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WILON YLEISET TOIMITUSEHDOT 
 
 

1. Voimassaolo 

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkeen sellaisten 
tuotteiden myyntiin, joita sopimus, jossa näihin yleisiin 
toimitusehtoihin viitataan, koskee, ellei kirjallisesti ole 
erikseen muuta sovittu. 

2. Tilaus 

Tarjous on sitova kolmekymmentä (30) päivää tarjous 
päivästä lukien. 

Sopimus on sitova vasta sitten, kun Wilo on lähettänyt 
tilausvahvistuksen. Jos tilausvahvistuksessa on virheitä, 
Wilolle on ilmoitettava siitä viimeistään neljäntoista (14) 
päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. 
Muussa tapauksessa tilausvahvistus ja sen sisältö on 
sitova. 

3. Toimitus 

Voimassa oleva toimitusaika käy ilmi tilausvahvistuksesta. 
Toimitus tapahtuu määritetyn ajan kuluessa edellyttäen, 
että ostaja on täyttänyt tilausvahvistuksessa asetetut 
ehdot. 

Vaikka ostaja ei vastaanota toimitusta, hänellä on silti 
velvollisuus suorittaa tilausvahvistuksen mukainen maksu, 
ellei kirjallisesti ole erikseen muuta sovittu. 

Toimitus tapahtuu FCA Incoterms (2010) -ehtojen 
mukaisesti. 

Toimituksen viivästyessä ei makseta korvausta. 

4. Hinnat 

Voimassa oleva hinta käy ilmi tilausvahvistuksesta. Wilolla 
on oikeus tarkistaa tätä hintaa raaka-aineiden hintojen 
muuttuessa, tuotantokustannusten noustessa, 
valuuttakurssimuutosten yhteydessä ja vastaavissa 
olosuhteissa. 

5. Maksu 

Maksu on suoritettava viimeistään kolmenkymmenen (30) 
päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun 
viivästyessä on maksettava sovellettavan korkolain 
mukainen viivästyskorko lisättynä kahdeksalla (8) 
prosenttiyksiköllä. 

Wilolla on oikeus esittää vaatimus pankkitakauksesta tai 
muusta hyväksyttävästä vakuudesta, ennen kuin toimitus 
tapahtuu.  

Ostaja vastaa kaikista toimitukseen liittyvistä 
kustannuksista. 

Jos maksu viivästyy tai on suorittamatta yli kymmenen (10) 
päivää, Wilolla on oikeus purkaa nykyinen sopimus tai 
pidättää toimitus kokonaan tai osittain ilmoittamalla asiasta 
ostajalle kirjallisesti. Sen jälkeen Wilolla on oikeus muuttaa 
tulevien toimitusten maksuehtoja. 

6. Omistuksenpidätysehto 

Tuotteet ovat Wilon omaisuutta, kunnes ne on kokonaan 
maksettu.  

7. Takuu, viat ja reklamaatiot 

Tuotteilla on kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden 
takuu toimituspäivästä lukien. Varaosien sekä 
alihankkijoiden Wilolle toimittamien tuotteiden osalta 
takuuajat ovat ne, joita kyseisen tuotteen tai varaosan 

valmistaja soveltaa. Vaihdetun tavaran tai varaosan 
vastuuaika ei ylitä alkuperäisen tavaran vastuuaikaa. 

Jos ostaja tekee tuotteisiin jonkinlaisia muutoksia, edellä 
mainittu takuu ei ole voimassa eikä vian perusteella voida 
esittää vaatimuksia. Wilo ei myöskään vastaa vioista, jotka 
johtuvat ostajan tarjoamasta materiaalista. 

Takuuvaatimus on esitettävä Wilolle heti kun vika on 
havaittu, kuitenkin viimeistään (10) päivän kuluttua sen 
havaitsemiseta tai kun se olisi kohtuudella pitänyt havaita. 

Jos takuuta ei ole, Wilo pidättää oikeuden korjata vian itse. 
Tällainen korjaus tapahtuu normaalina työaikana. Wilo ei 
korvaa rahtikustannuksia eikä muita tällaiseen korjaukseen 
liittyviä kustannuksia. 

8. Tuotevastuu 

Wilo vastaa tuotteiden aiheuttamista henkilö- tai 
omaisuusvahingoista vain, jos se on syyllistynyt törkeään 
huolimattomuuteen. Ostaja vapauttaa Wilon vastuusta, jos 
Wilo on velvollinen suorittamaan korvauksen kolmannelle 
osapuolelle sellaisesta tuotevahingosta, josta ostaja on 
vastuussa. 

Ostajan on ilmoitettava välittömästi Wilolle kaikista 
tuotteiden aiheuttamista vahingoista. 

9. Teollis- ja tekijänoikeudet 

Wilo omistaa kaikki tuotteille kuuluvat IP-oikeudet 
(immateriaalioikeudet). Tuotteiden mahdollisen 
kehittämisen tulokset koituvat Wilon hyväksi.  

10. Vastuu 

Wilolla ei ole velvollisuutta korvata ostajalle mahdollista 
vahinkoa, josta tämä kärsii takuun puuttumisen tai muun 
vian tai vahingon vuoksi, riippumatta vian tai vahingon 
laadusta, ellei Wilo ole toiminut törkeän huolimattomasti tai 
tahallisesti. Wilon vastuu on jokaisessa yksittäisessä 
tapauksessa rajoittunut jokaista yksittäistä tilausta 
vastaavan hinnan määrään.  Wilon ei ole kuitenkaan 
missään tilanteessa pakko korvata ostajalle tämän 
kärsimää mahdollista välillistä vahinkoa. 

11. Ylivoimainen este 

Osapuoli on vapautettu tämän sopimuksen mukaisen 
tietyn velvoitteen täyttämisen laiminlyönnin 
seuraamuksista, jos laiminlyönnin syynä on jäljempänä 
mainittu olosuhde (”vapauttava olosuhde”) ja olosuhde 
estää velvoitteen täyttämisen tai vaikeuttaa tai viivästyttää 
sen täyttämistä. Vapauttavaksi olosuhteeksi voidaan 
katsoa mm. viranomaisen toimenpide tai laiminlyönti, uusi 
tai muutettu lainsäädäntö, konflikti työmarkkinoilla, 
kauppasaarto, tulipalo, tulva, kuljetusvälineiden, 
tavaroiden tai energian puute, suuren kokoluokan 
onnettomuus tai alihankkijan toimituksen virheellisyys tai 
viivästyminen, joka johtuu tällaisesta vapauttavasta 
olosuhteesta. 

12. Riitojen ratkaisu 

Osapuolten väliset riidat ratkaisee välimiesoikeus Ruotsin 
lainsäädäntöä soveltaen Tukholman kauppakamarin 
välitysinstituutin sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn 
paikka on Espoo.   

 


