lisäksi 
myyjällä on oikeus periä kohtuulliset perimiskulut. 
 
14. Reklamaatio ja virheen korjaaminen 
Ostajan on ilmoitettava myyjälle toimituksessa olleesta 
virheestä kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. 
Mikäli syy virheeseen on myyjässä, on tämän velvollisuus 
korjata virhe. Ostajan on sovittava palautuksesta ja 
rahdinkuljettajasta myyjän kanssa. 
 
15. Ostajan oikeus purkaa sopimus 
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä 
puutetta kohtuullisessa ajassa korjata, ostaja voi purkaa 
sopimuksen. Ostaja ei voi purkaa sopimusta jos kaupan 
kohteena ollut tavara on hankittu ostajan ohjeiden mukaisesti 
vain ostajaa varten. 
 
16. Myyjän oikeus purkaa sopimus 
Mikäli kauppahintaa ei ole maksettu määräaikana, eikä tämä 
johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa 
kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei vielä ole 
vastaanottanut. Myyjä voi purkaa sopimuksen myös silloin, 
kun on käynyt ilmeiseksi, että ostaja ei pysty maksamaan 
kauppahintaa tai, että suoritus tulee viivästymään oleellisesti. 
 
17. Ylivoimainen este 
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on 
olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa tai jos sopimuksen 
täyttäminen edellyttää uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle koituvaan hyötyyn. Myyjä ei ole velvollinen 
korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä 
aiheutunutta vahinkoa. 
 
18. Vakuutus 
Ellei toisin ole sovittu, toimitus tapahtuu ostajan vastuulla. 
ETRA Electronics Oy pidättää itselleen oikeuden vakuuttaa 
kotimaassa tapahtuva tavarankuljetus ostajan laskuun. 
 
19. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta 
Myyjä ei vastaa tavaran ostajalle aiheuttamasta vahingosta. 
Muusta tavaran aiheuttamasta vahingosta myyjä vastaa 
voimassaolevan tuotevastuulain mukaisesti. 
 
20. Omistusoikeuden siirtyminen 
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko 
kauppahinta on maksettu. Tunnustetta ei tässä tarkoituksessa 
katsota maksuksi. 
 

 
 


