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OULUN KONTTIVUOKRAUS OY:N VIRALLISET MYYNTIEHDOT 

 

Voimassa 14.6.2018 alkaen. 

 

 

1. Soveltamisala  

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Oulun Konttivuokraus Oy:n, (jäljempänä myyjän) ja ostajan välisessä kaupassa. Nämä ehdot eivät 

rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.  

 

2. Tarjoukset ja kaupan päättäminen 

 

2.1 Tarjoukset  

 

Tarjouksemme ovat voimassa 14 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty. Kaikki tarjotut tuotteet 

sekä palvelut myydään välimyyntivarauksin, ja kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään, kunnes myyjä on vahvistanut tilauksen. 

 

Ellei erikseen ole toisin sovittu, tavaran hinta ei sisällä kuljetusta eikä mitään muuta tuotetta tai palvelua, jota tarjouksessa ei ole 

mainittu. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0% ja voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintoihin lain vaatimalla tavalla. 

 

Kaikki tarjoukset, laskelmat, pohjapiirrokset, kuvat sekä muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole 

oikeutta käyttää niitä tai antaa niistä tietoa kolmannelle henkilölle ilman myyjän kirjallista lupaa. Väärinkäytösten tullessa ilmi, 

tarjouksen saaja on velvollinen korvaamaan myyjälle siitä aiheutuneet vahingot, jotka määritellään tapauskohtaisesti. 

 

2.2 Sopimuksen syntyminen 

 

Sopimuksen katsotaan syntyneen kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän voimassa olevan tarjouksen ja myyjä on 

vahvistanut tilauksen. Tilaus voidaan vahvistaa myös suullisesti, kirjallisesti tai toimittamalla tavara. 

 

2.3 Omistusoikeus ja vaaranvastuu 

 

Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.  

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovitun toimitusehdon mukaisesti viimeistään myyjän tai tavarantoimittajan luovuttaessa tavaran 

ostajalle, ellei toisin ole sovittu. Ks. kohta 4.
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3. Maksu ja takuu 

 

3.1 Kauppahinnan maksu 

 

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan erikseen sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Ellei maksuehdosta ole sovittu, 

sovelletaan myyjän tavanomaisesti käyttämää maksuehtoa, joka on ennakkomaksu. 

 

Maksun viivästyessä, ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron sekä 

perinnästä aiheutuvat kustannukset. Ostaja on velvollinen maksamaan sopimuksen mukaisen kauppahinnan myös siinä 

tapauksessa, että ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti.  

 

Jos ostaja vetoaa tavaran tai laskun virheellisyyteen ja kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, ostajan on ilmoitettava virheestä 

toimituksen yhteydessä kirjallisesti. Mikäli virhe ilmoitetaan toimituksen jälkeen, on ostaja velvollinen maksamaan koko 

kauppasumman. 

 

Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. 

Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan 

siirtymisestä johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa.  

 

Mikäli ostaja ei suorita erääntynyttä velkaansa 14 päivän kuluessa velan eräpäivästä lukien, myyjällä on oikeus katsoa koko jäljellä 

oleva (myös erääntymätön) saaminen ostajalta heti erääntyneeksi.  

 

Mikäli ostaja ei suorita erääntynyttä velkaansa 30 päivän kuluessa velan eräpäivästä lukien, myyjällä on oikeus noutaa toimitettu 

tuote pois ostajan tiloista. Myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta noutorahti sekä tuotteen kulumisesta mahdollinen hinnanalennus ja 

palautuksen valmisteluun käytetty työaika (80 €/tunti,max 8 tuntia.). 

 

3.2.Tiedot tavarasta 

 

Myyjä vastaa vain itse antamistaan tavaran käyttöä ja ominaisuuksia koskevista tiedoista. Myyjä pidättää oikeuden dokumenttien 

muutoksiin ja annetut mitat ovat alalla yleisesti käytössä olevia standardimittoja, jotka eivät ole välttämättä täysin samanlaisia 

myydyn tuotteen kanssa. 

  

Tuotteiden käyttötarkoituksesta johtuen, tuotteissa on aina käytön jälkiä. Käytön jälkiä esiintyy myös uusissa konteissa, sillä ne on 

tuotu tehtaalta Suomeen kertaalleen lastattuna. 

 

 

3.3 Takuu 

 

Myydyllä tavaralla on sen valmistajan tai tavarantoimittajan ehtojen mukainen takuu. Mahdolliset tuotevirheet tulee ilmoittaa 

toimituksen yhteydessä, pl. toimistokontit, pakastekontit, saniteettikontit sekä erikoismallit, joiden takuu kattaa myös niiden 

varustelut. Mahdollisista vioista tulee ilmoittaa myyjälle mahdollisimman nopeasti, kohtuullisen ajan kuluessa.  

 

Merikontit ja käytetyt kontit myydään “nykyisessä paikassa ja siinä kunnossa kuin ovat” periaatteella ilman takuuta ellei toisin 

sovita. 

 

3.4 Reklamaatiot tavaran virheestä 

 

Ostaja on velvollinen tavaraa vastaanottaessaan tarkastamaan, että rahtikirjaan merkityt tavaramäärät täsmäävät tilauksen ja 

toimituksen kanssa, ja että tavara vastaa tilattua tuotetta. 

 

Ostaja on velvollinen merkitsemään tästä kuljetusrahtikirjaan kuittauksen. Jos tavarassa on virhe havaittavissa, ostajan tulee 

ilmoittaa siitä välittömästi rahdinkuljettajalle ja myyjälle. Mahdollisesta muusta virheestä ostaja on velvollinen reklamoimaan 

myyjälle neljän (4) vrk sisällä toimituksesta ajassa.  

 

Jos toimituksen mukana ei ole rahtikirjaa tai toimitusdokumenttia, virheestä tulee ilmoittaa viipymättä sen havaitessa, tai kun se 

olisi pitänyt havaita, eli heti tavaran saapuessa ja tarkistuksen tullessa mahdolliseksi. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa 

tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämistä, ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka ostajan olisi pitänyt 

tarkastuksessa havaita. 
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Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan reklamaation kohteena olevaa tavaraa, ennen kuin hän on sopinut mahdollisesta 

palauttamisesta myyjän kanssa.  

 

3.4 Vastuu tavaran virheestä ja viivästymisestä  

 

Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen tai tavaran vian ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Myyjällä on 

oikeus korjata virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti, tai korvata se kokonaan uudella. Myyjän vastuu tavaran 

virheestä tai viivästyksestä rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/-valmistaja on 

velvollinen siitä korvaamaan. Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu enintään virheellisen tai viivästyneen tavaran 

kauppahinnan määrään.  

 

4. Toimitus 

 

4.1 Toimitusaika 

 

Myyjä on velvollinen toimittamaan tavara ostajan kanssa sovitun tai tavanomaisen toimitusajan mukaisesti. Myyjällä on oikeus 

ilman vahingonkorvausvelvollisuutta poiketa toimitusajasta, jos toimitus viivästyy:  

sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi kohtuudella voittaa / Force Majeure 

tavarantoimittajan/-valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia  

tavarantoimittajan/-valmistajan toimituksen viivästyessä edellä mainitun esteen vuoksi 

mikäli sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen sisältöön nähden.  

 

 

4.2 Toimitusehdot ja tavaran luovutus 

 

Toimituslausekkeina noudatetaan kulloinkin voimassaolevien kansainvälisten määritelmien mukaisia toimitusehtoja, tai kuten 

tilausvahvistuksessa on mainittu. 

 

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun   

• ostaja tai hänen valtuuttamansa henkilö on ottanut tavaran haltuunsa  

• tavara on kuljetettu sovittuun toimituspaikkaan  

• ostajalle on annettu noutotiedot hänen hakiessaan tuotteen itse 

 

4.3 Tuotteiden noutaminen itse 

Mikäli ostaja järjestää itse noudon tuotteelle, on hän velvollinen noutamaan ostamansa tuotteet seitsemän (7) päivän sisällä siitä, 

kun myyjä on toimittanut hänelle noutopaikan ja noutotiedot. 

 

Mikäli ostaja ei nouda tuotetta seitsemän päivän sisällä, on hän velvollinen maksamaan tuotteen varastoinnista johtuvat 

kustannukset, jotka määräytyvät varastopaikkakohtaisesti. Varastointikulut veloitetaan jokaiselta päivältä, ja ne ovat vähintään 1 € / 

vrk / TEU.  

 

Mikäli ostaja ei nouda tuotettaan 30 vrk sisällä, on myyjällä oikeus perua kauppa ja veloittaa ostajalta peruuntumisesta aiheutuvat 

kulut sekä varastointimaksut 30 vuorokauden ajalta. 

 

4.4 Toimituksen viivästyminen ja reklamaatio  

 

Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä yli sovitun toimitusajan, myyjä on tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan 

siitä ostajalle. 

  

Voidakseen vedota viivästykseen, ostajan on reklamoitava myyjälle kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimitusajan 

päättymisestä.  
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5.Kaupan purku 

 

5.1 Ostajan oikeus purkaa kauppa 

 

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän aiheuttamalla viivästyksellä tai tavaran virheellä on ostajalle olennainen merkitys, ja 

myyjä on ymmärtänyt, tai hänen olisi pitänyt tämä ymmärtää. Myyjä pidättää oikeuden olla perumatta kauppaa, mikäli ostajalle 

ilmoitettu toimitusaika on arvio tai se sisältää kansainvälisen kuljetuksen. 

 

Mikäli myyjä ei ole toimittanut tavaraa, korjannut virhettä tai toimittanut uutta tuotetta viallisen tilalle kohtuullisessa ajassa näiden 

sopimusehtojen mukaisen reklamaation tapahduttua, voi ostaja purkaa kaupan. 

 

Jos kuitenkin kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai 

toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa 

kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.  

 

Jos viivästyksen syynä on asia, jonka johdosta myyjällä on kohdan 3.2 mukaan oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa 

sovitusta toimitusajasta, ei kyseessä ole myyjän syystä tapahtuva viivästys ja molemminpuolinen oikeus purkaa kauppa määräytyy 

kohdan 5.4 mukaisesti.  

 

5.2 Myyjän oikeus purkaa kauppa 

 

Myyjällä on oikeus pysyä kaupassa ja vaatia sovittua maksua, tai pahimmassa tapauksessa purkaa kauppa jos asiakas ei maksa 

kauppahintaa määräaikana maksun laiminlyönti myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti 

asiakas ei nouda tai vastaanota tavaraa 

 

Tällöin ostaja on velvollinen maksamaan aiheuttamansa vahingon mukaan määräytyvän sopimussakon, kuitenkin vähintään 10 % 

kauppahinnasta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta, onko ostaja saanut tavaran haltuunsa vai ei. Myyjällä on 

oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee  

viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.  

 

5.3 Tavaran palautus 

Ostajalla on oikeus palauttaa virheetön tavara vain mikäli palauttamisesta on erikseen sovittu myyjän kanssa. Tässä tapauksessa, 

myyjä on oikeutettu veloittamaan ostajalta 10 % tavaran kauppahinnasta sekä hänelle palauttamisesta aiheutuvat kulut.  

 

5.4. Ylivoimainen este 

 

Näiden ehtojen kohdassa 4.1 mainitun syyn estäessä toimituksen, tai pidentäessä kohtuuttomasti toimitusaikaa, on sekä ostaja että 

myyjä oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan kauppa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. 

 

6. Muut velvollisuudet 

 

6.1 Tullaus 

Suomessa myytävät kontit myydään tuontitullattuna, ellei toisin mainita.  

 

Suomen ulkopuolella olevat kontit myydään pääsääntöisesti tullaamattomana, ellei toisin mainita. Ostaja on näissä tapauksissa 

velvollinen tullaamaan kontin ja hoitamaan kaikki viranomaismaksut, verot, dokumentit sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli kontti 

poistetaan kansainvälisestä meriliikenteestä. 

 

6.2 Neutralisointi 

Ostajan tulee välittömästi tai viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa kontin vastaanottamisesta poistaa kaikki kontin merkinnät, 

jotka viittaavat sen alkuperäiseen omistajaan. Ostaja on velvollinen tekemään tämän omalla kustannuksellaan, ja hän on vastuussa 

mahdollisista seuraamuksista, mikäli neutralisointi on laiminlyöty. 
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6.3 Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Mikäli sopimusosapuolilla on erimielisyyksiä koskien kauppaa, näitä sopimusehtoja tai niiden tulkintaa, on erimielisyydet 

ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten 

välisissä neuvotteluissa, ne on ratkaistava myyjän kotipaikan alioikeudessa.  

 

6.4. Henkilötietojen käsittely ja lupa ottaa yhteyttä 

 

Hankkimalla palvelun tai tuotteen Oulun Konttivuokraus Oy:ltä  hyväksyt Tietosuojalausekkeemme ja henkilötietojesi käsittelyn. 

Hyväksyt myös, että Oulun Konttivuokraus Oy lähettää sinulle tietoa sekä sähköisesti. Sinulla on aina mahdollisuus perua 

sähköinen uutiskirjeen tilaus, jokaisesta sähköpostista löytyvästä linkistö On tärkeää, että luet ja ymmärrät 

tietosuojalausekkeemme ennen kuin käytät palveluitamme. Tarkemmat tiedot löydät kotisivuiltamme osoitteesta 

ww.konttivuokraus.fi löytyvästä tietosuojaselosteesta (asiakas-ja markkinointirekisteri) 

Termit 

TEU = merikontista käytettävä mittayksikkö,  

1 TEU = 20’ (6 m) kontti 

2 TEU = 40’ (12 m) kontti 


