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YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT 
 
 
1 Määritelmät  
 

1. Yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa  
a. ”yleiset ehdot” tarkoittavat näitä ehtoja 
b. "PFI" tarkoittaa Pewag Nordic Oy:tä (Y-tunnus 3093604-5, Nahinlahdentie 28, FI-32200 

Loimaa) 
c. "asiakas" tarkoittaa kaikkia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joiden kanssa PFI 

ryhtyy liikesuhteisiin 
d. "TK Yleiset 2010" tarkoittaa Suomen Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja.  

 
2 Yleiset määräykset  
 

1. TK Yleiset 2010 täydentävät yleisiä ehtoja siltä osin, kun TK Yleiset 2010 ei ole ristiriidassa 
yleisten ehtojen kanssa silloin, kun PFI:n tuotteita myydään ja toimitetaan asiakkaiden 
toimipaikoille Suomessa.  

2. Yleiset ehdot syrjäyttävät asiakkaan ehdot. Niitä sovelletaan kaikkiin PFI:n ja asiakkaan välisiin 
sopimuksiin, jotka koskevat PFI:n tuotteiden toimittamista sekä tilauksia osapuolten välisessä 
liikesuhteessa. Yleisten ehtojen muutoksiin vaaditaan PFI:n nimenomainen kirjallinen 
hyväksyminen. 

3. Yleisten ehtojen kanssa ristiriidassa olevat liiketoimintaehdot, erityisesti asiakkaan 
hankintaehdot, eivät ole voimassa. Mahdolliset PFI:n tilausvahvistusta koskevat poikkeavat 
vastavahvistukset eivät ole voimassa.  

4. INCOTERMS-ehdot vastaavan ICC:n (kansainvälisen kauppakamarin) uusimman painoksen 
(tällä hetkellä INCOTERMS 2020) mukaisesti tulevat sovellettaviksi vain sopimuksessa olevan 
viittauksen perusteella ja sopimuksessa määritellyssä laajuudessa.  

 
3 Sopimuksen tekeminen ja hinnat  
 

1. PFI:n tarjoukset vaativat vahvistuksen ja ne annetaan sitoumuksetta. PFI:n hinnastot on 
tarkoitettu ainoastaan taustatiedoksi. Ne eivät ole tarjouksia. PFI:n ilmoittamat hinnat ovat 
nettohintoja. Suomessa, jos tilauksen arvo on korkeintaan 150 EUR, toimitusehtona on tehtaalta; 
jos tilauksen arvo on yli 150 EUR, hinnat sisältävät kuljetuksen maksettuna nimettyyn 
määräpaikkaan. Vientikaupassa hinnat on ilmoitettu vapaasti Suomen rajalle. Muutoin hinnoittelu 
perustuu sopimuksen mukaisiin INCOTERMS-ehtoihin. Hinnat perustuvat vallitseviin 
kustannustekijöihin ja valuuttakursseihin. Jos näissä tapahtuu huomattavaa nousua ennen 
toimituspäivää, PFI varaa oikeuden suorittaa vastaava hinnantarkistus. Asiakkaalta laskutetaan 
aina toimituspäivänä voimassa olevat hinnat, lisättynä arvonlisäverolla. 

2. Asiakkaan tilaus on hyväksytty, kun PFI on vahvistanut sen kirjallisesti, tai toimittanut tilauksen 
välittömästi ja lähettänyt tilauksesta laskun. Puuttuva tilauksen vahvistus ei ole hyväksyminen. 
Jos PFI:n tilausvahvistus sisältää muutoksia esitetyn tilauksen suhteen, tällaiset muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellei asiakas vastusta niitä välittömästi.  

3. Jos asiakas haetaan konkurssiin tai konkurssimenettelyhakemus on hylätty konkurssimenettelyn 
kustannukset kattavan omaisuuden puutteen vuoksi, tai jos asiakas on muun laillisen tai 
vapaaehtoisen maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, taikka asiakkaan maksut ovat 
keskeytyneet, myönnetyt alennukset tai muut korvaukset eivät ole enää voimassa. 

 
4 Maksu  
 

1. Ellei muuta ei ole kirjallisesti sovittu, PFI:n laskut erääntyvät välittömästi vastaanottohetkellä 
täysimääräisinä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vastavaateiden pidättämiseen tai kuittaukseen. 
Laskun summista ei saa vähentää alennuksia, jos ennen kyseistä laskua erääntyneet ja 
laskutetut laskut ovat maksamatta, vaikka vain osittain. Maksut kohdistetaan vastaavasti 
vanhimpaan saatavaan. 

2. Vekselit tai shekit hyväksytään maksuvälineiksi ainoastaan, jos siitä on erikseen kirjallisesti 
sovittu edellytyksellä, että asiakas huolehtii vastaavasta vasta-arvosta ja kattaa kaikki korot, 
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maksut ja kustannukset. Asiakas maksaa syntyvät pankkikulut, erityisesti alennuskorot, 
perintämaksut, vekseli- ja shekkikulut (ja -kustannukset). PFI ei ota vastuuta vekseleiden tai 
shekkien esittämisestä hyvissä ajoin ja asianmukaisesti, protestoinnista tai maksun perimisestä.  

3. Mikäli asiasta on epäselvyyttä, sovitut maksuajat luetaan laskun päiväyksestä. Jos maksun 
eräpäivä on ylitetty, veloitetaan korkoa PFI:n luottokustannusten mukaisesti asiakkaan 
tuottamuksesta riippumatta vähintään 8 % Euroopan keskuspankin peruskorkoa enemmän.  

4. Asiakas korvaa PFI:lle maksulaiminlyönneistä aiheutuvien perintä- ja oikeudellisten 
toimenpiteiden kulut, mukaan lukien muistutus- ja perintäkulut. Asiakas sitoutuu erityisesti 
korvaamaan kaikki maksut ja kustannukset sovellettavan lain mukaan. Lisäksi tulee korvata kaikki 
lisämenetykset, erityisesti sellaiset menetykset, jotka johtuvat siitä, että PFI joutuu maksamaan 
maksun laiminlyönnistä johtuen korkeampaa korkoa mahdollisille luottotileilleen.  

 
5 Toimitus  
 

1. PFI:n hinnastoissa, tilausvahvistuksissa tai muualla esittämät toimituspäivät/toimituksen kesto 
eivät ole sitovia, ellei niistä ole erikseen sovittu kirjallisesti. 

2. Toimitusjakso alkaa aikaisintaan PFI:n tilausvahvistuksen lähettämisestä. Ei kuitenkaan ennen 
sitä päivää, jolloin tilauksen sisällöstä ja laajuudesta on sovittu. Tilausvahvistus on määräävä 
toimitusehtojen ja toimituslaajuuden suhteen. Ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, PFI:llä on oikeus 
vaikuttaa toimitukseen jakamalla se yhdeksi tai useammaksi osatoimitukseksi sekä myös 
toimittamalla sen ennen sovittua toimituspäivää. Jokainen toimituslähetys katsotaan erilliseksi 
sopimukseksi, mikä syrjäyttää mahdolliset yleisten ehtojen poikkeavat määräykset. Keskeytetty 
suoritus yhden tai useamman lähetyksen suhteen ei vaikuta muuhun sopimukseen.  

3. Ellei kirjallisesti ole sovittu muuta, toimitus tapahtuu PFI:n harkinnan mukaisesti ilman takuuta; 
lähetykset toimitetaan ilman vakuutusta asiakkaan kustannuksella ja riskillä.  

4. Force Majeure tai muut ennalta arvaamattomat tapahtumat, jotka estävät oikea-aikaisen 
toimituksen, oikeuttavat toimitusajankohdan jatkamisen kyseisen esteen keston ajan sekä 
kohtuullisen siirtymäajan tai vetäytymään sopimuksesta kokonaan tai osittain. Asiakas ei ole 
oikeutettu esittämään näiden tapahtumine osalta vaatimuksia (erityisesti vahinkoihin liittyvät 
vaatimukset).  

5. Mikäli PFI ei noudata toimituspäivää, asiakkaan tulee asettaa kirjallisesti kohtuullinen, vähintään 
4 (neljän) viikon jatkoaika. Jos tällainen jatkoaika kuluu umpeen ilman toimitusta, tai jos PFI 
ilmoittaa, ettei se kykene toimittamaan tavaroita, asiakkaalla on oikeus peruuttaa hankinta 
myöhästyneen toimitusmäärän osalta. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti 1 (yhden) viikon 
sisällä jatkoajan loppumisesta tai PFI:n vastaavan ilmoituksen toimittamisesta.  

6. Asiakkaalla on peruutusoikeuden lisäksi muita oikeuksia, erityisesti oikeus 
vahingonkorvaukseen, ainoastaan, jos toimitusviive johtuu PFI:n tahallisesta tai törkeän 
huolimattomasta menettelystä. Tavarantoimittajia, joita PFI käyttää täyttääkseen 
sopimusvelvollisuutensa, ei pidetä sopimusperusteisesti vastuullisina.  

7. Mikäli asiakas kieltäytyy tuotteiden vastaanottamisesta, sen tulee toimituksen maksamisen lisäksi 
vastata kaikista kuljetus -ja varastointikustannuksista ja muista ylimääräisitä kuluista. Jos 
vastaanotto viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, hankintahinta erääntyy heti maksettavaksi. 
Vaikka asiakkaalla on oikeus ilmoittaa virallisesti vioista, eivät viat oikeuta asiakasta 
kieltäytymään tuotteiden vastaanotosta. 

8. Toimitusta ei suoriteta niin kauan, kun asiakkaalla on rästejä maksuissaan. 
 
6 Pakkaus 

1. Vaadittavaa pakkausta ei laskuteta erikseen. Asiakas ei saa vähentää pakkauskuluja toimituksen 
hinnasta, ellei toisin sovita. 

 
7 Lähetys ja vaaranvastuu 

1. Ellei kirjallisesti ei ole muuta sovittu (erityisesti INCOTERMS- ja/tai FINNTERMS -ehdot 
asiakkaiden Suomessa sijaitsevia toimipaikkoja varten), tai ellei PFI ole hyväksynyt kirjallisesti 
tilausvahvistuksessa nimenomaisesti muuta, riski siirtyy asiakkaalle PFI:n toimituspaikalla. 
Toimituksissa, joissa rahti on maksettu, sekä toimituksissa vapaasti Suomen rajalle riski siirtyy 
asiakkaalle heti, kun PFI on toimittanut tuotteet huolintaliikkeelle, kuljetusliikkeelle tai muulle 
toimeksi saaneelle taholle toimituspaikalla, riippumatta siitä, mikä osapuoli kattaa 
rahtikustannukset ja mikä osapuolitodella suorittaa kuljetuksen. 
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2. Kuljetusvakuutus otetaan ainoastaan tilaajan pyynnöstä ja tämän kustannuksella. Suomen 
sisällä, toimituksessa, jossa rahti on maksettu, mahdolliset pikatoimitusten lisärahtikustannukset 
veloitetaan asiakkaalta. Jos asiakkaalla ei ole riittäviä suosituksia, toimitus tapahtuu 
ennakkomaksua tai luovutushetkellä tapahtuvaa käteismaksua vastaan. 

3. Jos kuljetus tai toimitus viivästyy asiakkaan pyynnöstä tai muista asiakkaasta johtuvista syistä, 
riski siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmius on olemassa. Yllä olevien säännösten mukaisesti 
sama koskee tilannetta, jossa asiakas laiminlyö vastaanoton tai kieltäytyy vastaanotosta, jolloin 
tällaisessa tilanteessa määräävä päiväys on vastaanoton laiminlyönnin tai kieltäytymisen 
päiväys. 

4. Jos asiakas laiminlyö toimituksen vastaanoton, PFI:llä on oikeus joko varastoida tuotteet 
tiloihinsa, jolloin PFI veloittaa 4,00 EUR varastointimaksun neliömetriä ja kalenteripäivää tai 
osittaista kalenteripäivää kohti, ja samaan aikaan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, tai, 
lisäksi asettaa kohtuullinen lisäaika, jonka jälkeen PFI voi vetäytyä sopimuksesta ja käyttää 
tuotteita muuhun tarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa katsotaan lisäksi, että on sovittu 
sopimussakosta, jonka suuruus on 30 % laskun summasta. Sopimussakko on voimassa 
lisävahinkoja koskevista oikeuksista huolimatta. 
 

8 Takuu, vauriot 

1. PFI myöntää 12 (kahdentoista) kuukauden takuun sopimuksen kohteen muodostavien tuotteiden 
selkeästi, kirjallisesti taatuille ominaisuuksille seuraavien ehtojen mukaisesti. Tuotteiden 
erityiselle soveltuvuudelle, tiettyyn tarkoitukseen tai tiettyyn käyttötapaan ei anneta 
nimenomaisesti minkäänlaista takuuta, mikäli takuuta ei ole nimenomaisesti kirjallisesti annettu. 
PFI ei erityisesti anna minkäänlaista takuuta vioille, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, 
tavanomaisesta kulumisesta, varastoinnista tai muista asiakkaan tai kolmansien osapuolten 
suorittamista toimista tai tekemättä jättämisistä. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos tuotteita ei 
ole käytetty PFI:n antamien ohjeiden mukaisesti. PFI:n tuotteen ominaisuuksia koskevat suulliset 
tiedot, tekniset neuvot ja muut viitteet PFI:n tuotteiden soveltuvuudesta ja käytöstä, painoista, 
mitoista, muodoista, suorituskyvystä ja ulkonäöstä on annettu sitoumuksetta, ja niistä PFI ei ota 
mitään vastuuta. Tällaiset viitteet ja tiedot ovat sitovia PFI:n puolelta vain silloin, jos ne on 
nimenomaisesti ilmoitettu ja taattu tilausvahvistuksessa. 

2. Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa toimitettujen tuotteiden täydellisyys ja kunto välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen. Vioiksi ei katsota alalla yleisesti esiintyviä laadun, värin, muodon tai 
ulkoasun poikkeamia, jos ne ovat vähäisiä tai niitä ei voi teknisesti välttää. Tämä koskee myös 
toimituksia, jotka tapahtuvat näytekappaleen tai näytteen perusteella. 

3. Epätäydellisyyttä tai muita vikoja koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti1 (yhden) viikon 
sisällä vastaanotosta. Tällöin on ilmoitettava tarkasti tosiasiallinen tilanne, tilaus- ja toimituspäivä 
sekä lähetysluettelon numero. Vioista ilmoittaessaan asiakkaan on samalla toimitettava PFI:lle 
kaikki todisteena olevat asiakirjat. Jos vioista ei ole ilmoitettu edeltävien määräysten mukaisesti, 
takuu ei ole voimassa, eikä asiakas voi esittää vikojen perusteella korvausvaatimuksia tai muita 
korvausvaatimuksia. 

4. Toimitettujen tuotteiden lisäjalostus tai muuttaminen katsotaan toimituksen hyväksymiseksi. 
Ennen käyttöä asiantuntijan on tarkastettava tuotteet tarkasti ja määritettävä niiden soveltuvuus 
niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Asiakkaan ilmoitus vioista katsotaan myöhästyneeksi ja 
asiakas menettää oikeutensa esittää vaatimuksia toimituksen perusteella, jos reklamoitujen 
tuotteiden lisätarkastus ei ole enää mahdollista. 

5. Jos materiaalissa tai työssä esiintyy virheitä, takuu rajoittuu korvaavan tuotteen toimitukseen 
samana tyyppinä ja määränä, tai virheen korjaukseen, PFI:n harkinnan mukaan. Asiakkaalla ei 
ole oikeutta muihin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi sopimuksen purku, vahingonkorvaus tai 
korvaava suoritus. TK Yleiset 2010 kohtaa 5.1 ei sovelleta. Myös PFI:n vastuu välillisistä tai 
seurannaisvahingoista suljetaan pois. Asiakas ei myöskään saa käyttää vaihtoehtoisia toimittajia 
PFI:n kustannuksella, paitsi jos vahinko aiheutuu PFI:n tahallisesta tai törkeän huolimattomasta 
menettelystä. Jo käytössä olleita tuotteita ei oteta takaisin. Vian olemassaolo ei oikeuta asiakasta 
korjaamaan vikaa itse tai korjauttamaan vikaa kolmansilla; PFI:lle on sen sijaan annettava 
mahdollisuus tilanteen korjaamiseen kohtuullisessa ajassa. 

6. Asiakkaalla on PFI-tuotteita esitellessään – erityisesti myyntineuvottelujen yhteydessä, 

antaessaan sovellusteknologiaa koskevia neuvoja, mainostaessaan jne. – velvollisuus noudattaa 

tuotteiden turvamääräyksiä ja käyttöohjeita sekä ilmoittamaan ostajalle kaikki niiden sisältämät 
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varoitukset. Asiakas korvaa tämän velvollisuuden rikkomisesta aiheutuneen vahingon PFI:lle ja 
on velvollinen estämään vahinkojen aiheutumista PFI:lle. 

7. PFI:n puolelta takuuvelvoitteiden ehtona on, että kaikki asiakas täyttää kaikki tätä koskevat 
sopimusvelvollisuudet, erityisesti sovitut maksuehdot. 

8. Asiakas voi esittää korvausvaatimuksia ainoastaan PFI:n törkeän huolimattoman menettelyn 
osalta. Todistustaakka törkeän huolimattoman menettelyn osalta on asiakkaalla. Omien 
hankkijoidensa kanssa tekemissään sopimuksissa asiakkaan on rajoitettava PFI:n vastuuta 
käyttämällä samankaltaista ehtoa. Jos asiakas ei noudata tätä velvollisuutta, sillä on velvollisuus 
korvata kaikki PFI:lle asiakkaan menettelystä aiheutuvat vahingot, mukaan lukien 
oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkiot. 

9. Pakollisten lakisääteisten määräysten / tämän sopimuksen ja yleisten ehtojen nojalla tehdyt 
korvausvaatimukset rajoitetaan suuruudeltaan kyseisen toimituksen hankintahinnan summaan. 

10. Yleiset ehdot eivät vaikuta niihin oikeuksiin, joita loppukäyttäjällä on pakottavan lain nojalla. 
 
9 Tuotevastuu 

1. Asiakas käyttää tuotteita ainoastaan ohjeissa ja käyttöohjeissa mainitulla tavalla, eli niiden 
käyttötarkoituksen mukaisesti, ja varmistaa, että mainitut tuotteet annetaan tarkoituksen 
mukaiseen käyttöön vain henkilöille, jotka tuntevat kyseisten tuotteiden vaarat/riskit, ja että 
ainoastaan tällaiset henkilöt tuovat tuotteet markkinoille. Asiakas sitoutuu lisäksi tiedustelemaan 
PFI:ltä kirjallisesti, mikäli hänellä on jotakin kysyttävää tuotteiden käyttötarkoituksesta. Tässä 
suhteessa todistustaakka on asiakkaalla. 

2. Jos asiakkaan ostaja tai sopijapuoli tai näiden kautta muu taho kärsii tuotevastuuvahinkoja, 
asiakkaan on välittömästi ilmoitettava PFI:lle kirjallisesti vahinkotapahtuman olosuhteista ja 
vaatimuksista. Muussa tapauksessa asiakkaan kaikki oikeudet suljetaan pois. 
Tuotevastuuvaatimuksessa asiakas kantaa vastuun PFI:n suhteen, tuottamuksesta riippumatta, 
mikäli asiakas ei ole riittävästi selittänyt ostajilleen kyseisen tuotteen ominaisuuksia, ei ole 
antanut eteenpäin käyttöohjeita ja -määräyksiä tai on muuten tiedottanut tuotteen turvallisuuteen 
liittyvät olosuhteet muutoin kuin kaikki olosuhteet huomioon ottaen edellytetyllä huolellisella 
tavalla. 

3. Tuotteiden erityisistä ominaisuuksista otetaan vastuu vain silloin, kun ne on nimenomaisesti 
taattu kirjallisesti. 

4. Asiakkaalla on lisäksi velvollisuus noudattaa tuotevastuulain mukaista neuvontavelvollisuuttaan 
myös PFI:n toimittamien tuotteiden suhteen, kun asiakas käyttää PFI:n toimittamia tuotteita 
perusmateriaalina tai komponenttina omissa tuotteissaan tuodessaan tällaisia tuotteita 
markkinoille. 

5. Asiakkaalla on velvollisuus tarkkailla markkinoille tuomiaan tuotteita myös markkinoille tuonnin 
jälkeen haitallisten ominaisuuksien ja käytön vaarallisten seurauksien osalta ja seurata tällaisia 
tuotteita koskevia tieteen ja teknologian kehityksen tuloksia sekä ilmoittaa PFI:lle ja ostajilleen 
välittömästi PFI:n toimittamissa tuotteissa havaituista virheistä, jotka on tunnistettu tarkkailun 
tuloksena. 

6. Kun kyseessä eivät ole kuluttajaa koskevat liiketoimet voimassa olevan lain tarkoittamalla tavalla, 
sovelletaan seuraavaa: PFI:n korvausvelvollisuus suljetaan pois asiakkaan ja sen ostajien 
kärsimien aineellisten vahinkojen suhteen. Tuotevastuun perusteella esitettyjen vaatimusten 
sekä takautumisvaatimusten vanhenemisaika lasketaan kolmeen vuoteen. Asiakkaan ostajan 
osalta PFI:lle esitetyt takautumisvaatimukset suljetaan pois siltä osin, kun määräykset sen 
sallivat, ja ne rajoitetaan PFI:n vakuutusyhtiön myöntämään korvaussummaan. 

7. Jos asiakas saa tietoja PFI:ltä tai hankittujen tuotteiden valmistajalta mainittujen tuotteiden 
mahdollisesta viasta ja häntä pyydetään varmistamaan tuotteiden palautus 
korjaustarkoituksessa, asiakas toimittaa PFI:n hyväksi katsomalla tavalla tällaiset tuotteet 
välittömästi PFI:n päätoimipaikkaan tai tytäryhtiöön, jakelukumppanille tai muulle PFI:n 
liikekumppanille. Asiakas hyväksyy tuotteita koskevat korjausyritykset, tuotteiden vaihdon 
vastaavaan tuotteeseen tai sitoutuu hankintasopimuksen peruuttamiseen ilman 
vahingonkorvausvelvollisuutta. Jos asiakas ei noudata velvollisuuttaan tuotteiden 
palauttamiseen, se ottaa itse vastuun kaikista tuotteeseen liittyvistä vahingoista sekä PFI:n että 
kolmansien osapuolten suhteen. 

8. Asiakkaalla on velvollisuus vapauttaa PFI ja vastata kaikista yllä olevien vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vastuista, vahingoista, vaurioista, kustannuksista sekä 
PFI:lle kohdistetuista virallisista vaatimuksista. 
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10 Omistuksenpidätys  
 

1. PFI pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tuotteisiin, kunnes hankintahinta ja kaikki jo kertyneet 
korot, muistutus- ja perintäkustannukset sekä kaikki muut kustannukset on maksettu täysin. Jos 
kyseessä on luottotili, omistuksenpidätys katsotaan PFI:n saamisten vakuudeksi. Jos toimitetut 
tuotteet ovat jalostuksen tai käsittelyn kohteena, yhteisomistajuutta sovelletaan suoritetun työn 
arvon suhteessa tuotteiden arvoon nähden.  

2. Seuraavien ehtojen mukaisesti asiakkaalla on asianmukaisin liiketoimin oikeus jälleenmyydä 
tuotteet.  

3. Riippumatta siitä, missä kunnossa asiakas jälleenmyy tuotteet, tuotteet hyväksymällä se siirtää 
PFI:lle jälleenmyynnistä syntyvät saatavat ostajiltaan, johdannaiset oikeudet mukaan lukien. 
Jälleenmyynnin ajankohtana asiakkaan tulee ilmoittaa ostajalleen mainitusta siirrosta ja merkitä 
siirto kirjanpitoonsa ja muihin kirjoihinsa samaan aikaan kuin jälleenmyynti. Lisäksi asiakkaan 
tulee PFI:n pyynnöstä ilmoittaa välittömästi PFI:lle kirjallisesti henkilöstä/yksiköstä, jolle se 
jälleenmyy tällaisia tuotteita, vaatimuksista, joita sillä on jälleenmyynnin perusteella, ja toimittaa 
PFI:lle vaaditut asiakirjat PFI:n oikeuksien vahvistamiseksi. 

4. PFI:llä on oikeus ilmoittaa ostajalle siirrosta. Asiakas korvaa kaikki tämän velvollisuuden 
rikkomisesta aiheutuvat vahingot PFI:lle ja estää vahinkojen aiheutumisen. PFI hyväksyy siirron. 
Mainitusta siirrosta huolimatta asiakkaalla on oikeus periä saatavia PFI:n puolesta 
luottamuksenvaraisena asiamiehenä. Jos asiakas on laiminlyönyt maksun, hänellä on 
velvollisuus toimittaa kaikki asiakirjat, joita vaaditaan siirrettyjen saatavien perimiseksi. Tässä 
tapauksessa asiakkaan rahoituksellinen perintätoimivalta katsotaan perutuksi. Asiakkaan tulee 
ilmoittaa PFI:lle välittömästi kirjallisesti, jos kolmannet osapuolet ovat ryhtyneet toimenpiteisiin 
sellaisia tuotteita kohtaan, joiden omistusoikeus on pidätetty, tai siirrettyjä saatavia kohtaan, 
jolloin asiakkaan on toimitettava vastalauseen esittämiseen tarvittavat asiakirjat. 

5. Jos asiakkaan maksut on keskeytetty, on haettu konkurssia tai oikeudellista tai oikeuden 
ulkopuolista velkasaneerausta tai sellainen on aloitettu, asiakkaalla on velvollisuus palauttaa 
omistuksenpidätyksen kohteena olevat tuotteet omalla kustannuksellaan PFI:lle. 

6. Jos asiakkaan maksut on laiminlyöty, PFI:llä on oikeus ryhtyä omiin toimenpiteisiinsä 
poistaakseen omistuksenpidätyksen alaiset tuotteet asiakkaan hallusta. Tällaisessa tapauksessa 
asiakkaalla ei ole hallintaoikeuden suojaa. Asiakkaan on annettava etukäteinen suostumuksensa 
vetoamatta mihinkään esteeseen. 

11 Force majeure 

1. Force majeure tarkoittaa olosuhteita, jotka ovat osapuolten tahdosta riippumattomia, kuten 
erityisesti tavarantoimittajien liian myöhäinen toimitus, force majeure -tapaukset tiukemmin 
tulkittuina (esim. sota, tulipalo, tulva, maanjäristys), ennalta arvaamattomat toiminnan 
keskeytykset, energian, materiaalien ja hyödykkeiden puute, virallisten tahojen interventio, 
kuljetus- ja tullausviiveet ja työtaistelutoimet. 

 
12 Muut säännökset 

1. Jos jokin yleisten ehtojen yksittäisistä ehdoista on virheellinen pakollisten lainsäännösten 
johdosta, ei tällä ole vaikutusta muiden ehtojen sitovuuteen tai oikeustoimiin, joihin yleisisä ehtoja 
sovelletaan. Virheellinen ehto korvataan voimassa olevalla säännöksellä, jonka sisältö on 
taloudellisesti katsottuna mahdollisimman lähellä sen korvaamaa virheellistä ehtoa. 

2. Sopimusosapuolten tulee käsitellä kaikkien asiakirjojen sisältöä sekä sopimusosapuolten 
vastapuolelta sopimuksen yhteydessä saatuja taloudellisia, rahoituksellisia tai teknisiä tietoja 
luottamuksellisina, siitä riippumatta, onko ne määritelty luottamuksellisiksi. Tietoja saa kopioida 
tai luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan toisen sopimuspuolen etukäteisellä kirjallisella 
suostumuksella. Kaikki PFI:n ja asiakkaan väliset sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Kaikki 
suulliset tai puhelimitse tehdyt lisäsopimukset ovat mitättömiä. Näin ollen kaikki yleisten ehtojen 
ja muiden toimitus- ja myyntiehtojen muutokset ovat vastaavasti voimassa vain, jos ne on sovittu 
kirjallisesti. Myös faksin katsotaan täyttävän kirjallisen muodon vaatimuksen. 

13 Sovellettava laki ja riidanratkaisu 
 



6 (6) 

 

1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt. Selvyyden 
vuoksi todetaan, ettei sopimukseen ei sovelleta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista 
sopimuksista tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta (1980). 

2. Kaikkien sopimukseen, sen rikkomiseen, päättämiseen tai voimassaoloon liittyvissä 
erimielisyyksissä on oikeuspaikkana PFI:n kotipaikan toimivaltainen tuomioistuin. PFI:llä on 
kuitenkin oikeus vedota toiseen, asiakkaan suhteen toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 

3. Pakolliset oikeuspaikkasäännöt voivat syrjäyttää yleisten ehtojen oikeuspaikkamääräykset. 
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