
   Katkon Myyntiehdot 
 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin 

1. Soveltaminen 
 
Nämä ehdot ovat alisteisia KATKO Oy:n 
(jäljempänä "Katko") sopimusasiakirjoissa 
mahdollisesta sovituille erityisehdoille. Mainitut 
ehdot ja määräykset ovat ensisijaisia, ellei toisin 
ole kirjallisesti sovittu. 

 
2. Spesifikaatiot 

 
Tuotteita koskevat tarjoukset tehdään Katkon 
spesifikaatioiden mukaisesti tilauksenteon 
hetkellä. 
 

3. Hinta 
 
Katko pidättää oikeuden tehdä kohtuullisia 
hintamuutoksia kustannusten muuttuessa 
kahden (2) kuukauden ilmoitusajalla (ellei 
kirjallisesti ole toisin sovittu). Muutoksia 
sovelletaan myös jo saatuihin ja vahvistettuihin 
tilauksiin, jos vahvistettu toimitusaika on yli kaksi 
(2) kuukautta. Hintojen muutoksista ilmoitetaan 
Jakelijalle kirjatulla kirjeellä, faksilla tai 
sähköpostilla. 
 

4. Toimitus 
 
Tilauksesta tulee sitova, kun Katko on 
vahvistanut sen. Ellei toisin ole sovittu, 
toimitusehto on ex works, Helsinki Incoterms 
2000 -ehtojen mukaisesti. Jos Jakelija ei anna 
Katkolle riittäviä lähetysohjeita tai viivästyttää 
muuten toimitusta, Katkolla on oikeus 
varastoida, hävittää tai jakaa tuotteet uudelleen 
ilman, että se on vastuussa mahdollisista 
menetyksistä, sekä veloittaa tästä johtuvat 
mahdolliset kustannukset ja / tai peruuttaa 
tilauksen. 

 
5. Ylivoimainen este 

 
Katko ei ole vastuussa toimitusten 
viivästymisistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta 
esteestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 
teollisuus- tai työriidat, mellakat, piiritykset, 
tulipalot, tulvat, sodat, kansalaisriidat, 
kauppasaarrot, työvoiman, materiaalien, 
energian, polttoaineen tai kuljetuksen 
saatavuusongelmat riippumatta siitä, 
vaikuttavatko ne yhtiöön tai sen alihankkijoihin, 
taikka olosuhteista, jotka johtuvat laeista, 
asetuksista, määräyksistä tai minkään 
hallituksen tai toimivaltaisen viranomaisen luvan 
puuttumisesta. Tällaisten olosuhteiden 
aiheuttamat viivästykset eivät aiheuta 
seuraamuksia ja Katko voi vaatia toimitusajan 
jatkamista niin kauan kuin olosuhteet jatkuvat. 
Aikana, jolloin tavaroiden toimittaminen ei ole 
mahdollista mistään edellä mainitusta syystä, 

Jakelijalla on oikeus Katkolle kirjallisesti 
ilmoittamalla ostaa tuotteita muualta omalla 
kustannuksellaan ja vastuullaan, ja Katko ei ole 
velvoitettu hyvittämään tästä seuranneita 
eroavaisuuksia. Jos viivästys kestää yli kolme 
kuukautta, Katko ja Jakelija voivat irtisanoa 
sopimuksen ilman seuraamuksia. 

 
6. Maksu 

 
a) Ellei toisin ole sovittu, Jakelija suorittaa 

täyden maksun Katkolle euroissa 
pankkisiirrolla välittömästi käytettävissä 
olevilla varoilla taikka vahvistetulla ja 
peruuttamattomalla Letter of credit -
dokumentilla. 

b) Katko veloittaa myöhästyneestä maksusta 
viivästyskorkoa, joka on puolitoista 
prosenttia (1,5 %) kuukaudessa 
maksamattomasta summasta maksun 
eräpäivästä lukien.   

 
7. Vaatimukset 

 
Mitään Vaatimuksia puutteista ja vahingoista ei 
huomioida, ellei Katko ole vastaanottanut sitä 
kirjallisesti (aikaisemmin tapahtuvan mukaisesti) 
takuuajan puitteissa taikka 14 päivän kuluessa 
siitä, kun ostaja havaitsi tai olisi kohtuudella 
pitänyt havaita puute tai vahinko.  
 

8. Takuu 
 
Katko takaa, että tuotteet ovat spesifikaatioiden 
mukaiset. Takuuaika on 12 kuukautta tuotteiden 
toimituspäivästä. Yksinomaisena korvauksena 
takuun vastaisesta tuotteesta, Katko, valintansa 
mukaisesti, korvaa viallisen tuotteen uudella 
tuotteella omalla kustannuksellaan taikka 
hyvittää hinnan kaikista tuotteista, jotka 
takuuaikana havaitaan olevan takuun vastaisia, 
edellyttäen, että tuotteet palautetaan Katkon 
määräämälle tehtaalle rahtimaksu ennakkoon 
maksettuna, ja että Katkolle ilmoitetaan 
välittömästi, kun takuun vastaisuus ilmenee, ja 
takuun vastaisuuden voidaan Katkoa 
tyydyttävästi osoittaa johtuvan sen virheellisestä 
työstä tai viallisista materiaaleista. 
 
Muita, suoria tai epäsuoria, takuusitoumuksia ei 
anneta tai pidetä Katkon antamina, eikä Katko 
myöskään ota tai valtuuta ketään ottamaan 
vastaan puolestaan muita velvoitteita tai vastuita 
tuotteiden jakelun ja myynnin yhteydessä tai 
muutoin. Tämä ehto korvaa ja sulkee pois kaikki 
lakiin tai oikeuskäytäntöön perustuvat takuut, 
sitoumukset, lausumat, ilmoitukset tai ehdot 
riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisia vai 
epäsuoria. Katko ei ole vastuussa 
sopimusperusteisesti tai sopimuksen ulkoisesti 
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mistään epäsuorista, välillisistä tai taloudellisista 
vahingoista (riippumatta siitä, liittyvätkö ne 
laatuun, lähetykseen, toimitukseen tai muuhun).  
 
Jakelija ottaa vastuun ja suojaa Katkoa kaikista 
vaatimuksista (mukaan lukien vaatimukset, jotka 
johtuvat Jakelijan huolimattomuudesta), 
vastuista, väitteistä, kuluista tai kustannuksista 
ja muista vastaavista, joita voi syntyä kolmannen 
osapuolen väitteistä tuotteisiin liittyen. Jakelija 
pitää tämän Sopimuksen voimassaoloajan 
voimassa asianmukaisen vakuutuksen 
kattaakseen näiden ehtojen mukaiset 
velvoitteensa.  
 

9. IPR ja luottamuksellisuus 
 

Kaikki immateriaalioikeudet kaikkiin Jakelijalle 
toimitettuihin tuotteisiin ja Katko-
dokumentteihin (mukaan lukien piirustukset ja 
teokset) pysyvät aina Katkolla, eikä asiakirjoja tai 
niiden sisältöä saa käyttää ilman Katkon 
nimenomaista kirjallista suostumusta mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on 
toimitettu.  
 
Jakelija sitoutuu pitämään salassa ja olemaan 
käyttämättä mihinkään muuhun kuin osapuolten 
sopimuksen mukaiseen toimintaan mitään 
Katkon Jakelijalle sopimuksen perusteella taikka 
muutoin antamia tietoja, riippumatta siitä missä 
muodossa tiedot on annettu. 

 
10. Verot, tullit, palkkiot, maksut 
  

Tarjottu hinta ei sisällä minkäänlaisia 
määränpäämaan veroja, tulleja, palkkioita eikä 
maksuja. Tällaiset verot, tullit, palkkiot ja maksut 
maksaa Jakelija. 
 

11. Luopuminen 
 
Katkon jättäminen vetoamatta yksittäisessä 
tilanteessa sopimusehtoon, ei tarkoita 
sopimusehdosta luopumista eikä estä Katkoa 
myöhemmin vetoamasta tällaiseen ehtoon.  
 

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 
 
Näihin ehtoihin ja muihin osapuolten välisiin 
sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, pois 
lukien sen lain valintaa koskevat määräykset. 
Näistä ehdoista tai sopimuksesta aiheutuvat 
riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä 
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. 
Menettelyn paikka on Helsinki ja se käydään 
suomen kielellä. 
 
 

13. NL 17 Yleiset sopimusehdot 
 
NL 17 “Pohjoismaiset yleiset sopimusehdot 
koneiden ja laitteiden toimituksiin” (jäljempänä 
NL 17) sovelletaan, ellei sopimusasiakirjoissa ole 
toisin sovittu tai määritelty näissä ehdoissa. 
Nämä ehdot ovat ensisijaisia, mikäli näiden 
ehtojen ja NL 17 välillä on ristiriita.  

 

 

 

  


