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Yleiset sopimusehdot 
 

SOVELTAMISALA 
Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan kaikissa Ipe-Peite Oy:n ja asiakkaan välisissä 
tavaroiden tai palveluiden toimituksissa, ellei Ipe-Peitteen ja asiakkaan välillä ole kirjallisesti 
toisin sovittu. 

HINNAT 
Tuotteiden ja palveluiden hinnat määräytyvät Ipe-Peitteen kulloinkin antamien suullisten tai 
kirjallisten tarjousten perusteella. Hintoihin lisätään voimassa olevat arvonlisävero ja muut 
lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot ja maksut niiden 
voimaantulohetkestä lukien. Ipe-Peitteellä on oikeus vapaasti muuttaa tuotteidensa ja 
palveluidensa hinnoittelua. 

LASKUTUS 
Asiakas suorittaa sopimuksen mukaiset maksut Ipe-Peitteen lähettämän laskun perusteella 
siihen merkittyyn eräpäivään mennessä. Yleinen maksuehto on 7 vuorokautta netto laskun 
päiväyksestä, jonka jälkeen viivästyneestä suorituksesta peritään 14 % vuotuinen 
viivästyskorko. Ipe-Peite pidättää oikeuden maksuehtojen ja/tai viivästyskoron muutoksiin. 

OMISTUSOIKEUS 
Tuotteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun kauppahinta ja mahdolliset muut kauppaan 
liittyvät maksuvelvoitteet on kokonaisuudessaan suoritettu. 

IPE-PEITE OY:N VASTUU JA VASTUUN RAJOITUKSET 
Ipe-Peitteen vastuu koskee ainoastaan toimitetun tavaran tai palvelun laatua ja sen 
ominaisuuksia. Ipe-Peitteen vahingonkorvausvelvollisuus tavarassa tai palvelussa olevasta 
vahingoista rajoittuu ao. tilauksen arvoon. Ipe-Peite on ensisijaisesti oikeutettu korvaamaan 
virheellisen suorituksen virheettömällä suorituksella. 

Ipe-Peite ei siten vastaa: 
– Välillisistä ja epäsuorista vahingoista 
– Vahingoista kolmannelle osapuolelle 
– Vahingoista, jotka asiakas on aiheuttanut tavaroiden käsittelyn, kuljetuksen ja/tai 
varastoinnin yhteydessä 
– Vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tavaroiden ohjeiden vastaisesta ja/tai virheellisestä 
käytöstä 
– Mikäli tilauksen yhteydessä on sovittu asennuksesta, asennuksesta johtuvista vahingoista 

Ipe-Peite ei vastaa asiakkaan ja kolmansien osapuolien välisiin erillisiin sopimuksiin 
perustuvista velvollisuuksista ja vastuista. 
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ASIAKKAAN VASTUU 
Asiakas vastaa tilauksen oikeudellisuudesta ja tilauksen tehneen 
työntekijän kelpoisuudesta tehdä tilauksia yrityksen puolesta. Asiakas vastaa tavaroiden 
toimitus- ja laskutusosoitteiden oikeellisuudesta. Asiakas vastaa virheellisestä tilauksesta sekä 
siitä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista. 

Asiakaan tai tuotteen käyttäjän velvollisuutena on tutustua tuotteen mukana tuleviin 
mahdollisiin tuoteselosteisiin, teknisiin ohjeisiin ja/tai turvallisuusmääräyksiin sekä 
varmistuttava aina tuotteen sopivuudesta ao. käyttötarkoitukseen. Lähtökohtaisesti tuotteen 
oikea käyttö on aina asiakkaan vastuulla. Epäselvissä tilanteissa Asiakkaan tulee konsultoida 
Ipe-Peitteeltä selvitystä tuotteen sopivuudesta ja käyttöturvallisuudesta ao. 
käyttötarkoitukseen. Ipe-Peite ei ole vastuussa, mikäli siltä tilattu välineistö ei ole riittävä tai 
muuten oikean suuruinen työsuojeluviranomaisen tai muun kolmannen tahon mielestä. 

TUOTTEITA KOSKEVAT MUUTOKSET 
Ipe-Peite pidättää oikeuden muutoksiin, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tekemistä 
muutoksista materiaaleihin tms.  

YLIVOIMAINEN ESTE 
Ipe-Peite vapautuu tavaran toimittamiseen liittyvien velvollisuuksien noudattamisesta ja 
vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, 
onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Ipe-Peite ei ole voinut 
välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. 

REFERENSSIOIKEUS 
Ipe-Peitteellä on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä omassa 
markkinoinnissaan. 

REKLAMAATIOT 
Tuotetta koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisena välittömästi tai kuitenkin viimeistään 5 
päivää tuotteen vastaanottamisen jälkeen.  

RIITOJEN RATKAISEMINEN 
Kaikki sopimusosapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevan Suomen 
lainsäädännön mukaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. 

PERUUTUSEHDOT 
Asiakkaan mittojen mukaisesti valmistettavien tuotteiden osalta asiakkaalla on oikeus tehdä 
muutoksia tilaukseen tilausvahvistuksella määritellyn huomautusajan puitteissa. Mittojen 
mukaan valmistetuissa tuotteissa ei kaupassa tuon jälkeen ole peruutusoikeutta.  
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