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OY MANNERIN KONEPAJA AB YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT  
 
Ellei erikseen kirjallisesti ole toisin sovittu, noudatetaan kaikissa 
toimituksissa ostajan (”Ostaja”) mahdollisista ostoehdoista huolimatta 
seuraavia Oy Mannerin Konepaja Ab:n (”Myyjä”) yleisiä myynti- ja 
toimitusehtoja (”Ehdot”): 
 
1. MYYNTIEHDOT 
Myyjä myy ja toimittaa tuotteet tai palvelut (”Tuotteet”) Ostajalle vain näiden ehtojen 
mukaisesti, poissulkien muut ehdot. Näihin ehtoihin ei sovelleta mitään muutoksia, 
ellei tästä ole sovittu kirjallisesti Myyjän valtuutetun edustajan kanssa. Kaikki sovitut 
erityisehdot ovat etusijalla. 
 
2. TARJOUS JA SOPIMUS 
Myyjän tekemä tarjous on voimassa tarjouksessa määritetyn ajan. Ellei muuta ole 
sovittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Ostajan tekemä 
tilaus, joka on yhdenmukainen Myyjän tekemän tarjouksen kanssa, muodostaa 
Myyjän ja Ostajan välisen sitovan tilauksen (tai ”Sopimuksen”). Muissa tapauksissa 
sitova tilaus muodostuu, kun Myyjä on vahvistanut Ostajan tilauksen tai on 
aloittanut palvelun tuottamisen. Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan 
kussakin tapauksessa poissulkien muut ehdot, jotka ovat voineet sisältyä Ostajan 
tilaukseen tai muutoin. 
 
3. MÄÄRÄT JA MÄÄRITTELY 
Mikä tahansa määrittely Tuotteista ja määristä, laadusta tai muista Tuotteiden 
tuntomerkeistä (”Tuotemäärittely”) on eriteltävä joko Myyjän tarjouksessa tai 
Ostajan tilauksessa (ja niitä sovelletaan siinä laajuudessa kuin Myyjä on ne 
hyväksynyt). Riippumatta edellisestä Myyjällä on myös oikeus tehdä muutoksia 
Tuotemäärittelyihin, mikäli se on välttämätöntä lakisääteisten vaatimusten 
noudattamiseksi tai muuten jos muutokset eivät olennaisesti vaikuta tuotteen 
laatuun tai suorituskykyyn. 
 
Tuotteet varastosta toimitetaan tilauksessa eriteltyjen määrien mukaisesti. 
Tuotteiden toimitusmäärät, jotka on valmistettu Ostajan nimenomaisen tilauksen 
perusteella, saattavat ylittyä mutta eivät enempää kuin 10 %. Laskutus perustuu 
tosiasiallisesti toimitettuihin määriin. 
 
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Myyjä pidättää omistusoikeuden ja kaikki muut 
oikeudet kaikkiin piirustuksiin, muotoiluun, erittelyihin ja kaikkiin muihin Myyjän 
antamiin tietoihin (”Tiedot”), toimitettiin ne sitten kirjallisesti tai muuten.  
 
4. OSTAJAN TOIMITTAMAT OSAT 
Ostajan Tuotteiden valmistusta varten toimittamia osia, mikäli sellaisesta on sovittu 
(”Osia”), toimitetaan sovitun toimitusajan sisällä Myyjän tuotantolaitokseen, erillisen 
Myyjän Ostajalle antaman ilmoituksen mukaan. Osien tulee olla asianmukaisesti 
pakattuja, suojattuja, merkittyjä (ja Myyjän ohjeiden mukaisia, jos sellaisia on 
annettu) ja ne lähetetään Ostajan omalla kustannuksella tavalla, jonka turvin Osat 
saapuvat perille hyvässä kunnossa ja ehjinä. Myyjä ei maksa pakkauksista ja 
pakkausmateriaaleista. Ellei tilauksessa ole toisin sovittu, Myyjällä ei ole 
velvollisuutta palauttaa pakkauksia tai pakkausmateriaaleja. Ostajan tulee toimittaa 
Myyjälle, toimituksen yhteydessä tai ennen toimitusta, täsmälliset ja täydelliset 
ohjeet Osien käytöstä ja säilyttämisestä. 
 
Jokainen Ostajan Osien toimitus tulee merkitä tunnistettavalla tavalla siten, että 
toimitus on helposti kohdennettavissa yksityisen toimituksen suorittamiseen. 
Tuotteiden valmistamiseen toimitettujen Osien määrän on ylitettävä tilauksen määrä 
10 prosentilla. Ostaja vakuuttaa, että toimitetut Osat sopivat Myyjän 
valmistusprosessiin ja soveltuvat tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Ostaja on 
vastuussa kaikista Myyjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, 
jotka johtuvat Ostajan toimittamista Osista, ja Ostaja vastaa kaikista kuluista, jotka 
johtuvat viallisista Osista ja mahdollisista poikkeamista sovittuun 
toimitusaikatauluun. 
 
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, 
tarkastaa Ostajan toimittamat Osat luottaen Ostajan omaan 
laadunvalvontajärjestelmään. Toimitusasiakirjojen allekirjoittaminen ei näin ollen 
merkitse todistusta suoritetusta tarkastuksesta tai toimitettujen Osien 
hyväksymisestä, vaan se on ainoastaan todistus Ostajan Osien saapumisesta 
perille. Mikäli Osat todetaan viallisiksi, joko Osien vastaanottamisen yhteydessä tai 
valmistumisprosessin aikana, on Myyjän viipymättä ilmoitettava tästä Ostajalle, ja 
kirjallisesti täsmennettävä todetut viat. Myyjä ja Ostaja sopivat jälkeenpäin 
tarkoituksenmukaisimman ja kustannustehokkaimman keinon korjata tai korvata 
vialliset Osat. 
 
5. TOIMITUSAIKA — VIIVÄSTYS 
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, vakiotuotteet tulee toimittaa viimeistään 2 viikon 
kuluttua tilauksesta, laskettuna alla olevista päiväyksistä viimeisimmästä: 
 

a) sitovan tilauksen päiväys 
b) oikeustoimissa, jotka tarvitsevat luvan valtiolliselta viranomaiselta; 

luvan myöntämisen päiväys,  
c) päivämäärä, jolloin Myyjä vahvistaa, että tilaus tai käsiraha on 

maksettu Myyjälle 
d) päivämäärä, jolloin Ostaja on toimittanut Myyjälle tarvittavat tiedot 

Tuotteiden toimittamiseen. 
 
Myyjän ollessa kykenemätön toimittamaan Tuotteita sovitun ajanjakson sisällä, 
Myyjän tulee viipymättä ilmoittaa viivästymisestä Ostajalle, myös ennakoivasti. Jos 
syy viivästykseen, joka ei ole Ylivoimaiseksi esteeksi luokiteltava syy, aiheuttaa 
olennaisia kustannuksia tai haittaa Ostajalle, Ostajalla on oikeus peruuttaa se osa 
sopimuksesta, joka koskee kyseistä myöhäistä toimitusta.  Jos tilausta ei peruuteta, 
se siirretään uuteen kohtuulliseen toimituspäivämäärään. Ellei toisin kirjallisesti ole 
sovittu, mitään sakkoa tai muuta korvausta ei makseta myöhäisestä toimituksesta. 
 
Tässä sopimuksessa Ylivoimainen este tarkoittaa seuraavia ennakoimattomia 
tapahtumia, jotka on tyhjentävästi lueteltu tässä alla olettaen, että jokainen 
tapahtuma on täysin asianomaisen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella ja vaikeuttaa joko tilapäisesti tai pysyvästi osapuolen mahdollisuuksia 
täyttää tämän sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteita: tulipalo, tulva, lakko, sota 

(julistettu tai julistamaton), kauppasaarrot, saarrot, mellakat, kapinat, 
lainsäädännölliset rajoitukset ja kolmannen osapuolen toimenpiteet. 
 
6. TOIMITUSEHDOT, RISKIT JA OMISTUS 
Tuotteet toimitetaan ilman rahtikuluja, mikäli toimituksen arvo ylittää Myyjän 
tarjouksessa esittämän tilauksen vähimmäisarvon. Tässä tapauksessa Myyjä 
valitsee soveltuvan toimitustavan. Mikäli yksittäisen toimituksen arvo on alle Myyjän 
tarjouksessa tarkennetun vähimmäisarvon, peritään toimituksesta 
toimituslisämaksu. 
 
Vakiopakkauksina käytetään pahvilaatikoita. Ostaja ymmärtää, että pakkaukset on 
syytä pitää kuivina kuljetuksen ja säilytyksen aikana, sillä kostea ympäristö tai 
märkä kartonki saattavat vahingoittaa tuotteiden pinnoitusta. Myyjä ei ole vastuussa 
Tuotteiden vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sateesta tai kosteudesta, joka on 
läpäissyt pakkausmateriaalin. Ellei muista pakkausmerkintöjä koskevista 
vaatimuksista ole sovittu, merkitään jokaiseen pakkaukseen sisältö, määränpää ja 
tuotteiden pakkaajan nimikirjaimet. 
 
Erikoispakkausmateriaaleista sovitaan Ostajan pyynnöstä, ja sellaisista 
erikoispakkauksista laskutetaan erikseen. Jos osa tilauksesta on merkitty 
toimitettavaksi tietylle asiakkaalle, se on pakattava muista Tuotteista erillisiin 
pakkauksiin.  
 
Tuotteiden riski siirtyy Ostajalle sovittujen toimitusehtojen mukaisesti (Incoterms 
2010). Mikäli Ostaja, tai Ostajan rahdinkuljettaja eivät Myyjästä johtumattomasta 
syystä hyväksy Tuotteen toimitusta sovittuna ajankohtana, vapautuu Myyjä 
vastuusta ja riski siirtyy Ostajalle siltä osin kuin Myyjä on toteuttanut 
velvollisuutensa sopimuksen mukaisesti. Myyjällä on oikeus veloittaa Ostajalta 
sellaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet Ostajan (tai rahdinkuljettajan) 
vastaanottamisen laiminlyönnistä, mukaan luettuina rajoituksetta varastointi- ja 
hallinnolliset kulut. Myyjä vakuuttaa toimituksen Ostajan lukuun Ostajan 
kustannuksella, mikäli ostaja on esittänyt tätä koskevan kirjallisen pyynnön. 
 
Toimitusehdot ovat NOL Hanko, Incoterms 2010, ellei toisin ole sovittu. 
 
7. TOIMITUS JA VASTAANOTTOTESTIT 
Ostaja on velvollinen tarkastamaan ja testaamaan Tuotteet sovitun menettelyn 
mukaisesti vastaanotettuaan ne, tai jos menettelytapaa ei ole valittu, hyvän tavan 
mukaisesti. Ostaja vahvistaa Tuotteiden kokeilun yhteydessä, että Tuotteet ovat 
sellaisten Tuotemäärittelyjen mukaiset, jotka on esitetty sitovassa tilauksessa. 
Kaikista Tuotemäärittelyjen vastaisista seikoista tulee ilmoittaa Myyjälle 10 päivän 
kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta, tai, jos Tuotemäärittelyjen vastaisia 
seikkoja ei ole tarkastuksen yhteydessä tullut ilmi, niiden havaitsemisen jälkeen, 
mutta joka tapauksessa takuuaikana. 
 
Ostaja sitoutuu säilyttämään oikeaksi todistetut tarkastus- ja testiraportit, pöytäkirjat 
sekä muut asiakirjat, jotka liittyvät Tuotteiden valmistukseen ja myyntiin. Ostajan on 
käytettävissään olevien tietojärjestelmien puitteissa dokumentoitava kaikki 
suorittamansa toimenpiteet varmistaakseen omien tuotteidensa laadun (joihin 
sisältyy Myyjän Tuotteita) sekä tuotteidensa komponenttien jäljitettävyys tuotteiden 
takaisinvedon mahdollistamiseksi tai suorittaakseen muita toimenpiteitä vikojen 
korjaamiseksi. Dokumentaation on oltava jäljitettävissä Myyjälle tehtyihin yksittäisiin 
tilauksiin ja se on pyydettäessä annettava Myyjälle viipymättä. 
 
Jos Myyjä toimittaa tuotenäytteen Ostajalle ja Ostaja hyväksyy sen ilman kirjallista 
ilmoitusta, Ostajalla ei ole oikeutta kohdistaa toimitettuihin Tuotteisiin minkäänlaisia 
vaatimuksia, mikäli Tuotteet ja näytteet ovat yhdenmukaisia. 
 
8. TAKUU 

Myyjä takaa, että Tuotteet ovat virheettömiä sekä materiaalin että työn osalta 12 
kuukauden ajan toimituksesta ("Takuu"). Takuu on yksinomainen Tuotetakuu, joka 
annetaan vain sillä edellytyksellä, että Tuotteita käytetään, varastoidaan, käsitellään 
ja huolletaan asianmukaisesti normaaleissa käyttöolosuhteissa ja Myyjän ohjeiden 
mukaisesti, mikäli tällaisia annetaan. 
 
Tämä takuu ei kata sellaisia vikoja tai vahinkoja, jotka liittyvät Tuotteisiin, 

 
a) jotka ovat Myyjän valmistamia ja niihin yhdistetään muiden 

valmistamia osia. 
b) joissa Tuotteiden tai osien korjaus tai vaihto tulee tarpeelliseksi 

normaalin kulumisen, kajoamisen, onnettomuuden, ilkivallan, 
huolimattomuuden tai väärinkäytön vuoksi tai muutoin ilman Myyjästä 
johtuvaa syytä;  

c) joissa Ostaja tai kolmas osapuoli on tehnyt korjauksia, muutoksia tai 
muokkauksia Tuotteisiin vastoin Myyjän ohjeita tai ilman Myyjän 
kehotusta ryhtyä näihin toimenpiteisiin;  

d) jotka ovat Ostajan tai Ostajan palkkaaman kolmannen osapuolen 
suunnittelemia tai määrittelemiä; 

e) jotka on valmistettu Ostajan tai Ostajan palkkaaman kolmannen 
osapuolen hankituista materiaaleista. 

 
eikä Myyjä ole vastuussa yllä mainituista vioista tai vahingoista. 
 
Takuuvaatimuksen perusteella tehtävät korjaukset ja korvaavan tuotteen toimitukset 
eivät pidennä yleistä takuuaikaa. 
 
TÄMÄ TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI 
ILMAISTUT TAKUUILMOITUKSET, MUKAAN LUETTUINA ILMOITUKSET 
TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA 
SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 
 
9. TAKUUVAATIMUKSET  

Mikäli Tuote, olipa kyseessä sitten Ostajan jälleenmyymä tai edelleen lähettämä 
Tuote, ei täytä tässä sopimuksessa määriteltyjä Takuuehtoja, ja Ostaja edelleen 
toteaa, että Tuote ei täytä Tuotemäärittelyehtoja johtuen Tuotteen heikentymisestä 
tai sen Ostajalle toimittamisen jälkeisestä ominaisuuksien muuttumisesta, joka on 
seurausta muusta kuin kohdassa 8 (a–e) määritellyistä syistä tai Ostajan 
kyvyttömyydestä noudattaa Myyjän ennen toimitusta Ostajalle antamia varastointi- 



   

   
 

tai käyttöohjeita, tai Tuote on muutoin viallinen, (”Vika” tai ”Viallinen”), Ostajan on 
annettava kirjallinen ilmoitus tällaisesta Viasta myyjälle kymmenen (10) päivän 
kuluessa siitä, kun Ostaja sai tiedon tällaisesta Viasta. 
 
Myyjälle on annettava tilaisuus tarkastaa väitetty Vika. Mikäli Tuotteissa on Vika, 
joka kuuluu Takuun piiriin, Ostajan oikeudet Vian korjaamiseksi ovat Myyjän 
valinnan mukaan joko Viallisen Tuotteen korjaaminen tai vaihto. Myyjän pyytäessä 
Viallisen Tuotteen palautusta Ostaja maksaa palautukseen liittyvän rahdin ja muut 
palautuksen aiheuttamat kustannukset. Myyjä korvaa palautuksesta aiheutuvat 
kohtuulliset kustannukset, mikäli väitetty Vika on vahvistettu ja kuuluu Takuun piiriin. 
 
Siinä tapauksessa, että Tuotteessa on Vika, on Ostaja vastuussa loppukäyttäjille 
myymiensä tuotteiden (joihin sisältyvät Myyjän Tuotteet) poistamisesta myynnistä, 
vaihtamisesta, korjaamisesta tai niihin tehtävistä parannuksista. Mikäli asia niin 
vaatii ja Myyjä hyväksyy tällaisen toimenpiteen, Ostajan tulee omalla 
kustannuksellaan toimia ennaltaehkäisevästi kaikkien Ostajan myymien tuotteiden 
(jotka ovat vielä käytössä ja sisältävät Tuotteita) osalta, vaikka vika tai vahinko ei 
ole vielä toteutunut. Siinä tapauksessa, että Ostaja päättää olla noudattamatta 
tässä esitettyä velvollisuuttaan, kaikki Viat ja niihin liittyvät vahinkotapahtumat ovat 
yksin Ostajan riskillä ja vastuulla, ja niihin sovelletaan Ostajan korvausvelvoitetta 
kohdan 12.1. mukaan. 
 
10. PIIRUSTUKSET, NÄYTTEET, TYÖVÄLINEET, PATENTIT 

Kaikki Myyjän antamat piirustukset, mallit, Tuotemäärittelyt ja muut tiedot ovat 
luottamuksellisia, ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Myyjälle 
eivätkä ne siirry Ostajalle. Ostajalla ei ole oikeutta, ilman Myyjän kirjallista 
suostumusta, käyttää, kopioida, jäljentää, luovuttaa tai ilmoittaa näistä kolmannelle 
osapuolelle. Ostaja on vastuussa kaikista sellaisista Myyjälle aiheutuvista 
kustannuksista, vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat Ostajan aiheuttamista 
immateriaalioikeusloukkauksista tai käytön estymisestä, taikka Myyjän Ostajalle 
toimittamien suunnitelmien ja mallikappaleiden käytöstä. Sopimuksen päättyessä tai 
erillisen pyynnön perusteella kumpikin osapuoli joko palauttaa tai tuhoaa kaikki 
toiselta osapuolelta saadut piirustukset, näytteet tai muun mahdollisesti saadun 
aineiston. 
 
Myyjän valmistaessa erityisen työvälineen Ostajan piirustuksien tai ohjeiden 
pohjalta Ostaja vastaa toteutuneista valmistamiskuluista kokonaan tai osittain, 
erillisen sopimuksen mukaisesti. Sovitut kustannukset on maksettava, vaikka 
työvälineelle ei olisi käyttöä myöhemmin. Vastaavasti kun työväline on kulunut 
käyttökelvottomaksi, Ostajalta laskutetaan vastaavin perustein uuden työvälineen 
valmistaminen. Jollei toisin ole sovittu, Myyjällä on työvälineeseen pysyvä ja 
yksinomainen käyttö- ja säilytysoikeus ja Myyjä sitoutuu olemaan luovuttamatta ja 
siirtämättä sellaisia hallussaan olevia työvälineitä, jotka ovat Myyjän valmistamia 
Ostajan tarkoituksia varten. Myyjä sitoutuu Ostajan puolesta säilyttämään ja 
huoltamaan näitä työvälineitä kohtuullisen ajan. Myyjä toimittaa työvälineitä 
koskevan tilanneraportin Ostajan pyynnöstä, tai mikäli Myyjä pitää sitä 
tarpeellisena. Kahden (2) vuoden kuluttua viimeisestä toimituksesta Ostajalle on 
Myyjällä oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla romuttaa työvälineet. 
Työvälineen säilytystä tulee jatkaa Ostajan kustannuksella (palvelu-, vakuutus- ja 
varastointikustannukset), Ostajan kirjallisesta pyynnöstä. Työvälineiden vakuutukset 
perustuvat niiden käyttöarvoon. Kuitenkin, jos Ostaja ei ole tehnyt Tuotteen tilauksia 
viiteen (5) vuoteen viimeisestä toimituksesta, on Myyjällä oikeus romuttaa työväline.  
 
11. HINNOITTELU JA MAKSUTAVAT  
Ellei toisin ole sovittu, maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Lasku 
päivätään toimituspäivälle. Ostajan maksun viivästyessä Myyjällä on oikeus periä 
soveltuvan lainsäädännön mukainen viivästyskorko ja pidättyä jatkotoimituksista, 
kunnes maksu on suoritettu. Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes lasku 
(mukaan luettuina viivästyskorot) on kokonaan maksettu. Ostajalla ei ole mitään 
oikeutta kuitata maksuja. 
 
Laskutus perustuu Myyjän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisiin hintoihin. 
Myyjä pidättää oikeuden hintojen muuttamiseen ilmoittamalla muutoksesta 
etukäteen. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintoja, jos vaihtokurssi, 
maahantuontikulut, verot tai muu sellainen Myyjän vaikutusmahdollisuuden 
ulkopuolella oleva maksu muuttuu. 
 
Ostajan osuus työvälineistä laskutetaan erissä 
- 1/3 tilauksen vahvistamisen yhteydessä 
- 1/3 näytteen hyväksymisen yhteydessä  
- 1/3 ensimmäisen toimituksen yhteydessä 
 
12. PALAUTUKSET 

Mahdollisista palautuksista ja palautusehdoista sovitaan aina erikseen. 
 
13. VAHINGONKORVAUS 
13.1 Ostaja sitoutuu vaadittaessa toimimaan Myyjän (mukaan luettuina sen kaikki 
osakkeenomistajat, toimihenkilöt ja työntekijät) puolesta Myyjälle esitettyjen 
vaatimuksien, nostettujen kanteiden tai niistä seuraavien oikeudenkäyntien 
selvittämiseksi tai puolustamaan Myyjää vahingoilta, tappioilta vastuilta, kuluilta ja 
kustannuksilta (mukaan luettuina kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka liittyvät (I) 
Ostajan tai sen loppukäyttäjien tai minkä tahansa Ostajan puolesta toimivan 
osapuolen piittaamattomaan, tahalliseen, rikolliseen tai huolimattomaan toimintaan 
tai laiminlyöntiin tai tämän sopimuksen rikkomiseen, tai (II) Tuotteen käsittelyyn, 
varastointiin, maahantuontiin, mainontaan, markkinointiin, myyntiin, käyttöön, 
asennukseen ja/tai jakeluun, tai korvaamaan ne Myyjälle. 
 
13.2. Myyjä sitoutuu toimimaan valintansa mukaan Ostajan puolesta ja korvaamaan 
sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin, kanteisiin, vahinkoihin, 
vastuisiin, kustannuksiin (mukaan luettuina kohtuulliset asianajopalkkiot) ja kuluihin, 
jotka on esitetty suoraan Ostajalle kolmannen osapuolen tekemän 
tuotevastuuväitteen yhteydessä ja jotka ovat seurausta Myyjän vastuulle kuuluvista 
syistä.  
 
14. VASTUUNRAJOITUKSET  
Tuotteista tai Sopimuksesta johtuvia tai niihin liittyviä vastuita ei uloteta Myyjään 
siltä osin kuin vastuuperuste tai siihen liittyvä vaatimus koskee: (i) Ostajan tekemää 
Tuotemäärittelyä; (ii) Tuotteiden luvatonta muuttamista; (iii) Tuotteiden yhdistämistä 
sellaisiin muihin komponentteihin tai osiin, joihin Myyjä ei ole antanut lupaa; tai (iv) 
Tuotteiden käyttöä niiden käyttötarkoituksen vastaisesti ja vastoin Myyjän kirjallisia 
ohjeita, ellei Myyjä ole antanut sille kirjallista lupaa. 
 

Myyjän sopimukseen perustuva tai siihen liittyvä kokonaisvastuu on rajoitettu 
määrään, joka vastaa vastuuperusteeseen liittyvän tilauksen maksettua tai 
maksettavaa määrää. 
 
Tuotevastuun osalta, josta määrätään kohdassa 13.2, sovelletaan vastaavasti 
edellä mainittua yhteenlaskettua kokonaisvastuuta, ja tällainen vastuu katetaan 
soveltuvin osin Myyjän kulloinkin voimassa olevan tuotevastuuvakuutuksen 
mukaisesti. Ostajan pyynnöstä Myyjä esittää kopion tuotevastuuvakuutusten 
todistuksesta, josta ilmenee mainittu vakuutusmäärä. Myyjällä ei ole missään 
tapauksessa tai olosuhteessa velvollisuutta korvata tai hyvittää Ostajalle tai 
kolmannelle osapuolelle mitään välillisiä vahinkoja, mukaan luettuina myynnin-, 
voiton, mainearvon tai asiakkaiden menetykset. 
 
15. TOLERANSSIT 
Ellei toisin ole sovittu, Myyjän Tuotteen valmistuksessa ja ohjeissa käyttämiä 
toleransseja sovelletaan yleisesti. 
 
16. RIITOJEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI 
Ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu, sovelletaan sopimukseen Suomen lakia. 
 
Mikäli Sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan 
neuvottelemalla, ratkaistaan Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet 
välimiesoikeudessa, Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä 
koskevien sääntöjen mukaisessa menettelyssä. Välimiesmenettelyn paikka on 
Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä. 
 
Myyjällä on kuitenkin oikeus periä Sopimukseen perustuvaa erääntynyttä 
saatavaansa tai hakea kieltotuomiota Myyjän tai Ostajan kotipaikan 
käräjäoikeudessa. 
 
17. MUUT EHDOT 

Mikäli jokin Sopimuksen ehto on Sopimukseen sovellettavien pakollisten lakien 
vuoksi kokonaan tai osittain täytäntöönpanokelvoton ja siten pätemätön, tällä ei ole 
vaikutusta sopimuksen tai sen muiden ehtojen pätevyyteen. 
 

Niiltä osin kuin Myyjän tarjouksessa, sopimuksessa tai näissä yleisissä ehdoissa ei 
ole toisin määrätty, sovelletaan Orgalime S 2012 -sopimusehtoja. 
 
Nämä Oy Mannerin Konepaja Ab:n yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa 
1.8.2015 lähtien. 
 
Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarpeen mukaan. 
 

 
 


