
AT-Marine Oy Phone +358 (0) 9 5494 2600 AT-Marine Oy  
Uranuksenkuja 10 Telefax +358 (0) 9 5494 2700 Rautatehtaankatu 4  
FI-01480  VANTAA Email sales@atmarine.fi FI-20200  TURKU  
  service@atmarine.fi 

1.1.2022 / AP 
  www.atmarine.fi 

 

 
AT-MARINE OY:N TOIMITUSEHDOT (kauppasopimus) 
 
1. JOHDANTO 

1.1. Näitä yleisiä määräyksiä sovelletaan kaikkien yhtiöidemme toimittamien tavaroiden ja palveluiden kaupassa ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. 
 

2. TARJOUS 
2.1. Tarjous voi olla joko suullinen tai kirjallinen ja se on voimassa 30 päivää tarjouksen tekopäivästä. 
2.2. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai 

antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. 
2.3. Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy muutoksia, ei sido tarjouksen tekijää, vaan se katsotaan ostajan vastatarjoukseksi. 
2.4. Tilauksen hyväksymisestä antaa myyjä vain pyydettäessä vahvistuksen. 
2.5. Kaikki luetteloissa, esitteissä, kiertokirjeissä, ilmoituksissa, kuva-aineistoissa sekä hinnastoissa esitetyt painoa, mittoja, suorituskykyä, hintoja sekä 

teknillisiä ja muita yksityiskohtia koskevat tiedot ovat summittaisia. Sellaiset tiedot ovat sitovia vain, milloin niihin viitataan tarjouksessa. 
 

3. HINTA 
3.1. Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, ellei erikseen ole toisin mainittu. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero tai muu vastaava valtiovallan 

määräämä maksu lisätään laskutuksen yhteydessä erillisenä laskun loppusummaan. 
3.2. Hinnastossa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. 
3.3. Myyjällä on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ostajan vaatimasta, tavanomaisesta käytännöstä poikkeavista 

pakkaus-, toimitus- ja kuljetustavasta tai ajankohdasta. 
3.4. Hinnat ovat voimassa välimyyntivarauksin. 

 
4. TOIMITUKSET 

4.1. Toimitusehdot tulkitaan toimituksen tapahtuessa voimassa olleiden INCOTERMS-ehtojen mukaisesti. Ellei toimitusehtoa ole sovittu, katsotaan 
toimituksen tapahtuvan ”vapaasti myyjän tehtaalla” (EX WORKS). 

4.2. Ostajan puhelimitse antamasta määräyksestä tai muutoksesta vastaa ostaja. 
 

5. REKLAMAATIO 
5.1. Ostaja ei saa vedota tavaran tai toimituksen virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut 

virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. 
 

6. MAKSUT 
6.1. Maksut suoritetaan sillä tavoin kun kaupan yhteydessä on sovittu. 
6.2. Kaikki ennakko- ja osamaksut ovat kauppahinnan suoritusta eikä niitä käsitetä käsirahaksi, josta luopuminen oikeuttaisi kaupan perumiseen.  
6.3. Ellei ostaja suorita maksua oikeassa ajassa, on myyjällä oikeus, ilmoitettuaan siitä kirjallisesti ostajalle, laskea hyväkseen erääntymispäivästä lukien 

viivästyskorko joka on 8%. 
 

7. OMISTUSOIKEUS 
7.1. Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se on täysin maksettu. 

 
8. TUOTEVASTUU 

8.1. Myyjä vastaa henkilölle aiheutuneesta vahingosta vain, mikäli myyjän tai hänen vastuullaan olevan voidaan näyttää huolimattomuudellaan aiheuttaneen 
vahingon. 

8.2. Myyjä ei vastaa kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, joka on syntynyt toimitetun laitteen ollessa ostajan hallinnassa. 
8.3. Myyjä ei myöskään vastaa ostajan valmisteille tai sellaisille tuotteille, johon nämä sisältyvät, aiheutuvista vahingoista. Muuten myyjä vastaa kiinteälle ja 

irtaimelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta samoin edellytyksin kuin henkilövahingoista. 
8.4. Myyjä ei vastaa tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta eikä muusta välillisestä vahingosta. 
8.5. Mikäli myyjä tuotevastuun perusteella velvoitetaan suorittamaan korvausta kolmannelle, ostajan on korvattava myyjälle tästä aiheutunut vahinko siltä 

osin kuin myyjän vastuuta edellä on rajoitettu.  
8.6. Mikäli kolmas esittää osapuolelle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, tästä on heti ilmoitettava toiselle osapuolelle. Molemmat osapuolet 

ovat velvollisia olemaan läsnä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa, joka käsittelee jompaan kumpaan kohdistuvaa, toimitetun laitteen aiheuttamaksi 
väitettyyn vahinkoon perustuvaa korvausvaatimusta. 
 

9. YLIVOIMAINEN ESTE (force majeure) 
9.1. Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: 

työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin osapuolet itse eivät voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaajuiset 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina ja meteli, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, 
käyttövoiman saannin rajoitukset sekä tässä kohdassa mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet tai –viivästykset. Ennen sopimuksen 
tekemistä ilmenneisiin syihin voidaan vedota ylivoimaisena esteenä vain, mikäli niiden vaikutuksia sopimuksen täyttämiseen ei tuolloin ole voitu 
ennakoida. 

9.2. Osapuoleen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on viipymättä ilmoitettava siitä samoin kuin lakkaamisesta kirjallisesti. 
9.3. Kun ylivoimainen este kohdistuu ostajaan, tämän on maksettava myyjälle tavaran suojaamisesta ja säilyttämisestä aiheutuvat kulut. 
9.4. Kumpikin osapuoli voi purkaa kaupan mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli 6 kuukautta. 

 
10. SOVELLETTAVA LAKI 

10.1. Ellei muuta ole sovittu ratkaistaan erimielisyydet myyjän maan lakia soveltaen. 
 

11. ERIMIELISYYDET 
11.1. Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä tai myyjän kotipaikan alioikeudessa.     


