HL Tech Oy – Yleiset myynti- ja toimitusehdot
1.

Yleistä

Näitä HL Tech Oy:n (”HL Tech”) yleisiä myynti- ja toimitusehdot (”Yleiset Myyntiehdot”)
sovelletaan HL Techin asiakkaan (”Ostaja”) tilauksiin HL Techiltä (HL Tech ja Ostaja yhdessä
”Osapuolet”) sekä tilauksen perusteella HL Techin tavaroiden toimituksiin Suomessa. Nämä
myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. HL Techillä on oikeus yksipuolisesti päivittää näitä Yleisiä
Myyntiehtoja. HL Tech soveltaa toimituksissa tilaushetkellä voimassaolevia Yleisiä Myyntiehtoja.
Kulloinkin
voimassaolevat
Yleiset
Myyntiehdot
ovat
saatavilla
osoitteessa:
https://hltech.fi/toimitus.

2.

Hinta

Kuvaston hinnat ovat tuotteiden suositusmyyntihintoja kuvaston ilmestymishetkellä. Pidätämme
oikeuden hinnanmuutoksiin. Kaikki hinnat ovat euroina eivätkä sisällä arvonlisäveroa.
Maksuehto on 14 päivää netto, viivästyskorko 8%.
Alle 100 euron (tilauksen nettoarvo) toimituksista perimme pienlaskutuslisän 10 euroa.
Mikäli lasku joiltakin osin on virheellinen, on Ostajan maksettava se virheettömältä osaltaan
eräpäivään mennessä. Jos yksikin lasku on erääntynyt ja jäänyt maksamatta, tai jos Ostaja on
haettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi, kaikki Ostajalle
toimitetut HL Techin laskut erääntyvät heti maksettaviksi HL Techin kirjallisesta vaatimuksesta.
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, toimitus toteutetaan toimituspäivänä voimassa olevan kuvaston
mukaiseen hintaan. Jos hintoja korotetaan tilauksen vahvistamisen ja tavaran toimittamisen
välisenä aikana, Ostaja voi perua tilauksen toimittamattomien tavaroiden osalta kahdeksan (8)
päivän ajan uuden kuvaston julkaisemisesta lähtien. Peruutusoikeus koskee ainoastaan niitä
tavaroita, joiden hintaa on korotettu yli 10%.
HL Techillä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, jos välittömästi hintoihin
vaikuttavat raaka-aineiden hinnat, tuontimaksut, valuuttakurssit tai muut HL Techista
riippumattomat kustannukset, kuten verot tai maksut, muuttuvat ennen sovittua
toimitusajankohtaa ja muutos vaikuttaa välittömästi toimituksen sisällön tai toimituksen hintaan.
HL Techillä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat myyntisaatavat kolmansille osapuolille.

3.

Tilaus
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Ostaja on velvollinen tarkistamaan saamansa tilausvahvistuksen oikeellisuuden ja mahdollinen
huomautus on tehtävä viipymättä tai viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa, minkä jälkeen
Ostaja on sitoutunut ottamaan vastaan ja maksamaan tilausvahvistuksen mukaisesti tilausta
vasten toimitetut tuotteet. Toimituspäivä ja -osoite on merkitty tilausvahvistukseen.
Laskun päivämäärä on lähetyspäivämäärä HL Techin Vantaan toimipisteestä.

4.

Toimitus

Toimitusehto on Incoterms 2020, EXW (nimetty paikka) ja lähetyspaikkana HL Techin Vantaan
toimipiste, ellei kirjallisesti toisin sovita. Toimitus voidaan kuljettaa Ostajalle joko HL Techin omaa
kuljetuspalvelua tai ulkopuolista palveluntarjoajaa käyttäen joko HL Techin tai Ostajan omalla
rahtisopimuksella.

5.

Vakuutus

HL Tech ei vastaa tavaroiden vakuuttamisesta kuljetuksen aikana. Kuljetus voidaan pyynnöstä
vakuuttaa Ostajan kustannuksella.

6.

Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Ostaja saa omistusoikeuden tavaraan, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen ja
tavaraan liittyvine palvelumaksuineen on maksettu. Tavaran vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun
tavara on luovutettu Ostajalle tai rahdinkuljettajalle, ellei toimituslausekkeesta muuta johdu.

7.

Viivästys

Jos Osapuolet ovat erikseen sopineet sitovasta toimitusajasta, HL Tech ilmoittaa ilman aiheetonta
viivytystä, mikäli toimitus tulee viivästymään yli viisi (5) päivää ilmoittaen samassa yhteydessä
Ostajalle uuden toimitusajan. Mikäli Ostaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan
reklamoi ilmoitetusta uudesta toimitusajasta, ei Ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen.
Alle 15 päivän myöhästyminen ei oikeuta Ostajaa sopimuksen purkamiseen. Mikäli viivästys
johtuu HL Techin tuottamuksesta ja edellyttäen, että Osapuolet olivat sopineet sitovasta
toimitusajasta, Ostajalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta Ostajalle aiheutuneista
välittömistä vahingoista. Korvauksen määrä on enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden
arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvaus on enimmillään
yhteensä 7,5% myöhästyneen toimituksen arvosta (alv 0%). Vaatimus vahingonkorvauksesta
tulee esittää seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta toimituspäivästä. Mikäli
HL Tech on antanut ainoastaan arvioidun toimitusajan, pyrkii HL Tech toimittamaan tavaran
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antamansa arvion mukaisesti, mutta HL Tech ei tällöin vastaa siitä, että toimitus tapahtuu
arvioidun toimitusajan mukaisesti. HL Tech ei myöskään ole vastuussa viivästyksestä, jos
viivästys johtuu HL Techin tavarantoimittajasta tai muusta kolmannesta osapuolesta.

8.

Vastaanotto

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan varmistettava, että toimitus vastaa
tilausvahvistuksessa sovittua ja, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingoista
tai toimituksen puutteista, jotka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi
rahdinkuljettajalle, merkittävä se rahtikirjaan ja reklamoitava asianmukaisesti. Tavaran
vahingoittuminen ei oikeuta Ostajaa kieltäytymään toimituksen vastaanottamisesta tai laskun
maksamisesta. Jos toimitus ei ole lähetysluettelon mukainen, on siitä tehtävä asianmukainen
reklamaatio seitsemän (7) arkipäivän kuluessa HL Techille.

9.

Reklamointi

Reklamoinnit toimituksen virheistä tai puutteista tulee tehdä HL Techille kirjallisesti seitsemän (7)
päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta Ostajalle. Jos virhe tai puute on sellainen, ettei sitä ole
voitu huomata kohdan 8 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa, huomautus on tehtävä
seitsemän (7) päivän kuluessa puutteen havaitsemisesta. HL Techin vastuu toimituksen virheistä
ja puutteista päättyy kahden (2) kuukauden kuluttua toimituksen vastaanottamisesta.
Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja riitauttaisi toimituksen.

10. Palautukset
Palautukset hyväksytään vain, kun niistä on sovittu HL Techin edustajan kanssa etukäteen.
Palautuksissa, jotka eivät johdu HL Techin virheestä, hyvitetään 80 % tuotteen nettoarvosta
(tilauksen nettoarvo alennusten jälkeen, alv 0 %), kuitenkin vähennettynä vähintään
kolmekymmentä (30) euroa (alv 0 %) käsittely- ym. kustannusten peittämiseksi.

11. Takuu ja vastuu toimituksesta
Mikäli toimituksessa on ollut virheitä tai puutteita ja Ostaja on reklamoinut niistä Yleisten
Myyntiehtojen edellyttämällä tavalla, HL Tech joko a) toimittaa toimituksesta puuttuvat tavarat
uudella toimituksella tai b) hyvittää toimituksen puutetta tai virhettä vastaavan arvon.
HL Tech vastaa tavaroissa toimitushetkellä olleista materiaali- ja valmistusvirheistä näiden
myyntiehtojen takuuta koskevien ehtojen mukaisesti. Tavaroiden virheiden takuu on tavaran
valmistajan takuuehtojen mukainen. HL Tech ei ole vastuussa tavaroiden virheistä. Takuuseen
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perustuva vaatimus on esitettävä HL Techille kirjallisesti takuuaikana ja seitsemän (7) arkipäivän
kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. HL Tech ohjaa takuuseen perustuvat
vaatimukset maahantuojalle tai valmistajalle ilman aiheetonta viivytystä.
HL Tech korvaa ainoastaan virheen poistamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei valmistajan
takuuehdoissa ole ilmoitettu laajempaa korvausvastuuta. HL Tech ei vastaa asennusvirheistä,
normaalista kulumisesta, varastoinnin virheistä tai muista vastaavista virheistä aiheutuneista
vahingoista. Ostajan on HL Techin pyynnöstä toimitettava viallinen tavara tai sen osa HL Techille.

12. Tavarat ja palvelut
HL Tech pidättää oikeuden tuotteiden teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin.
HL Tech ei vastaa Ostajalle antamastaan teknisestä neuvonnasta ja palvelusta.
Jos Osapuolet ovat sopineet, että HL Tech suorittaa tavaroiden asennus-, kokoonpano- tai muita
palveluita, HL Techin tulee suorittaa kyseiset palvelut valmistajien ohjeiden mukaisesti. Ostajan
on tarkastettava tavaroihin liittyvien palveluiden virheettömyys ennen tavaroiden käyttämistä.

13. Ylivoimainen este
HL Tech ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, joka johtuu HL Techin vaikutuspiirin ulkopuolella
olevasta esteestä, jota HL Techin ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon
sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia HL Tech ei myöskään olisi voinut kohtuudella välttää,
kiertää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, muun muassa, muttei
rajoittuen, epidemioita, luonnonkatastrofeja, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai
sähkönjakelun keskeytystä, lakkoa, sulkua ja muuta työtaistelutoimenpidettä myös silloin, kun HL
Tech on itse sen kohteena tai siihen osallisena. HL Tech ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen
aiheuttamista häiriöistä tuotteiden saatavuudessa, tavaroiden toimitusketjussa tai muista
välillisesti tai välittömästi tavaroiden toimittamiseen vaikuttavista tekijöistä.
HL Techin alihankkijan ja muun tavaroiden toimitusketjuun kuuluvan tahon kärsimä ylivoimainen
este rinnastetaan HL Techin kärsimäksi ylivoimaiseksi esteeksi, jos tällaiselta taholta hankittavaa
tavaraa tai palvelua ei voi hankkia muulta taholta aiheuttamatta HL Techille kohtuuttomia
kustannuksia, ponnistuksia tai ajanhukkaa.

14. Vastuunrajoitus
HL Techin enimmäisvastuu Ostajalle aiheutuneesta vahingosta on rajoitettu, mukaan lukien
mahdolliset viivästyskorvaukset ja hinnanalennukset, enimmillään Ostajan toimituksesta
maksamaan kokonaisarvoon.
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HL Tech ei ole vastuussa rakennuksen tai tuotannon myöhästymisestä ja uudelleenjärjestelystä,
saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta vastaavasta välillisestä tai epäsuorasta
vahingoista.

15. Toimituksen peruuttaminen
HL Techillä on oikeus peruuttaa sovittu toimitus HL Techin kontrollipiirin ulkopuolella olevan
ennakoimattoman esteen, joka ei ole kohtuudella vältettävissä, kierrettävissä tai voitettavissa,
johdosta kokonaan tai osittain, jos esteellä on huomattavia vaikutuksia HL Techin toimintaan tai
taloudelliseen asemaan tai, jos tilausvahvistuksen mukaisen toimituksen toimittaminen
osoittautuu mahdottomaksi tai se vaatisi HL Techiltä kohtuuttomia ponnistuksia.
16. Sopimuksen purkaminen
Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos HL Techin toimitus poikkeaa olennaisesti
tilausvahvistuksesta eikä HL Tech ole aloittanut puutteen korjaustoimenpiteitä Ostajan (5)
arkipäivän kuluessa toimituksen tosiasiallisesta vastaanottopäivästä tekemän kirjallisen
huomautuksen johdosta. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos toimitus, jonka
toimitusajankohta on sitovasti sovittu, viivästyy HL Techistä johtuvasta syystä olennaisesti siten,
että viivästyksestä aiheutuu Ostajalle olennaista haittaa eikä HL Tech ole ilmoittanut Ostajalle
uutta toimitusaikaa (5) arkipäivän kuluessa havaittuaan, että toimitus tulee viivästymään. Lisäksi,
Ostaja voi purkaa sopimuksen ylivoimaisen esteen johdosta, jos toimitus viivästyy yli
kuusikymmentä (60) päivää.
HL Techillä on oikeus purkaa sopimus, jos kauppahintaa ei ole maksettu sitä koskevan laskun
eräpäivään mennessä. HL Tech voi purkaa kaupan kokonaan tai osittain HL Techin harkinnan
mukaisesti. HL Techillä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös, jos HL Tech
havaitsee, että Ostajan suoritus tulee viivästymään. Jos Ostaja on asetettu konkurssiin,
yrityssaneeraukseen tai todetaan muutoin maksukyvyttömäksi, HL Tech voi purkaa kaikki Ostajan
kanssa tehdyt sopimukset.

17. Alihankkijat
HL Techillä on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä. HL Tech
vastaa alihankkijoidensa suorituksista kuin omistaan.

18. Sopimuksen muuttaminen
Tätä sopimusta voi muuttaa ainoastaan Osapuolten yhteisellä kirjallisella päätöksellä.
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19. Erimielisyydet
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse.
Neuvottelujen epäonnistuessa erimielisyydet Ostajan ja HL Techin välillä ratkaistaan Suomen lain
mukaan. Oikeuspaikka on Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
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Liite 1.
Jakeluhinnasto-, alueet ja pakkaukset
Pääkaupunkiseutu
ALUE 1

Etäisyys
toimipisteestä

Rahtivapausraja

Jakeluveloitus

HL Tech jakelu

alle 30 km

1500 €

65 €

HL Tech Express

alle 30 km

1800 €

90 €

HL Tech Express -palvelussa varastotuotteet toimitetaan työmaalle 0,5–2,5 tunnin kuluttua tilauksesta.
HL Tech jakelu -palvelussa varastotuotteet on tilattava edellisenä päivänä ennen klo 12:00, mikäli toimitus halutaan
seuraavaksi aamuksi klo 6:30-10:00. Tilaukset jaellaan samassa järjestyksessä, jossa tilaukset tulivat sisään. Muut klo
6:00-10:00 välisenä aikana toimitettavat tilaukset noudattavat HL Tech Express -palvelun ehtoja.
Yhteistyökumppaneidemme kuljetuksissa lähetämme tilatut varastotuotteet jo saman päivän aikana, kun tilaus on
saapunut meille ennen klo 13:00.
Tilaustuotteiden toimitusaika vaihtelee, kysy lisää myynnistämme.
Muu maa

Etäisyys
toimipisteestä

Jakeluveloitus, kun
tilauksen arvo
Alle 1000€

Jakeluveloitus
Jakeluveloitus
Jakeluveloitus
Kun tilauksen arvo Kun tilauksen arvo Kun tilauksen arvo
1000-2499€
2500-2999€
yli 3000€

alle 240 km

150€

140€

rahtivapaa

rahtivapaa

ALUE 3

alle 640 km

185€

165€

150€

rahtivapaa

ALUE 4

alle 860 km

230€

210€

170€

rahtivapaa

ALUE 5

yli 860 km

Hinnoitellaan
tilauskohtaisesti.

Hinnoitellaan
tilauskohtaisesti

Hinnoitellaan
tilauskohtaisesti

Hinnoitellaan
tilauskohtaisesti

Kaukokiito,
Schenker
ALUE 2

Taulukossa maksimiveloitukset. Lopullinen rahtihinta vaihtelee todellisen kuljetusetäisyyden
mukaan.
Jakelu saaristo- ja lauttareittien varrelle sekä kaivosten kaltaisiin erikoiskohteisiin hinnoitellaan
erikseen. Jakeluveloitusten perusteena on tilauksen nettoarvo kaikkien alennusten jälkeen, alv 0
%.
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Pakkaukset veloitetaan:
EUR-lava 800 x 1200 mm - 12,00 / kpl
FIN-lava 1000 x 1200 mm - 14,00 / kpl
Lavakaulus FIN/EUR - 14,00 / kpl
Teholava 600 x 800 mm - 10,00 / kpl
Erillinen pahvilaatikko - 7,50 / kpl
Hinnat ovat alv 0%
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EUR-lava 800 x 1200 mm - 12,00 / kpl
FIN-lava 1000 x 1200 mm - 14,00 / kpl
Lavakaulus FIN/EUR - 14,00 / kpl
Teholava 600 x 800 mm - 10,00 / kpl
Erillinen pahvilaatikko - 7,50 / kpl
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