Green Master Oy Yleiset sopimusehdot
1. SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan Green Master Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja sen
asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) välisessä pienkuormaajia, kaivinkoneita, kauhanpyörittäjiä ja niiden osia (jäljempänä
”Tuotteet”) koskevaan kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.
Jäljempänä Osapuolella tarkoitetaan Myyjää tai Ostajaa ja Osapuolilla Myyjää sekä Ostajaa.
Näiden Sopimusehtojen lisäksi Osapuolten väliseen kauppaan sovelletaan myös erillisessä osamaksusopimuksessa
määriteltyjä ehtoja, jos tällainen sopimus on Ostajan ja Myyjän välillä tehty.
2. TARJOUS
Myyjän kirjallinen tarjous on sitovana voimassa [yhden] kuukauden sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole mainittu
muuta voimassaoloaikaa.
Tarjouksessa ilmoitetut toimitusajat ovat tarjoushetken mukaiset ja varmistetaan tilausvahvistuksella (jäljempänä
”Tilausvahvistus”).
3. SOPIMUS
Sitova sopimus (jäljempänä ”Kauppasopimus tai ”Sopimus”) Myyjän ja Ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun
Myyjä ja Ostaja ovat allekirjoittaneet Kauppasopimuksen tai kun tilaus on kirjallisesti vahvistettu Tilausvahvistuksella.
Sopimuksen ehdot on kirjattu Kauppasopimukseen, Sopimusehtoihin, Tilausvahvistukseen ja niiden liitteisiin sekä
muihin jäljempänä kohdassa 4 määriteltyihin sopimusasiakirjoihin.
Sopimusta muuttavat ja täydentävät ehdot on molempien Osapuolten hyväksyttävä.
4. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS
Osapuolen välinen sopimus koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kauppasopimus
Tilausvahvistus
Kauppasopimuksen ja Tilausvahvistuksen liitteet
nämä Sopimusehdot
tarjous
tilaus
tarjouspyyntö

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat sisältävät keskenään ristiriitaisia ehtoja sovelletaan
niitä ja niiden pätevyysjärjestys yllä olevassa numerojärjestyksessä pienimmästä numerosta suurempaan numeroon.
5. TUOTTEEN OMINAISUUDET
5.1
Myyjä vastaa Tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain Sopimuksessa määriteltyjen ja Myyjän itsensä antamien
tietojen mukaisesti.
5.2
Ostaja vastaa Myyjälle antamiensa Tuotteen käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
5.3
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Mikäli Ostajan on tarkoitus käyttää Tuotetta sen yleisestä käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla, niin tästä on
Kauppasopimuksessa kirjallisesti mainittava.
6. KÄYTETTY TUOTE
6.1
Käytetty Tuote myydään ”sellaisena kuin se on” -ehdolla kaupantekohetkellä.
6.2
Myyjä ei ota mitään vastuuta käytetyn Tuotteen virheistä, ellei Myyjä ole antanut takuuta käytetylle Tuotteelle.
6.3
Ostaja on tutustunut Tuotteeseen ja hyväksynyt sen.
7. VAIHTOTUOTE
7.1
Omistusoikeus kauppahinnan osasuorituksena Ostajan Myyjälle luovuttamaan vaihdossa antamaan tuotteeseen
(jäljempänä ”Vaihtotuote”) siirtyy Myyjälle silloin, kun Ostaja luovuttaa sen Myyjän hallintaan. Vaihtotuote on
luovutettava Myyjälle viimeistään silloin, kun Myyjä luovuttaa Tuotteen Ostajalle.
7.2
Ostaja on velvollinen luovuttamaan Vaihtotuotteen Myyjälle siinä kunnossa ja siten varusteltuna kuin se oli tätä
Kauppasopimusta tehtäessä. Jos Vaihtotuote tästä poikkeaa tavanomaisesta käytöstä aiheutunutta kulumista lukuun
ottamatta, Vaihtotuotteelle määriteltyä hintaa on alennettava poikkeamaa vastaavasti.
7.3
Ostaja vastaa kaikkien verojen ja vakuutusmaksujen maksamisesta, jotka on maksettava Vaihtotuotteesta luovutusta
edeltäneeltä ajalta.
7.4
Ostaja on velvollinen luovuttamaan Myyjälle rekisteröimistä varten tarvittavat asiakirjat.
8. HINTA
8.1
Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa, jos korotus johtuu sellaisesta ennalta arvaamattomasta lain
muutoksesta, viranomaisen päätöksestä, verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutoksesta taikka
valuuttakurssien muutoksesta.
8.2
Kuljetuskustannukset eivät sisälly kauppahintaan, ellei Myyjä joko tarjouksessaan tai muutoin tästä Ostajan kanssa
erikseen sopimalla ole ottanut kustannuksia tai osaa niistä vastattavakseen.
8.3
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Mikäli toimitusta sovitaan muutettavaksi Sopimuksen allekirjoittamisen tai Tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja
muutokset aiheuttavat kustannusten muuttumisen, Myyjä on oikeutettu saamaan Ostajalta kohonneiden kustannusten
osalta korvauksen.
9. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN
9.1
Ostaja suorittaa Myyjälle ennakkomaksuna sovitun suuruisen osuuden kauppahinnasta (käsiraha). Loput
kauppahinnasta maksetaan laskua vastaan Kauppasopimuksen tai Tilausvahvistuksen ja siinä sovitun maksuaikataulun
mukaisesti toimitusajankohtana tai sen jälkeen.
9.2
Jos Ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, Myyjällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon
eräpäivästä lukien.
9.3
Jos Ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, Myyjällä on oikeus pidättyä jäljellä olevasta
toimituksestaan, kunnes maksu on tapahtunut.
10. TAVARAN KULJETUS
10.1
Jollei toisin ole sovittu, Myyjä huolehtii kuljetuksesta Ostajan kustannuksella.
11. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS
11.1
Tuotteet toimitetaan Osapuolten sopimana toimitusaikana.
11.2
Jos Myyjä ei sovittuna toimitusaikana voi toimittaa Tuotetta lainkaan tai joltain osin, tai Ostaja ei voi ottaa Tuotetta
vastaan sovittuna aikana, tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä, on uusi toimitusajankohta viipymättä ilmoitettava
toiselle Osapuolelle.
11.3
Ostaja saa purkaa kaupan Myyjän viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Ostaja saa niin ikään
purkaa kaupan, jos hän on antanut Myyjälle kohtuullisen pituisen lisäajan Tuotteen luovutusta varten eikä Tuotetta
luovuteta lisäajan kuluessa.
11.4
Ostaja ei saa purkaa kauppaa, eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa
Tuotteen luovutuksesta ilmoita vaatimuksiaan Myyjälle.
12. VAARANVASTUU JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
12.1
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Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kaikista
Ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kunnes Tuote on luovutettu Ostajan hallintaan (jäljempänä
”Luovutushetki”).
12.2
Silloin kun Myyjä huolehtii kuljetuksesta, Tuote luovutetaan Ostajan hallintaan purkamalla se kuljetusvälineestä
sovitussa paikassa.
12.3
Luovutushetken jälkeen Tuotteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumista vastaa Ostaja, jonka on siis
vahingosta huolimatta maksettava kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia Tuotteen suojaamisesta ja
vakuuttamista siitä lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.
13. OMISTUSOIKEUS
13.1
Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Ostajalle vasta sitten, kun Ostaja on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan
sekä kaikki tähän kauppaan tai sen perusteella suoritettuihin järjestelyihin perustuvat sitoumukset ja velvoitteet
Myyjälle on täytetty.
13.2
Ennen kuin Tuotteen omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, rekisteröidään Ostajan kustannuksella Myyjä Tuotteen
omistajaksi ja Ostaja koneen haltijaksi.
13.3
Ennen kuin omistusoikeus Tuotteeseen on siirtynyt Ostajalle, Myyjä on oikeutettu ottamaan Tuote takaisin, mikäli
Ostaja ei ole noudattanut tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksia.
13.4
Omistusoikeuden Tuotteeseen siirtyessä Myyjältä Ostajalle, Myyjä toimittaa Ostajalle rekisteröinnissä tarvittavat
asiakirjat. Rekisteröintivastuu on Ostajalla.
14. TOIMITUS
14.1
Ostaja on velvollinen vastaanottamaan Tuotteen sovittuna toimitusajankohtana ja sovitussa toimituspaikassa. Jos Ostaja
ei vastaanota Tuotetta 5 päivän kuluessa sovitusta toimituspäivästä tai Myyjän ilmoitettua Tuotteen olevan
luovutusvalmis, Myyjä on oikeutettu purkamaan kaupan.
14.2
Toimituksen mukana on rahtikirja/kuljetusasiakirja. Jos havaitaan, että Tuotteita puuttuu tai että se on vahingoittunut,
Ostajan on tehtävä siitä merkintä rahtikirjaan/kuljetusasiakirjaan ennen kuin kuittaa Tuotteen vastaanotetuksi.
14.3
Ostajan on luovutuksen jälkeen tarkastettava Tuote ja todettava, onko toimitus sovitun mukainen ja onko toimituksessa
näkyviä vikoja. Jos Ostaja laiminlyö tarkastuksen, hän vaarantaa oikeutensa ja mahdollisuutensa saada virheet ja
puutteet korjatuiksi. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle toimituksen virheistä tai puutteista välittömästi.
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15. TAKUU
Ostajalla on mahdollisuus hankkia maksullinen ajallisesti ja asiallisesti rajoitettu varaosatakuu Tuotteiden osille. Mikäli
Ostaja ei ole hankkinut erikseen maksullista rajoitettua varaosatakuuta, Myyjä ei anna takuuta Tuotteista eikä Tuotteilla
ole takuuta.
Ostajan erikseen hankkima maksullinen varaosatakuu Tuotteiden osille on kuitenkin aina ajallisesti rajoitettu siten, että
Tuotteiden takuu on voimassa yhden (1) vuoden siitä, kun Tuotteet on toimitettu Ostajalle.
Ostajan erikseen hankkima maksullinen varaosatakuu Tuotteiden osille on kuitenkin aina lisäksi asiallisesti rajoitettu
siten, että takuu kattaa vain Ostajalle toimitetun Tuotteiden osat. Takuu ei kata Tuotteiden vikaantuneen tai
rikkoontuneen osan vaihtamiseen ja/tai korjaamiseen liittyviä työkustannuksia eikä Tuotteiden toimittamisesta
korjattavaksi aiheutuneita kuluja eikä myöskään korjaajan työ- ja matkakuluja. Selvyyden vuoksi mainitaan, että näistä
kustannuksista ja kuluista vastaa Ostaja.
Takuu kattaa sellaiset Tuotteiden materiaaleista tai valmistuksesta aiheutuvat viat ja virheet, joiden seurauksena
Tuotteiden käyttäminen olennaisesti estyy. Takuu ei kuitenkaan kata sellaisia vikoja tai virheitä, jotka johtuvat
Tuotteiden käyttöohjeiden vastaisesta tai muusta virheellisestä Tuotteiden käytöstä, säilytyksestä, asennuksesta tai
huollosta, eikä mitään muita vikoja tai virheitä, jotka ovat aiheutuneet Ostajasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta
syystä tai tavanomaisesta kulumisesta.
Myyjä on velvollinen ilman aiheetonta viivästystä toimittamaan sellaiset takuun piirissä Tuotteiden varaosat, joista
Ostaja on ilmoittanut kirjallisesti Myyjälle edellä mainitun takuuajan kuluessa ja jotka kuuluvat edellä mainittuun
asiallisesti rajoitettuun Ostajan hankkiman maksullisen varaosatakuun piiriin.
16. YLIVOIMAINEN ESTE
Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle eikä Myyjän katsota rikkoneen Sopimuksen ehtoja, mikäli Myyjä on estynyt
Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa suorittamisesta jos estyminen on johtunut Myyjän vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella olevasta seikasta (kuten esimerkiksi luonnonilmiöistä, viranomaissäädöksistä tai muuten viranomaisten
toiminnasta, sodasta, kansallisesta hätätilasta, yleisen tavaraliikenteen häiriöistä, onnettomuudesta, tulipalosta,
mellakasta, lakosta, työsulusta tai työselkkauksista tai alihankkijoiden tai toimittajien myöhästymisestä).
17. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN
17.1
Jos Ostaja peruuttaa tilauksen, Myyjällä on oikeus kohdassa 19 määriteltyyn sopimussakkoon.
18. OSTAJAN MUUT SOPIMUSRIKKOMUKSET
18.1
Myyjä saa purkaa Sopimuksen Ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä ei saa
purkaa kauppaa Ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on suoritettu.
18.2
Jos toimitus viivästyy Ostajan puolella olevasta syystä, hän vastaa tarpeellisista varastointi- ja muista
huolenpitokustannuksista, jota Tuotteesta aiheutuu ennen luovutusta.
18.3
Kun Myyjä purkaa Sopimuksen kohdassa 19.1 mainitusta syystä, Myyjällä on oikeus sopimussakkoon.
19. SOPIMUSSAKKO JA KAUPAN PURKAMISEN AIHEUTTAMAT MUUT KORVAUKSET
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19.1
Jos Ostaja ilman hyväksyttävä syytä purkaa kaupan ja Myyjä siihen tyytyy, tai jos Myyjä purkaa kaupan Ostajan
sopimusrikkomuksen vuoksi, Ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa 20 % Tuotteen kauppahinnasta.
19.2
Sopimussakon lisäksi Ostaja on velvollinen suorittamaan Myyjälle kohtuullisena korvauksena Tuotteen käyttämisestä
sekä koneen arvon alenemisesta ja muusta Tuotteelle aiheutetusta vahingosta sekä muusta Myyjälle aiheutuvasta
vahingosta. Tätä kohtaa 19.2 sovelletaan myös Kaupan purkautuessa olosuhteissa, jolloin Ostajalla ei ole velvollisuutta
maksaa sopimussakkoa. Jos Ostaja on laiminlyönyt velvollisuutensa, Myyjällä on oikeus siitä Ostajalle ennakolta
ilmoitettuaan hakea ja saada pois Ostamansa Tuote.
20. VASTUUN RAJOITUS
20.1
Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa Ostajalle Tuotteen virheestä tai toimituksen viivästymisestä johtuneesta
esinevahingoista.
20.2
Myyjä ei vastaa virheestä tai viivästyksestä aiheutuneesta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Myyjän vastuu on
kaikissa tapauksissa rajoitettu Tuotteen kauppahintaan.
21. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan
ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää tämä Sopimus samaan konserniin kuuluvalle yritykselle tai tämän Sopimuksen
alaan liittyvän liiketoiminnan myynnin yhteydessä ostajayritykselle.
22. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Myyjän kotipaikan yleisessä
alioikeudessa.

