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JOROS OY:n YLEISET MYYNTIEHDOT 
 
1. SOVELTAMISALA 
 
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja.  
 
2. TARJOUS 
 
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, on se 30 päivää 
tarjouksen päiväyksestä. 
 
3. TILAUS 

 
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän tarjouksen. Kun tarjousta ei ole 
tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. 
 
Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus. 
 
4. TOIMITUSAIKA 
 
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: 
 
a) sopimuksen solmimispäivä 
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen 
saapumisesta myyjälle 
c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta 
d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta 
 
5. TOIMITUSEHTO 
 
Ex Works – Noudettuna myyjän varastosta. Ellei muuta ole erikseen sovittu. 
Joros Oy perii pientoimituslisän 15€ alv 0% jokaisesta nettohinnaltaan alle 100€ alv 0% tilauksesta. 
 
6. VAKUUTUS 
 
Myyjä ei vakuuta lähetyksiä. 
 
6. VAHINKO 
 
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tavaran virheellisyydestä tai vajauksesta 
aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja. 
 
7. YLIVOIMAINEN ESTE 
 
Kansainvälisen kauppakamarin (ICC:n) force majeure -mallilausekkeen pidemmän version (”Long form”) 
mukaisesti. 
 
8. KAUPPAHINTA 
 
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta.  
Myyjä kuitenkin pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut 
myyjästä riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan 
maksusuoritusta. 
 
Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta. 
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9. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN 
 
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaisesti. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 
 
10. TAVARAN VASTAANOTTAMINEN, REKLAMAATIO JA VIRHEEN KORJAAMINEN 
 
Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimitukset 
vastaan.  
 
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, 
kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai 
toimittaa uusi tavara.  
 
10. PALAUTUKSET 
 
Tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan edellyttäen että 

- toimitus ei ole tilauksen mukainen tai 
- tavara on viallinen ja että 
- ilmoitus virheestä on tehty viimeistään 8 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta ja palautuksesta 

etukäteen sovittu myyjän kanssa 

 
11. OMISTUSOIKEUS 
 
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.  
 


