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1. Soveltamisala
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kauppasopimuksiin (”Sopimus” tai ”Sopimukset”)
joilla Domicet myy Tuotteita Asiakkaalle. ”Domicet” tarkoittaa Domicet Oy:tä tai sen kanssa
samaan konserniin kuuluvaa yritystä. ”Tuote” tai ”Tuotteet” tarkoittaa kaikkia Domicetin
Asiakkaalle myymiä tai tarjoamia Tuotteita. ”Asiakas” tarkoittaa tahoa joka ostaa Tuotteita
Domicetilta.
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Domicetin ja Asiakkaan (”Osapuolet”)
välisiin Sopimuksiin, myös kaikkiin Osapuolten välillä tulevaisuudessa tehtäviin
Sopimuksiin, vaikka näiden yleisten myyntiehtojen soveltamisesta ei ole uudelleen
nimenomaisesti sovittu.
Nämä yleiset myyntiehdot ovat ensisijaiset ja ne kumoavat kaikki muut suullisesti tai
kirjallisesti ilmaistut ehdot ja kaikki Asiakkaan esittämät ehdot, ellei toisin ole
nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.
2. Toimitusehto
Ellei toimitusehtoa ole nimenomaisesti sovittu, toimitusehto on Vapaasti
rahdinkuljettajalla Kaarina (Incoterms 2000 tai sen myöhemmät versiot).
3. Hinnat, maksuehto
Elleivät Osapuolet ole nimenomaisesti sopineet toisin, sovittu hinta on arvonlisäveroton
nettohinta, eli se ei sisällä erityispakkaus-, kuljetus-, vakuutus- tai muita sellaisia
kustannuksia, eikä arvonlisäveroa joka lisätään toimituksen hintaan.
Ellei maksuehtoa ole sovittu, Asiakkaan tulee maksaa kauppahinta kokonaisuudessaan 30
päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
4. Omistuksenpidätysehto
Omistusoikeus myytyyn Tuotteeseen siirtyy Asiakkaalle kun kauppahinta mahdollisine
viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu.
5. Ennakoitu sopimusrikkomus
Jos Sopimuksen solmimisen jälkeen esiin tulleiden seikkojen perusteella Asiakkaan
maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, Domicet voi keskeyttää sopimusvelvoitteidensa
täyttämisen, esimerkiksi estämällä Tuotteiden luovutuksen Asiakkaalle tai estämällä
Asiakkaalle jo luovutettujen Tuotteiden asentamisen, kiinnittämisen, kokoamisen, edelleen
myynnin tai muun käyttämisen, kunnes kauppahinta on tullut kokonaan maksetuksi tai
Asiakas on järjestänyt hyväksyttävän vakuuden.
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6. Tuotteen tarkastus
Kun Tuotteet on toimitettu Asiakkaalle, tämän on asianmukaisesti tarkastettava toimitetut
Tuotteet viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa
toimituksesta. Samassa ajassa Asiakkaan tulee myös tutustua Tuotteita koskeviin
toimitettuihin lähetyslistoihin, kirjallisiin tuoteselosteisiin ja muuhun kirjalliseen materiaaliin
sekä Domicetin internet sivulta http://www.domicet.fi löytyviin Tuotteita
koskeviin tietoihin. Asiakas ei voi vedota Tuotetta koskevaan virheeseen ellei hän tee
kirjallista reklamaatiota viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän (7) päivän
kuluessa Tuotteen toimituksesta.
Ennen Tuotteen asentamista, kiinnittämistä, kokoamista, edelleen myyntiä tai muuta
käyttämistä, Asiakkaan on vielä suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus.
7. Domicetin vastuu viivästyksestä
Domicet vahvistaa tilattujen tuotteiden toimitusajat tilausvahvistuksella, joka perustuu
parhaaseen käsillä olevaan tietoon tuotteen mahdollisesta toimitusajasta.
Tilausvahvistuksesta huolimatta asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia viivästyssakkoa tai
vahingonkorvausta toimituksen myöhästymisestä ellei viivästys ole aiheutunut Domicetin
tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä.
8. Domicetin vastuu Tuotteen virheestä
Jos toimitetut Tuotteet ovat virheellisiä, Domicet voi valintansa mukaan omalla
kustannuksellaan joko korjata virheelliset Tuotteet, vaihtaa virheelliset Tuotteet
virheettömiin tai hyvittää Asiakkaalle virheellisten Tuotteiden hinnan. Domicet ei ole
Tuotteiden korjaamisen, vaihtamisen tai Tuotteiden hinnan hyvittämisen lisäksi velvollinen
muuhun vahingonkorvaukseen tai korvaukseen mahdollisesta kolmannen osapuolen
aiheuttamista kustannuksesta, paitsi jos Domicet on menetellyt tahallisesti tai törkeän
huolimattomasti.
9. Vastuunrajoitus
Domicetin vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä, välillisistä tai mistä tahansa muista
vahingoista rajoittuu aina Sopimuksen mukaiseen sovittuun kauppahintaan.
Vahinkoja jotka johtuvat tuotannon tai liikevaihdon vähenemisestä, toiminnan
keskeytymisestä sekä saamatta jäänyttä voittoa ei korvata lainkaan.
Vastuunrajoitus ei ole sitova jos Domicet on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä
huolimattomuudella.
10. Ylivoimainen este
Osapuoli ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat Osapuolen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen solmimisajankohtana ja jonka seurauksia
Osapuoli myöskään ei ole voinut kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.
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Tällainen ylivoimainen este on esimerkiksi; (i) lakko, sulku, boikotti tai muu
työtaistelutoimenpide myös silloin kun Osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena;
(ii) tulipalo tai energiantuotannon, yleisen veden, sähkön tai lämmönjakelun estyminen; (iii)
poikkeuksellinen sääolosuhde; (iv) koneiston tai tehtaan täydellinen tai osittainen
rikkoutuminen; (v) komponenttien, osien, raaka-aineiden tai polttoaineiden puute tai pula;
tai (vi) yleisen liikenteen estyminen. Alihankkijan viivästys katsotaan tämän kohdan
mukaiseksi vapautumisperusteeksi jos se johtuu alihankkijaa kohdanneesta ylivoimaisesta
esteestä.
Osapuolen on ilmoitettava viipymättä toiselle Osapuolelle ylivoimaisen esteen alkamisesta
samoin kuin sen päättymisestä.
Mikäli ylivoimainen este on jatkunut yli kolme (3) kuukautta, kummallakin Osapuolella on
oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömin oikeusvaikutuksin, ilman että kummallakaan
Osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.
11. Sovellettava laki
Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.
12. Riitojen ratkaisumenettely
Osapuolten välisistä Sopimuksista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
Välimiesmenettelyn paikka on Turku.
Domicet voi valintansa mukaan vaihtoehtoisesti saattaa Sopimuksia koskevat riidat Turun
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
____________________________________________
Tietoa Domicetin Tuotteista löytyy internet osoitteesta:
http://www.domicet.fi
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