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SCUPIT OY:N VIRALLISET MYYNTIEHDOT 

 

Voimassa 4.9.2021 alkaen 

 

 

1. Soveltamisala  

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Scupit Oy:n ( jäljempänä myyjän ) ja ostajan ( jäljempänä ostaja ) 

välisessä kaupassa.  

 

2. Tarjoukset ja sopimuksen voimaantulo 

 

2.1. Tarjoukset, tilausvahvistukset ja mallivedokset 

Myyjän tarjoukset ovat voimassa 7 päivää tarjouksessa olevasta päivämäärästä alkaen, ellei toisin 

ole ilmoitettu. Myyjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ja hinnanmuutoksiin, kunnes myyjä on 

vahvistanut tilauksen. 

Kaikki tarjoukset, tilausvahvistukset, mallivedokset painettavista tuotteista ovat myyjän omaisuutta, 

eikä ostajalla ole oikeutta käyttää tai jakaa niitä kolmansille osapuolille ilman myyjän kirjallista 

lupaa. Ostajan meneteltäessä vastoin edellä mainittua, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle 

siitä aiheutuneet vahingot, jotka määritellään tapauskohtaisesti. 

Tuotteen hinta sisältää aina itse tuotteen lisäksi mahdolliset painotyöt ja kuljetuksen ostajan 

osoittamaan paikkaan. Tuotteen hinta ei sisällä tuotteelle soveltuvia mahdollisia lisätarvikkeita, 

vaan lisätarvikkeiden hinta on aina ilmoitettu erikseen erillisellä tuoterivillä tarjouksella ostajan 

niistä tarjousta pyytäessä.  

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0% ja voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintoihin kunkin 

tuotteen osalta lain edellyttämällä tavalla. 

 

2.2 Sopimuksen voimaantulo 

Sopimus astuu voimaan kun ostaja on ilmoittanut kirjallisesti hyväksyvänsä myyjän voimassa 

olevan tarjouksen ja myyjä on vahvistanut tilauksen. Myyjän vahvistaman tilauksen jälkeen 

ostajalle varataan tuotantojonosta arvioituun toimitusaikaan tuotantoaika. 
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2.3. Omistusoikeus ja vaaranvastuu 

Tuote ja/tai tuotteet ovat myyjän omaisuutta niin kauan, kunnes kauppahinta on täysin suoritettu 

myyjän osoittamalle tilille. 

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovitun toimitusehdon mukaisesti myyjän tai tavarantoimittajan 

luovuttaessa ostajalle, ellei toisin ole sovittu. Scupit Oy:n toimitukset tapahtuvat alihankkijoidensa 

kanssa toimituslausekkeella ”Incoterm 40 DAP, tyhjennetty” 

 

3. Maksu 

 

3.1. Tuotteiden kauppahinnan maksaminen 

Ostaja on velvollinen maksamaan laskulla olevan kauppahinnan. Maksuehtona myyjä käyttää 

ennakkomaksua, myyjä ei voi myydä ostajan tuotteita painatuksella kenellekään kolmannelle 

osapuolelle. Kun ennakkomaksu on suoritettu ja mahdollinen graafinen vedos on hyväksytty ( 

molemmat ehdot täytyttävä ), voidaan tuotteet tällöin laittaa tuotantoon painettavaksi. 

Ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen 

viivästyskoron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset, mikäli maksu viivästyy. Ostajalle on 

kirjallisesta tilausilmoituksesta varattu tuotantojonosta arvioituun toimitusaikaan tuotantoaika, joka 

aiheuttaa myyjälle ylimääräisiä maksuja, mikäli ostaja pitkittää maksua. 

Jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus viivyttää tuotteiden laittamista 

tuotantoon, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Ilmoitetun toimitusajan katsotaan tällöin 

siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan siirtymisestä 

johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa. 

 

3.2. Reklamaatio tavaran virheestä 

Ostaja on velvollinen tavaraa vastaanottaessaan tarkistamaan, että tuotemäärät täsmäävät 

tilauksen kanssa ja että tuotteet ovat tilauksen mukaisia. 

Jos ostaja havaitsee virheen tuotteiden määrässä, mahdollisissa painatuksissa tai tuotteiden 

laadussa, on ostaja velvollinen reklamoimaan tästä myyjälle viimeistään 2vrk sisällä tuotteiden 

toimituksesta kirjallisesti. Mikäli tuotteet saapuvat useammassa erässä, on ostaja velvollinen 

havaittuaan virheen tuotteiden määrässä, mahdollisissa painatuksissa tai tuotteiden laadussa 

kutakin saapuvaa erää kohden reklamoimaan myyjälle 2vrk sisällä tuotteiden toimituksesta 

kirjallisesti.  

Ostajan on tuotevirheen havaittuaan reklamoitava siitä myyjälle kirjallisesti. Kirjalliseen 

reklamaatioon ostajan täytyy liittää myös kuva havaitusta tuotevirheestä.  
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Myyjällä on oikeus pyytää virheellisestä tuotteesta postitse ostajalta näytekappaleita (muutamista 

eri pakkauksista), jotta myyjä voi tutkia ja todeta virheen. Myyjä voi myös käydä ostajan tiloissa tai 

ostajan edelleen toimittamissa tuotteiden käyttöpaikoissa tarkistamassa virheelliset tuotteet 

(muutamista eri pakkauksista) tutkiakseen ja todetakseen virheen. Tuotevirheeksi ei lasketa 

tuotteiden tavanomaista käyttöaikaa pidempien käyttöaikojen aiheuttamia vikoja (esimerkiksi 

tuotteen mahdollinen vuotaminen, joka aiheutuu tuotteen tavanomaista käyttöaikaa pidemmästä 

käytöstä.)  

Mikäli ostaja ei ole 2vrk sisällä toimituksesta tarvittaessa reklamoinut myyjälle tuotteiden 

määrässä, mahdollisissa painatuksissa tai tuotteen laadussa olevasta virheestä, ostaja ei voi 

virheenä vedota seikkaan, joka ostajan olisi pitänyt havaita tarkistettaessa. 

Myyjä ei vastaa tuotevirheestä, jos se on ostajan aiheuttamaa, kuten vääränlaisesta varastoinnista 

tai esillepanosta johtuvaa.  

 

4. Toimitus 

 

4.1. Toimitusaika 

Myyjä on velvollinen toimittamaan tuotteet ostajan ilmoittamaan paikkaan myyjän ilmoittaman 

toimitusajan mukaisesti. Myyjällä on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta poiketa 

toimitusajasta, mikäli toimitus viivästyy sellaisen esteen vuoksi, johon myyjä ei voi kohtuudella 

vaikuttaa, kuten Force Majeure, tavarantoimittajan tai tavaranvalmistajan toimituksessa olevien 

virheiden vuoksi ,mikäli sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka eivät ole 

kohtuullisia sopimuksen sisältöön nähden. 

Toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, kun graafinen suunnittelu hyväksytään ja ennakkomaksu on 

saapunut ( molemmat ehdot on täytyttävä ).  

Toimitusaikaa pidennetään lisäksi kaikilla loma- tai pyhäpäivillä, jotka tapahtuvat tilauksen tai 

toimituksen aikana. Toimitusaikaan ei lasketa myöskään viikonloppuja. Myyjä ei vastaa kolmannen 

osapuolen, kuten kuljetusliikkeen aiheuttamista mahdollisista viivästyksistä. Toimitukset tapahtuvat 

pääsääntöisesti myyjän alihankkijoidensa kanssa toimituslausekkeella ”Incoterm 40 DAP, 

tyhjennetty”. 

 

4.2. Toimitusehdot ja tuotteiden luovutus 

Toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti myyjän alihankkijoidensa kanssa toimituslausekkeella 

”Incoterm 40 DAP, tyhjennetty”. 

Tuotteet katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö on vastaanottanut 

tuotteet haltuunsa ja tuotteet on toimitettu sovittuun määräpaikkaan tai ostajalle on luovutettu 

noutotiedot ostajan itse hakiessaan tuotteet. 

Tuotteet voidaan joskus joutua toimittamaan lähimpään Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen, 

mikäli toimitus sovittuun paikkaan erittäin harvaan asutulla alueella tai muutoin haasteellinen 

rahdin kuljettajalle tai ostaja ei ole ollut paikalla vastaanottamassa tuotteita tai ostajan ilmoittamaan 

toimituspaikkaan on ollut esteellinen pääsy. 
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5. Kaupan purkaminen 

 

5.1. Ostajan oikeus kaupan purkamiseen tai hinnanalennukseen 

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa tai pyytää hinnanalennus tuotteista, jos myyjän aiheuttamalla 

viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän olisi pitänyt tämä ymmärtää. Myyjä 

pidättää oikeuden olla perumatta kauppaa tai olla myöntämättä hinnanalennusta, mikäli ostajalle 

ilmoitettu toimitusaika on arvio.  

Myyjän tuotteet ovat pääsääntöisesti ostajaa varten erityisesti valmistettavia tuotteita ostajan 

ohjeiden mukaisesti, eikä täten myyjä voi käyttää tavaraa hyödykseen muulla tavoin ilman 

huomattavaa tappiota, ostaja voi purkaa kaupan vain silloin, jos kaupan tarkoitus jää ostajan osalta 

viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 

 

5.2. Myyjän oikeus kaupan purkamiseen 

Myyjällä on oikeus vaatia sovittua maksua kaupasta tai purkaa kauppa, mikäli asiakas ei maksa 

kauppahintaa määräaikana. 

Maksun laiminlyönti aiheuttaa myyjälle tuotannon uudelleenjärjestelyä ja ostajan tuotantoajan 

varauksen peruuttamista. Tällöin ostaja on velvollinen maksamaan aiheuttamansa vahingon 

mukaan määräytyvän sopimussakon, kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. Myyjällä on 

oikeus purkaa kauppa myös silloin, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, 

että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen. 
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