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1.OSTAJAN YHTEYS SEKÄ LUOTTOTIEDOT 

Ostajan on annettava myyjälle ajantasaiset yhteystietonsa ennen 
kauppaa. Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan ajantasaiset 
yhteystiedot.  Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia ja 
tarkistaa ostajan luottotiedot valitsemallaan tavalla. Myyjällä on 
lisäksi oikeus tunnistaa ostaja. Ostajan tiedot voidaan merkitä 
myyjän hallinnoimaan sekä valitsemaan rekisteriin gdpr- asetuksia 
noudattaen. 
 
2. TARJOUS 
 
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli 
voimassaoloaikaa ei mainittu, on se viisitoista (15) päivää tarjouksen 
päiväyksestä. 
 
Tarjous ja siihen liittyvät piirustukset, tekniset asiakirjat ja muut 
tiedot sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. 
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi 
tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää 
hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. 
 
3.SALASSAPITO 
 
Molemmat osapuolet niin myyjä kuin ostaja ovat velvollisia 
pitämään salassa kaikki tarjouksen voimassaoloaikana toisiltaan 
luottamuksellisena saamansa tiedot ja sitoutuvat tarjouksen 
voimassaoloaikana, että sen päättymisen jälkeen olemaan 
hyväksikäyttämättä tarjouksen tietoja tai ilmaista niitä ulkopuolisten 
käyttöön.  
 
4. KAUPAN KOHDE 
 
Kaupan kohde yksilöidään tilaus- ja kauppasopimuksessa, joka 
ostajan on tarkistettava ennen luovutusta. Uusi ajoneuvo tai muu 
käyttämätön kaupan kohde myydään myyjän edustamien tuotteiden 
yleisten vaatimusten mukaisena, ellei muuta ole sovittu. 
 
Käytetty ajoneuvo tai muu käytetty kaupan kohde myydään siinä 
kunnossa ja siten varustettuna kuin se on luovutushetkellä. Kaupan 
kohteen varusteista tai lisätilauksista laaditaan tarvittaessa erillinen 
sopimusasiakirja ostajan sekä myyjän välille.  
 
Ostajan on tarkistettava kaupan kohde ennen luovutusta ja tehtävä 
mahdolliset huomautukset puutteista luovutuksen yhteydessä 
myyjälle. Ostaja hyväksyy kaupan kohteen sellaisena kuin se on, ellei 
ostaja tee kirjallista huomautusta ja vaadi korjausta tai muutosta 
ennen luovutuksen tapahtumista. Ostajan on tarkastettava kaupan 
kohde viimeistään luovutuksen yhteydessä ja kirjallisesti 
reklamoitava myyjälle puutteista viimeistään luovutuspäivää 
seuraavana päivänä siinä tapauksessa, ettei ostajalla ole ollut 
mahdollisuutta ennakkotarkastukseen myyjästä johtuvasta syystä. 
 
5. LUOVUTUSAJANKOHTA JA VIIVÄSTYS 
 
Kaupan kohteen luovutusajankohta on tilaus- ja 
kauppasopimuksessa sovittuna ajankohtana. Ellei luovutusaikaa ole 
sovittu, luovutuksen tulee tapahtua viimeistään yhdeksän (9) 
kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilauksen 
hyväksymisestä.  
 
Ostaja on velvollinen vastaanottamaan kaupan kohteen sovittuna 
luovutusajankohtana. Kaupan kohteen luovutus tapahtuu myyjän 
luona, ellei toisin sovita. Jos luovutus viivästyy ostajasta johtuvista 
seikoista ja kaupan kohde on valmiina luovutettavaksi, myyjä saa 
periä ostajalta viivästyskorkoa sopimuksen mukaisesta 
luovutusajankohdasta lukien. Myyjä voi purkaa sopimuksen ostajan 
viivästyksen vuoksi, jos ostaja ei vastaanota kaupan kohdetta 
kahden (2) viikon kuluessa luovutusajankohdasta. 
 
 

6. KAUPAN KOHTEEN VAARANVASTUU 
 
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle kaupankohteen sovitulla 
luovutushetkellä tai silloin kun ajoneuvosta on luovutettu varmenne 
ostajalle, jollei muuta ole sovittu.  
 
Kaupan kohteen vakuuttaminen, säilytys sekä käyttäminen 
tapahtuvat ostajan vastuulla vaaranvastuun siirtymisestä lukien 
paikasta riippumatta.  Vaihtoajoneuvon tai vaihtovälineen 
vaaranvastuu siirtyy myyjälle sen luovutushetkellä sen jälkeen, kun 
myyjä on tarkastanut tuotteen kunnon ja todennut sen olevan 
sovitun mukainen. 
 
7. SOPIMUSRIKKOMUS 
 
Jos ostaja ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy sopimuksen 
täyttämisestä tai purkaa sopimuksen ennen sovittua luovutusta tai 
jos myyjä sopimusehtojen 5. kohdan nojalla purkaa sitoumuksen, 
myyjä saa periä sopimussakkona kymmenen (10 %) prosenttia 
kaupan kohteen kauppahinnasta. Sopimussakon määrä ei rajoita 
myyjän oikeutta vahingonkorvaukseen. 
 
8. AJONEUVON LUOVUTUS 
 
Vaihtoajoneuvo luovutetaan myyjälle viimeistään ostajan 
vastaanottaessa kaupan kohteen, ellei muuta kirjallisesti sovita. 
Vaihtoajoneuvo tai vaihtoväline luovutetaan siinä kunnossa kuin se 
oli arviointihetkellä. Vaihtoajoneuvon tai vaihtovälineen 
arviointihetken kunnosta ja arvosta laaditaan tarvittaessa erillinen 
sopimus tai maininta kauppakirjassa. Jos vaihtoajoneuvon tai 
vaihtovälineen arvo tai kunto on arviointihetken jälkeen alentunut 
enemmän kuin sen tavanomaisesta käyttämisestä voi johtua tai jos 
sen arvo on alentunut varustelussa tehtyjen muutosten 
seurauksena, alennetaan vaihtoajoneuvon tai vaihtovälineen hintaa 
arvonalennusta vastaavasti.  
 
9. KAUPPAHINTA SEKÄ OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN 
 
Ostaja maksaa sovitun kauppahinnan luovutuksen yhteydessä tai 
rahoitussopimuksen mukaisesti, ellei muuta sovita. Myyjä saa 
edellyttää kauppahinnan osan maksua jo ennen kaupan kohteen 
luovutusta, jos ennakkomaksusta on sovittu ostajan kanssa. Myyjä ei 
ole velvollinen luovuttamaan kaupan kohdetta ostajalle ennen kuin 
sovittu kauppahinta on maksettu. Myyjällä on oikeus muuttaa 
sopimukseen merkityn kaupan kohteen kauppahintaa, jos tilatun 
kaupan kohteen hintaan vaikuttavat hankintakustannukset nousevat 
tilauksen jälkeen ennen kaupan kohteen sovittua luovutusta. 
Hinnanmuutoksen määrä on enintään myyjälle aiheutuneen 
kustannusnousun määrä. Kauppahintaa tai sen osaa ei kuitata 
maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin, vaan maksusta on 
laadittava erillinen tosite, josta käy ilmi kustannusnousun määrä 
sekä syy. 
 
Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun ostaja on 
täyttänyt kaikki tilaus- ja kauppasopimukseen perustuvat velvoitteet 
myyjälle.  
 
Omistusoikeuden ollessa myyjällä, myyjä saa ottaa kaupan kohteen 
hallintaansa, jos ostaja ei ole noudattanut tämän sopimuksen 
ehtoja. Ostaja ei saa viedä kaupan kohdetta ulkomaille ennen 
kaupan kohteen omistusoikeuden siirtymistä. Mikäli 
kaupankohteesta solmitaan osamaksukauppa-, leasing-, tai 
vuokrasopimus kolmannen osapuolen kanssa, noudatetaan muun 
tehdyn sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat tästä 
sopimuksesta.  
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10. HUOLTO, KÄYTTÖOHJEET SEKÄ TAKUU 
 
Myyjä voi tietyin tapauksin antaa ostajalle huolto- ja käyttöohjeet 
uuden ajoneuvon tai muun uuden tuotteen luovutuksen yhteydessä. 
Jos myyjä antaa kaupan kohteelle takuun, myyjän on annettava 
ostajalle kirjallinen takuutodistus, josta ilmenee takuun tarkat 
tiedot, sen kattavuus ja rajoitukset, ilman kirjallista takuutodistusta 
takuu ei ole voimassa. Kaupan kohteelle voidaan antaa muita kuin 
myyjän myöntämiä takuita, joista myyjä ei itse vastaa.  
 
11. REKLAMAATIO JA OSTAJAN OIKEUDET VIRHEEN JOHDOSTA 
 
Jos kaupan kohteessa todetaan virhe, ostajan on reklamoitava 
virheestä myyjälle kirjallisesti viimeistään yhden (1) viikon kuluessa 
siitä, kun hän oli havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. 
Ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt 
ennakkotarkastuksessa ennen luovutusta huomata. Reklamaation 
myöhästyminen tai tekemättä jättäminen poistaa myyjän 
mahdollisen virhe- ja vahingonkorvausvastuun.  
 
Ostajalla ei ole oikeutta korjata virhettä myyjän lukuun ilman 
myyjän kirjallista suostumusta ja ohjeistusta. Ostajan pitää virheen 
johdosta rajoittaa vahingon syntymistä kohtuullisin toimenpitein. 
Myyjä ei vastaa ostajan hankkimissa varusteissa ilmenevistä vioista 
eikä myöskään vioista tai vaurioista, jotka johtuvat ostajan itse 
lisäämistä varusteista tai huolto sekä asennustöistä 
. 
12. VASTUUNRAJOITUS 
 
Myyjä ei ole vastuussa ostajalle kaupan kohteen virheestä tai 
luovutuksen viivästymisestä johtuneesta välillisestä vahingosta. 
Tähän kuuluvat niin tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetys, 
kateostoon rinnastuvien toimenpiteiden aiheuttamista 
kustannuksista, ostajan kolmannelle osapuolelle suorittamasta 
vahingonkorvauksesta, sopimuskorvauksesta tai 
hinnanalennuksesta, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, 
saamatta jääneestä voitosta taikka muuhun niihin verrattavasta 
vahingosta. 
 
Myyjä ei vastaa ostajalle virheen tai viivästymisen aiheuttamasta 
välittömästä vahingosta, jos virhe tai viivästyminen on johtunut 
myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, 
jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon 
sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella 
olisi voinut välttää tai voittaa. 
 
13. KATSASTUS JA REKISTERÖINTI 
 
Kaupan kohteena oleva ajoneuvo luovutetaan katsastettuna ja 
rekisteröitynä, jos näin on kirjallisesti sovittu. Muussa tapauksessa 
ajoneuvo myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on, 
ostajan ottaessa katsastuksesta vastuun luovutuksen jälkeen 
 
 

14. KAUPAN KOHTEEN VAKUUTUKSET 
 
Ostaja on velvollinen hankkimaan kaupan kohteena olevaan 
ajoneuvoon liikennevakuutuksen ja kirjallisiin kaupan ehtoihin 
kuuluvat muut vakuutukset, kuten kaskovakuutuksen. Myyjä ja 
ostaja voivat joko kirjallisesti tai suullisesti sopia, että myyjä hankkii 
vakuutukset ostajan kustannuksella kaupankohteena olevaan 
tuotteeseen tarvittaessa. 
 
15. VASTUU KAUPAN KOHTEEN VEROISTA JA MAKSUISTA  
 
Myyjä vastaa siitä, että kaupan kohdetta koskevat verot ja maksut 
on maksettu luovutushetkeen saakka. Luovutuksen jälkeen ostaja 
vastaa kaikista kaupan kohteen käyttöön liittyvistä veroista ja 
maksuista. Ostaja vastaa kaikista vaihtoajoneuvon tai vaihtovälineen 
veroista ja maksuista, jotka kohdistuvat luovutushetkeä edeltävään 
aikaan, ellei sopimuksessa toisin ole määritelty. 
 
16. ALIHANKINTA  
 
Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijaa suorittaessaan palveluaan.  
Myyjä ei vastaa alihankkijan toimista kuten katsastuksista ja 
tarkastuksista ja niihin liittyvistä lakiteknillisistä asioista vaan ne 
tulee hoitaa alihankkijan kautta tarvittaessa. 
 
17. HUOLTO JA KORJAUS 
 
Huolto ja korjaussopimuksissa ostajan on maksettava palvelu ennen 
tuotteen luovutusta, ellei toisin sovita. Tätä sopimusta voidaan 
soveltaa kaikin osin myös korjaus sekä huoltotoimintaan niiltä osin 
kuin se on mahdollista. Ostajalle on lähetetty tarjous huollosta tai 
korjauksesta, jonka hän on hyväksynyt kauppakirjassa määritellyin 
ehdoin. Ostajalla oltava voimassa oleva vakuutus myös niissä 
ajoneuvoissa ja laitteissa, jotka korjaus tai huoltotoimenpiteen 
vuoksi ovat myyjän toimitiloissa sekä ulkoalueilla. 
 
TOIMITUSEHDOT 
 
Omistusoikeus kaupan kohteeseen ei siirry ostajalle, ennen kuin 
kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu. Ostaja toimittaa 
varmenteen vaihtoajoneuvosta myyjän sähköpostiin tai puhelimeen 
varmistaen, että myyjä on vastaanottanut sen.   
 
Käytetylle tuotteelle emme myönnä takuuta tai palautusoikeutta 
ellei siitä ole kauppakirjassa erikseen mainintaa 
 
Ostaja on tarkastanut kaupan kohteen ennen sopimuksen 
allekirjoittamista ja hyväksyy tällä kauppakirjan ehdot.  
 
Myyjä sekä ostaja ovat molemmat lukeneet nämä sopimusehdot, 
jotka he hyväksyvät allekirjoituksella. Mahdollinen sähköpostin tai 
puhelimen välityksellä tehtyä kuittaus on yhtä sitova.  Sopimusta on 
tehty kaksi (2) kappaletta josta toinen ostajalle sekä toinen myyjälle. 

 


