NEOVA Oy:n PAKATTUJEN KUIVIKETUOTTEIDEN TOIMITUSEHDOT YRITYSMYYNNISSÄ 2022
1. Soveltaminen
Nämä ehdot koskevat yrityksen tai yhteisön (Ostaja) Neova Oy:ltä (Myyjä)
tilaamien tuotteiden toimituksia Ostajan tilaamaan osoitteeseen. Ehdot koskevat
soveltuvin osin myös niitä toimituksia, joissa Ostaja noutaa tuotteet Myyjän
varastosta.
2 Tilausmäärä, hinta, toimitusaika ja maksuehdot
Kaupan kohteena olevien tuotteiden määrä ja hinta sovitaan tilauksen yhteydessä ja
ilmoitetaan Ostajalle toimitettavassa tilausvahvistuksessa. Ellei hintaa ole sovittu,
noudatetaan Myyjän kulloinkin voimassa olevaa tilauspäivän hintaa.
Hinnat perustuvat Myyjän pakattujen tuotteiden hinnoitteluperiaatteisiin ja ne ovat
voimassa toistaiseksi.
Ostaja tilaa tuotteet Myyjän myyntipalvelusta tai verkkokaupasta.
Tuotteiden hinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset, jotka perustuvat Myyjän
yleisiin kuljetusten hinnoitteluperiaatteisiin ja joissa merkittävänä osatekijänä on
kuljetusetäisyys.
Myyjä käsittelee tilauksen 2 – 5 arkipäivän kuluessa ja lähettää hyväksytystä
tilauksesta Ostajalle tilausvahvistuksen Ostajan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Ostajan tulee tarkistaa tilausvahvistus välittömästi ja
ilmoittaa mahdollisista virheistä Myyjän Myyntipalveluun. Jos tilaus on puutteellinen,
Myyntipalvelu ottaa Ostajaan yhteyttä. Tuote toimitetaan 10 arkipäivän kuluessa
tilauksesta. Tarkempi toimitusajankohta ilmoitetaan Ostajalle ennen toimitusta.
Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotetta, jos sitä ei ole saatavana.
Tällaisessa tilanteessa Myyjä ilmoittaa aina Ostajalle ja palauttaa mahdolliset
ennakkomaksut.
Ellei Ostaja maksa tuotteita tilauksen yhteydessä, Myyjä toimittaa Ostajalle laskun.
Ostajan on maksettava lasku viimeistään siihen merkittynä koko maksun eräpäivänä
tai osamaksun eräpäivinä. Eräpäivä on aikaisintaan 7 päivää tilausvahvistuksesta.
Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Ennen sopimuksen solmimista Myyjä voi tarkistaa Ostajan luottotiedot ja/tai
vakuuttaa tilauksen luottovakuutusyhtiöllä. Myyjä voi, harkintansa mukaan,
edellyttää, että Ostaja suorittaa maksun koko tilauksesta ennen toimitusta.
3. Toimitusehdot
Toimituslausekkeena noudatetaan joko FCA (nimetty lähtöpaikka) tai TOP (nimetty
toimituspaikka), FINNTERMS 2001- ehtoja
(http://www.logistiikanmaailma.fi/sopimukset/toimituslausekkeet/finnterms/).
FCA-ehdon mukaan toimittaessa Myyjä luovuttaa tavaran ostajan nimeämälle
rahdinkuljettajalle Myyjän varastossa.
TOP-ehdon mukaan toimittaessa toimituspaikkana on Ostajan vastaanottopiste.
Ostaja osoittaa toimituspaikan tilatulle tuotteelle. Ostajan on oltava toimituksen
aikana paikalla tai tavoitettavissa puhelimitse. Ostajan tulee tilauksen yhteydessä
antaa Myyjälle riittävät tiedot ja ohjeet tuotteen toimituspaikasta; osoite,
yhteystiedot ja ajo-ohjeet. Ostaja vastaa siitä, että kuorma voidaan purkaa
välittömästi ja paikka on esteetön toimitukselle.
Mikäli purkua ei voida aloittaa 15 minuutin kuluttua kuorman saapumisesta, Myyjällä
on oikeus veloittaa Ostajalta odotusajan korvaus. Odotusajan korvaus on 70 € (sis.
alv) jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.
Tilaus toimitetaan vain toimitusosoitteeseen, johon pääsee joko
ajoneuvoyhdistelmällä tai ns. nuppiautolla (= ilman peräkärryä). Ostaja vastaa siitä,
että tie on vähintään 4,0 metriä leveä ja vapaa-ajokorkeus on ainakin 5,0 metriä
(ilman oksia) ja että tie kantaa raskaan kuljetuskaluston (RT 98-10481 ajoväylät,
hitaasti liikennöitävät). Talvella lumi tulee olla aurattu ja tie hiekoitettu. Toimituksen
edellytyksenä on, että Ostajan toimituspaikka on näissä ehdoissa mainittujen
vaatimusten mukainen. Myyjä ei vastaa kuljetuksen mahdollisista tiestölle tai pihalle
aiheuttamista vahingoista, kuten esimerkiksi tiestön painumisesta.
Jos toimituksen edellytykset eivät täyty, Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimituksesta
sekä veloittaa toteutuneet kustannukset.

4. Toimitustapa, varastointi- ja turvallisuusohje
Kuormalavoilla toimitettavat tuotteet
1-11 kuormalavan toimitukset puretaan Myyjän kustannuksella ajoneuvon viereen
kantavalle alustalle.
Suuremmissa 12, 20 ja 32 lavapaikan toimituksissa Ostaja purkaa kuorman
kustannuksellaan. Kuorma tulee purkaa trukilla/trukkihaarukalla. Ostaja voi
halutessaan tilata purkutyön Myyjältä lisähintaan. Purkulisän hinnan voi kysyä Myyjän
myyntipalvelusta tai tarkistaa osoitteesta https://kauppa.vapo.fi/.
Ilman kuormalavaa toimitettavat tuotteet
Ilman kuormalavaa olevat tuotteet toimitetaan parillisina määrinä 1-11 lavapaikan
toimituserissä.
Suuremmissa 12, 20 ja 32 lavapaikan toimituksissa Ostaja purkaa kuorman
kustannuksellaan. Pyöröpaalit ja suursäkit tulee purkaa asianmukaisella
purkuvälineellä.
Tuotteiden pinoamista sekä varastoimista päällekkäin ja kaltevalla alustalla ei
suositella kaatumisvaaran vuoksi. Tuotteiden päälle kiipeäminen on kielletty.
Ostaja vastaa toimituspaikan turvallisesta työympäristöstä
Tuotteet tulee säilyttää ja varastoida kuivassa paikassa. Tuotteen fyysiset
ominaisuudet ja muoto muuttuvat, jos tuote joutuu kosketuksiin veden kanssa.
Varastointi ja kosteudelta suojaaminen on aina Ostajan vastuulla.
Pellettivarastojen ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta huolehtii Ostaja. Työskenneltäessä
suljetussa siilossa tai varastossa on varmistettava riittävä työturvallisuus. Suljetussa
tai huonosti tuulettuvassa tilassa on otettava hiilimonoksidi- eli häkäriski huomioon.
5. Omistusoikeus ja vahingonvaara
Omistusoikeus ja vahingonvaara toimitettuihin tuotteisiin siirtyy toimitushetkellä
Ostajalle, kun Myyjän toimittamat tuotteet on luovutettu vastaanottopaikassa tai
noudettu Myyjän varastosta tai tehtaalta, ellei muusta ole sovittu ja
tilausvahvistuksessa ilmoitettu. Myyjä pidättää kuitenkin omistusoikeuden tuotteisiin,
joita ei ole maksettu ja jotka ovat erotettavissa.
6. Toimituksen tarkastaminen, reklamaatio ja tuotteiden palautus
Myyjä vastaa siitä, että tuotteet täyttävät määritellyt laatuvaatimukset
toimitushetkellä. Tuotteiden tuoteselosteet löytyvät osoitteesta
https://kauppa.vapo.fi/
Toimituksen vastaanottamisen jälkeen asiakkaan on välittömästi tarkastettava
toimitetun tuotteen laatu. Mikäli toimitettu tuote ei vastaa toimitushetkellä
tilausvahvistuksessa olevia tietoja, on tuotteessa virhe. Ostajan tulee ilmoittaa
tavaran virheestä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän huomasi virheen tai
hänen olisi pitänyt huomata se. Virheilmoituksen voi kuitenkin aina tehdä kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun Ostaja havaitsi virheen.
Mikäli Ostaja ei ilmoita havaitsemastaan virheestä Myyjälle, menettää hän oikeuden
vedota siihen myöhemmin. Samoin Ostaja menettää oikeuden esittää siihen
perustuvia korvausvaatimuksia myöhemmin.
Myyjä ei vastaa vahingosta tai tavaran huononemisesta, joka on aiheutunut tavaran
kostumisesta tai pilaantumisesta Ostajan varastoinnin aikana tai Ostajan laitteissa
olevan syyn takia.
Myyjä ei vastaa Ostajasta aiheutuvista toimitusviivästyksistä.
Ostajan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin
sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä
voidaan kohtuudella edellyttää. Jos Ostaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä
kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse
kärsiä vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut Ostajan vastuulla olevista
seikoista.
Tuotevirheiden todentaminen käy mahdottomaksi sen jälkeen, kun tuote on käytetty
tai käytössä. Tämän johdosta Ostajan on oman etunsa turvaamiseksi syytä tehdä
mahdollinen reklamaatio ennen reklamaation kohteena olevien tuotteiden käyttöä.
Pelletin säkkitoimituksissa tavarassa on hienoainespitoisuuden osalta virhe, jos
pitoisuus pakkauksessa ylittää kaksi painoprosenttia (2 p-%) toimitushetkellä.
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Hienoainespitoisuuden mittausta varten otetaan edustava näyte. Näytteet
analysoidaan laboratorio-olosuhteissa eurooppalaisen teknisen spesifikaation (ISO
18846) mukaisesti.
7. Ylivoimainen este
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Osapuolista riippumaton, ennalta arvaamaton,
olennaisesti Osapuolen sopimusvelvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin
vaikuttava seikka (mm. sota, kapina tai lakko), johon Osapuoli ei kohtuullisina
pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää.
Ylivoimaisen esteen sattuessa on siitä samoin kuin sen päättymisestä välittömästi
ilmoitettava toiselle Osapuolelle ja sen vaikutus on todettava yhdessä. Osapuolet
eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai
välillisistä vahingoista eivätkä kustannuksista.
8. Myyjän vastuu vahingosta
Myyjä korvaa Ostajalle aiheutuneen välittömän vahingon siltä osin kuin sen
osoitetaan aiheutuneen vastaanottohetkellä laatuvaatimukset täyttämättömän
tuotteen toimittamisesta. Myyjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneista välillisistä ja / tai
epäsuorista vahingoista ja niistä aiheutuneista kustannuksista, jollei Myyjän osoiteta
aiheuttaneen niitä tahallisesti taikka törkeällä tuottamuksella.
Myyjän vahingonkorvausvastuu rajoittuu virheellisen tai viivästyneen toimituksen
arvoon. Vastuun enimmäismäärä on kuitenkin 10.000 euroa. Vastuunrajoitus ei
koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja.
Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä, jos se johtuu suoraan tai välillisesti Ostajan
tuotteen vääränlaisesta käsittelystä, väärästä käyttötarkoituksesta tai siitä, että
Ostaja käyttää tuotetta tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti tuotteen ominaisuuksiin.
9. Salassapito
Osapuolet säilyttävät Sopimuksen luottamuksellisena, eivätkä anna sitä tai osia siitä
kolmannen käyttöön sopimatta siitä etukäteen toisen Osapuolen kanssa kirjallisesti.
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toistensa liikesalaisuudet, jotka ne
ovat saaneet tietoonsa Sopimuksen tai siihen mahdollisesti liitettävien
liitesopimusten perusteella. Salassapitovelvollisuus on voimassa rajoittamattoman
ajan.
10. Kohtuullistamislauseke
Mikäli Osapuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuskauden aikana puolin tai
toisin suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, neuvottelevat Osapuolet
keskenään ja sopivat sopimusehtojen tarkistamisesta epäsuhteen poistamiseksi.
11. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa Sopimuksessa määritellyn ajan.
12. Sopimuksen irtisanominen
Mikäli Osapuoli rikkoo Sopimusta törkeästi tai laiminlyö toistuvasti
velvollisuuksiaan, eikä ole toisen Osapuolen kirjallisesta huomautuksesta
huolimatta korjannut suoritustaan kohtuullisessa ajassa, kärsineellä Osapuolella on
oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi.
13. Sopimusmuutokset
Kaikki Sopimukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti.
14. Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman
toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.
15. Mahdolliset erimielisyydet
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan
sääntöjen
mukaisesti.
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä
välimiehestä.
Myyjällä on kuitenkin oikeus periä tähän sopimukseen perustuvia saataviaan
Ostajalta Myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
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