
Yleiset myynti-, toimitus ja vuokrausehdot 
Yhteiset ehdot myynti- ja vuokraustoiminnalle 
I Soveltamisala 
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja ei sovelleta agenttikauppaan. 
II Kaupan päättäminen 
1. Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 pv. Tarjoukseen liittyvät 
kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän 
vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle. 
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. 
2. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa 
kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. 
III Myyjän velvollisuudet 
1. Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä seuraavasta ajankohdasta, joka on myöhäisin; sopimuksen 
solmimispäivästä, viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupa ilmoituksen saapumisesta myyjälle, sovitun vakuuden tai 
ennakkomaksun antamisesta, ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta. 
2. Mikäli tavaraa on myyty FOB, FAS, CIF tai muilla vastaavilla ehdoilla, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia INCOTERMS –
määritelmiä. 
Mikäli muutoin ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole 
määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. 
3. Vaaran vastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, 
jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan huolella olevasta seikasta vaaravastuu siirtyy ostajalle, kun 
myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. 
4. Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. 
5. Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen 
mukaisesti. 
Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. 
6. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun 
uuden toimituspäivän. 
Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, 
myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. 
7.Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja. 
IV Ostajan velvollisuudet 
1. Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittaman käypä hinta. 
2. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Ellei 
maksuehdoista ole toisin sovittu, maksuaika on 14 päivää netto. 
3. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavaran toimittajasta 
riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. 
4. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta 
eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 
5. Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 7 päivän kuluessa toimituspäivästä. 
V Sopimuksen purkaminen 
1. Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisesta huomautuksesta kohtuullisessa ajassa korjata 
tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle 
kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa 
varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla 
tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta. 
2. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota 
koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan 
ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos 
ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. 
3. Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, 
liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota 
myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. 
VI Vakuutus 
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. 
Muista vakuutuksista on erikseen sovittava 
VII Omistusoikeuden siirtyminen 
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta / lunastushinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu. 
Tunnustetta ei tässä yhteydessä katsota maksuksi. 
VIII Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa. 
 

KONEVUOKRAAMOIDEN YLEISET VUOKRAUSEHDOT   
1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä Vuokralleottaja") 
välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. 
2. VUOKRA-AIKA 
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se 
lähetetään Vuokralleottajalle. 
Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan 
edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. 
Minimivuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen. 
3. VUOKRAUKSEN KOHDE 
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin 
Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, 
voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. 



Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta 
huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. 
Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. 
4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN 
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, 
vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu. 
5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ 
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille 
tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. 
Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa 
Vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole 
toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista 
yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee Vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä 
Vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus. 
Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. 
6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS 
Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin 
samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei 
muuta ole kirjallisesti sovittu. 
7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja 
puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen 
tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. 
Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. 
Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. 
8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU 
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston 
käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 
9. VAKUUTUKSET 
Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta 
vakuuttamisesta. 
Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa 
kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun. 
10. SOPIMUSRIKKOMUS 
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, 
Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. 
Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on 
painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin 
täyttämättä. 
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. 
11. YLIVOIMAINEN ESTE 
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, 
työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu 
sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen 
edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen 
täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä 
aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen. 
12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman 
Vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 
13. RIITAISUUDET 
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin 
tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. 
MUOTTITOIMITTAJIEN VUOKRAUSEHTOJEN LISÄYS: 
Näitä ehtoja sovelletaan yritysten välisessä vuokraustoiminnassa 
1. Vähimmäisvuokra-aika on 30 vrk. 
2. Myyjän vuokratarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 vrk. Tarjoukseen 
liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän 
vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Myyjällä on oikeus saada asiakasta varten erikseen 
tehdyistä tarjoussuunnitelmista korvaus mikäli vuokrasopimusta ei synny. 
3. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa 
kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran ja asiakas on sen vastaanottanut. 
4. Jos ei ole tehty määräaikaista vuokrasopimusta, on sopimuksen irtisanomisaika molemmilla osapuolilla 14 vrk. 
5. Maksuehto on 14 vrk netto ellei muusta ole erikseen sovittu. Vuokran suuruus on hinnaston mukainen vuokra, ellei muuta ole sovittu. 
Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Vuokralleantajalla on oikeus 
vaatia Vuokralleottajalta vuokrakauden ajaksi vakuus jonka suuruus on sidottu vuokrakaluston arvoon. 
6. Vuokraan ei sisälly korvausta suunnittelusta, asennuksesta, purkamisesta, asennusvalvonnasta, tavaroiden lastauksesta tai 
purkamisesta työpaikalla eikä siellä suoritettavista korjaustöistä. 
7. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta 16 % viivästyskorko. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset 
perintäkulut. 
8. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja 
noutokustannukset täysimääräisenä. 
9. Vuokralleottajalla ei ole ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta lupaa siirtää tällä vuokrasopimuksella vuokrattua kalustoa 
toiselle työmaalle tai kolmannelle osapuolelle . 
10. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- yms. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta, tarpeellisesta valvonnasta 
ja muottityön turvallisuudesta työmaalla. 
11. Mikäli Vuokralleantajan toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta Vuokralleottajan kirjallisesta huomautuksesta 
kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos Vuokralleantajasta riippuvasta syystä toimitus 
viivästyy siten, että siitä aiheutuu Vuokralleottajalle kohtuutonta haittaa, on Vuokralleottajalla oikeus purkaa sopimus. 
12. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa 
mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 
 


