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1. Soveltamisala 
Nämä ehdot koskevat kaikkia Uusioaines Oy:n Foamit-
vaahtolasimurskeen  myyn�- ja toimitusehtoja elleivät 
sopijaosapuolet ole toisin kirjallises� sopineet. Kirjallisella  
sopimuksella tarkoitetaan näissä ehdoissa myös sähköisenä 
vies�nä lähete�yä asiakirjaa. 
 
2. Kaupan päättäminen 
2.1  Tarjous  
Myyjän tarjous on voimassa 30 päivää, ellei tarjouksessa ole 
muuta ilmoite�u. Tarjoukseen lii�yvät tuo�een tekniset 
spesifikaa�ot ovat myyjän omaisuu�a.  
2.2 Sopimuksen syntyminen 
Kauppasopimus syntyy, kun �laaja on hyväksynyt tarjouksen 
ja ilmoitus siitä on saapunut myyjälle.  Vaikka ostajan �laus 
poikkeaa myyjän tarjouksesta, katsotaan kaupan syntyneen 
myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole muuta 
kirjallises� vahvistanut. 
Kauppa syntyy myös, kun myyjä on kirjallises� vahvistanut 
�lauksen, toimitusajan ja -tavan sekä tuo�een määrän ja 
tekniset spesifikaa�ot tai toimi�anut tavaran. 
 
3. Myyjän velvollisuudet 
3.1  Toimitusaika ja toimitusehdot 
Toimituksissa noudatetaan sopimuksesta riippuen  
Incoterms 2010 - ehtoja EXW, FCA  tai DAP. Toimitusaika on 
1-4 viikkoa (< 5000 m3) ja 5-10 viikkoa (> 5000 m3). Myyjä 
ilmoi�aa tarkan toimitusajan ennen toimitusta. Pienin 
toimituserä on 20 m3 tai yksi autokuorma 20 - 140 m3 (DAP).  
3.2  Vaaranvastuun siirtyminen  
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on luovute�u 
ostajalle tai ulkopuoliselle rahdinkulje�ajalle. 
3.3 Viivästys 
Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä, 
myyjä on velvollinen ilmoi�amaan ostajalle viivästyksestä ja 
uudesta toimitusajankohdasta.  Mikäli viivästys aiheutuu 
myyjän tuo�amuksesta, on ostajalla oikeus 
vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5% per viikko 
myöhästyneen toimituserän arvosta kuitenkin enintään 5%.  
3.4 Tavaran virheet  
Myyjä vastaa siitä, e�ä tavara vastaa niitä teknisiä 
spesifikaa�oita, jotka myyjä on �lauksen yhteydessä 
ostajalle antanut. Foamit vaahtolasi -tuo�een yleinen 
tuoteseloste ja käy�öturvallisuus�edote ovat nähtävissä 
osoi�eessa www.foamit.fi.  
Mikäli toimitus poikkeaa sovituista teknisistä �edoista, 
myyjällä on ensisijaises� oikeus korvata toimitus 
virhee�ömällä tuo�eella. Virheellinen tuote jää myyjän 
omistukseen. Myyjällä on oikeus o�aa näy�eitä 
virheelliseksi väitetystä  erästä testausta varten ennen 
uuden erän toimi�amista tai muuta reklamaa�okäsi�elyä. 
Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista välillisistä 
vahingoista, ellei myyjän osoiteta aiheu�aneen niitä 
tahallises� tai törkeällä tuo�amuksella. Myyjän 
vahingonkorvausvastuu rajoi�uu aina kauppahintaan. 
 

4. Ostajan velvollisuudet 
4.1   Kauppahinnan maksu 
Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan 14 päivän 
kuluessa toimituksesta, ellei muusta ole sovi�u. 
Materiaalin hinta ilmoitetaan euroina / irto-m3 tai euroina/1 
m3 suursäkki. Lisäksi veloitetaan rah�- ja/tai purkukulut. 
Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa olevan 
verokannan mukainen arvonlisävero.   
Myyjä voi vaa�a vakuuden kauppahinnan maksamisesta 
ennen toimituksen aloi�amista.  Mikäli ostaja laiminlyö 
kauppahintaosan suori�amisen, myyjällä on oikeus 
keskey�ää alkanutkin toimitus, kunnes erääntynyt 
kauppahinnan osa on makse�u ja vakuus 
loppukauppahinnan maksamisesta on asete�u. 
Suorituksen viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan  
15% viivästyskorkoa. Myyjä pidä�ää omistusoikeuden 
tavaraan siihen as�, kunnes lasku on makse�u. 
Ostaja on velvollinen korvaamaan �latun 
kuormatoimituksen perumisesta aiheutuvat kulut.  
 
4.2 Toimituksen vastaanotto ja tarkistaminen  
Ostaja vastaa siitä, e�ä sen ennakkoon antama 
toimitusosoite ja ajo-ohje ovat oikeat.  Kuljetus tapahtuu 
myyjän järjestämillä yhdistelmäajoneuvoilla ellei muuta ole 
sovi�u.  Työmaalla olevien ja työmaalle johtavien teiden 
ajokelpoisuus, kantavuus ja estee�ömyys ovat ostajan 
vastuulla. Myyjä on oikeute�u veloi�amaan ostajalta  kaikki 
ne lisäkulut, jotka aiheutuvat poikkeamista työmaan �e- ja 
purkuolosuhteissa.  Ostajan tulee viivytykse�ä osoi�aa 
kuorman purkupaikka. Mikäli kuorman purkua ei pystytä 
tekemään kokonaisuudessaan 1 tunnin kuluessa ajoneuvon 
saapumisesta työmaalle �laajasta johtuvasta syystä, on 
myyjällä oikeus veloi�aa odotusveloituksena 37 euroa (alv 0 
%) jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Ostajan tulee olla 
eduste�una vastaano�opaikalla (DAP). 
EXW -ehdoin tapahtuvasta noutoajankohdasta on sovi�ava 
�lausta tehtäessä. Kulje�ajan on peite�ävä kuorma 
kulloinkin soveltuvalla tavalla las�n putoamisen estämiseksi. 
   
Ostajan on tarkiste�ava vastaano�amansa tavara 
väli�ömäs�. Reklamaa�o tulee tehdä kirjallises� viimeistään 
3 päivän kuluessa toimituksesta uhalla, e�ä ostaja mene�ää 
oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Ostaja mene�ää 
oikeutensa reklamaa�oon, jos tavaraa käytetään ennen 
reklamaa�on tekemistä tai varaama�a myyjälle 
mahdollisuu�a tutkia virheelliseksi väite�y toimitus. 
 
4.3 Vaahtolasimurskeen  käyttötarkoitus ja suunnittelu     
Myyjä ei vastaa rakennushankkeiden  suunni�elusta eikä  
mahdollisten viranomaislupien hankkimisesta. Myyjä ei 
koskaan vastaa tuo�een käytöstä  kokeellisiin tarkoituksiin.   
 
5. Kauppalain soveltaminen 
Sopimukseen sovelletaan kauppalakia (355/1987)  sikäli kuin 
näistä sopimusehdoista ei muuta johdu. 
 

http://www.foamit.fi/

