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OSTON EHDOT 

 

MÄÄRITELMÄT 

"Ostaja" on yritys, joka tekee ostotilauksen tavaroista tai palveluista ja jonka nimi on painettu 

tilauslomakkeen alkuun. 

 

"Myyjä" on yritys tai henkilö(t) tai kumppanuus tai organisaatio, joka myy tavaroita tai tarjoaa 

palveluja. 

 

1.  HYVÄKSYMINEN 

Ostajan tilauksen hyväksymisen katsotaan sisältävän tavaroiden ja palveluiden sekä näiden ehtojen 

hyväksymisen. 

 

2 VASTUU 

Ostaja ei ole vastuussa sille toimitetuista tuotteista, ellei siihen ole kirjallisella ostotilauksella annettu 

lupa. 

 

3 HINTA 

Myyjä ei voi saada takaisin ostajan tilauksessa ilmoitettua hinnannousua, ellei ostaja ole sitä 

etukäteen kirjallisesti luvannut . 

 

4 TOIMITUS 

4.1 Tavaroiden toimitus 

4.1.1. Tavarat, jotka on asianmukaisesti pakattu ja kiinnitetty siten, että ne 

saapuvat perille hyvässä kunnossa myyjän toimesta tai lähetetään 

toimitettavaksi tilauksessa määritellyllä tai ostajan myöhemmin sopimalla 

paikkaan tai paikkoihin ja tavalla. 

4.1.2. Jos tavaraa tai osaa siitä ei toimiteta tilauksessa ilmoitettuna aikana tai 

aikoina, ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus edellä mainitulla tavalla 

toimittamatta jääneiden tavaroiden osalta. Tällaisissa peruutuksissa ostajalla 

on oikeus: 

4.1.2.1. Palauttaa myyjälle myyjän riskillä ja kustannuksella jo toimitetut 

tavarat, joita ostaja ei voi käyttää tehokkaasti ja kaupallisesti, ja 

periä takaisin myyjältä kaikki ostajan tällaisista tavaroista maksamat 

rahat; ja 

4.1.2.2. Periä myyjältä kaikki ylimääräiset kulut, joita ostajalle on aiheutunut 

hankkiessaan muita tavaroita niiden tilalle, joiden osalta tilaus on 

peruutettu 
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4.2 Palveluiden toimitus 

Suoritettava palvelu noudattaa ostotilauksen määritelmiä. Jos palvelua ei suoriteta ostotilauksen 

mukaisesti, palveluntarjoaja vastaa joko ostotilauksen noudattamisesta aiheutuvista 

lisäkustannuksista tai tavaroiden vaihtokustannuksista ja mahdollisista myöhemmistä suoraan 

aiheutuneista menetyksistä. 

 

5 VAHINKO TAI MENETYS KULJETUKSESSA 

Myyjä korjaa tai korvaa veloituksetta kuljetuksessa vahingoittuneen tai kadonneen tavaran 

edellyttäen, että ostaja ilmoittaa myyjälle kirjallisesti vahingosta tai katoamisesta sellaisessa 

ajassa, että myyjä voi noudattaa rahdinkuljettajan kuljetusehtoja, jotka vaikuttavat menetyksiin 

tai kuljetusvaurioita tai jos toimitus tapahtuu myyjän omalla kuljetuksella kohtuullisessa ajassa. 

Ostaja pidättää oikeuden pitää vaurioituneet tavarat myyjän vastuulla tai palauttaa ne myyjän 

vastuulla ja kustannuksella. 

 

6 TAVAROIDEN LAATU JA MERKINNÄT 

Tavaroiden tulee: 

6.1 Vastata määrän, laadun ja kuvauksen osalta tilauksessa ilmoitettuja tietoja; 

6.2 Olla kaikilta osin samanarvoisia jommankumman osapuolen toimittamien tai antamien 

näytteiden tai määrittelyjen kanssa; ja 

6.3 Mikäli  tilauksessa on mainittu käyttötarkoitus, johon niitä tarvitaan, tavarat ovat joko 

nimenomaisesti tai epäsuorasti sopivia tähän tarkoitukseen. 

6.4 Olla myyjän merkitsemiä, tilauksen kohteen ja ostajan kohtuullisten ohjeiden 

mukaisesti. 

 

 

7 HYLKÄÄMINEN 

7.1 Ostaja voi kirjallisella ilmoituksella myyjälle enintään 14 päivän kuluessa toimituksesta 

hylätä tavarat, jotka eivät ole tilauksen mukaisia 

7.2 Hylkäämisilmoituksen antamisen jälkeen ostajan on palautettava hylätyt tavarat 

myyjälle myyjän riskillä ja kustannuksella. Tällöin myyjän tulee, jos ostaja niin vaatii, 

kohtuullisessa ajassa korvata hylätyt tavarat, jotka ovat kaikilta osin tilauksen mukaisia 

7.3 Edellä kohdassa tarkoitettuihin kuluihin sisältyvät rahti-, lähetys-, pakkauksen 

purkaminen, tutkiminen, uudelleen pakkaaminen, varastointi, uudelleenlähetys ja 

vastaavat kulut. 

 

8 OMISTUKSEN SIIRTYMINEN 

8.1 Tilauksen kohteena olevien tavaroiden omistus siirtyy ostajalle toimituksen 

yhteydessä, kuitenkaan rajoittamatta ostajalle näillä ehdoilla mahdollisesti koituvaa 

oikeutta tai hylkäämistä 

8.2 Ostajan on tarkastettava ja hyväksyttävä kaikki tavarat 3 päivän kuluessa 

toimituksesta. Toimitettujen tavaroiden minkään osan hyväksymistä (etenkään 
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useiden toimitusten tapauksessa) ei pidetä ostajan luopumisena oikeudesta peruuttaa 

tai palauttaa loput tilauksen mukaisista tavaroista, koska tavarat eivät ole 

sopimusehtojen mukaisia tilauksesta tai muusta myyjän laiminlyönnistä johtuen. 

Myyjä sitoutuu maksamaan ja korvaamaan ostajalle lasku- ja toimituskulut sekä muut 

kulut, jotka aiheutuvat mainittujen tavaroiden purkamisesta, tarkastamisesta ja 

uudelleen pakkaamisesta palautusta varten. 

 

9 PÄÄTTYMINEN 

9.1 Ostaja voi ilman vastuuta tai korvausta myyjälle purkaa tämän sopimuksen milloin 

tahansa ennen kuin kaikki tavarat on toimitettu ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin 

ostaja lakkaa olemasta velvollinen vastaanottamaan muita tavaroita tai maksamaan 

siitä osa hinnasta, joka koskee tavaraa, jota ei ole toimitettu. 

9.2 Lisäksi ostajalla on oikeus välittömästi purkaa myyjän kanssa tehty sopimus ilman 

velvollisuutta tai korvausta myyjälle, jos ostettuun tuotteeseen liittyy tuontitullien 

korotus toimitusalueelle yli 3 %.  

 

10 LAINKÄYTTÖVALTA 

Tilaukseen ja sen ehtoihin sovelletaan ja tulkitaan Maltan lakia ja sovitaan yksinomaan ostajan 

eduksi, että Maltan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ratkaisemaan kaikki siihen liittyvät riidat. 

 

11 LUOVUTUS 

Myyjä ei saa ilman ostajan kirjallista suostumusta luovuttaa, edelleenvuokrata tai siirtää tilausta tai 

sen osaa kolmansille osapuolille. 

 

12 PATENTTIEN RIKKOMINEN 

Myyjän on korvattava ostaja täysimääräisesti kaikista toimista, vaatimuksista, kustannuksista, 

maksuista ja muista kuluista, jotka johtuvat patentin, rekisteröidyn mallin, tavaramerkin, 

kauppanimen tai muun vastaavan oikeuden loukkauksesta tai väitetystä loukkauksesta, 

tavaroiden käytöstä tai myynnistä sekä kaikista kuluista, menetyksistä ja vahingoista, joita ostaja 

voi kärsiä tai joutua loukkauskanteeseen tai joista ostaja voi joutua vastuuseen sellaisessa 

toiminnassa. 

 

13 FORCE MAJEURE 

Ostajalla ei ole vastuuta Myyjälle tai hänen ei katsota laiminlyövän Sopimusta syistä, jotka eivät ole 

ostajasta riippuvaisia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulipaloon, tulviin, Jumalan tekoon, 

minkään valtion tai ylikansallisen viranomaisen toimiin tai määräyksiin, kuten sotaan, mellakkaan, 

työsulkuun tai työkiistaan. 

14 VASTOINKÄYMINEN 

Mikäli taloudelliset tai liiketoiminnalliset olosuhteet tai muut odottamattomat olosuhteet tai 

tapahtumat aiheuttavat ostajalle epätavallisia vaikeuksia tämän sopimuksen ehtojen täyttämisessä, 

sovitaan, että osapuolet kokoontuvat keskustelemaan ja neuvottelemaan muutoksista mihin 

tahansa sopimukseen. Jos muutoksista ei päästä yksimielisyyteen, nimitetään 15 päivän kuluessa 
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puolueeton, molempien osapuolten hyväksymä sovittelija. Sovittelijan on ilmoitettava molemmille 

osapuolille johtopäätöksestään kuukauden kuluessa. Jos kumpikaan osapuoli ei hyväksy tätä, 

sopimusta rikkomaton osapuoli voi viedä asian tuomioistuimeen. 

 

15 LIIKETOIMINNAN SÄÄNTELY, MÄÄRÄÄVÄ LAKI JA NOUDATTAMINEN 

 

Myyjä takaa, että se noudattaa (ja varmistaa, että kaikki sen työntekijät, johtajat, virkailijat, 

konsultit ja/tai edustajat noudattavat) kaikkia lakeja, määräyksiä, mukaan lukien, mutta ei 

rajoittuen REACH-asetukseen, tai taloudellisiin sanktioihin, kauppapakotteisiin ja /tai viennin 

valvonta, lahjonnan, korruption ja/tai rahanpesun torjunta, joihin joko Myyjä ja/tai Ostaja ajoittain 

kohdistuu (jlakeihin sisältyy EU:n pakotejärjestelmä, mutta ei tähän rajoittuen). Ostaja pidättää 

oikeuden keskeyttää ja/tai lopettaa ostot Myyjältä välittömästi, jos ostajalla on perusteltua syytä 

epäillä, että Myyjä rikkoo tätä ehtoa tai aikoo rikkoa tätä ehtoa. Myyjä myös korvaa ostajan kaikista 

menetyksistä, kustannuksista, sakoista tai maksuista, jotka ostaja on velvollinen suorittamaan, jos 

Myyjä rikkoo tätä lauseketta. 
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