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YLEISET SOPIMUSEHDOT 
 
Fibox GmbH, Rehwinkel 30, 32457 Porta Westfalica, Saksa 
 
1. Yleistä 
 

a. Ainoastaan meidän sopimus-, toimitus- ja maksuehtojamme sovelletaan, 
vaikka niihin ei yksittäistapauksessa olisikaan viitattu. Tämä pätee kaikkiin, 
myös tulevaisuudessa tapahtuviin toimituksiin. 

b. Meidän ehdoistamme poikkeavat tilaajan ostoehdot eivät sido meitä, vaikka 
tilaus olisikin tehty niiden perusteella emmekä me olisi nimenomaisesti 
kiistäneet niiden sisältöä. Ne pätevät vain, kun me olemme nimenomaisesti 
hyväksyneet ne kirjallisesti. 

c. Viimeistään toimitetut tavarat vastaanottaessaan tilaaja ilmoittaa 
hyväksyvänsä meidän toimitusehtomme. Toimitusehdot on annettu tilaajalle 
tiedoksi. Jos yksittäiset ehdot ovat tehottomia, niillä ei ole vaikutusta 
muiden sopimusehtojen pätevyyteen. 

d. Oikeus tekniikan kehittymisestä johtuviin teknisiin muutoksiin tuotteissa 
pidätetään. Muutokset muotoon, väriin ja painoon pidätetään kohtuuden 
rajoissa. 

e. Suulliset lisämääräykset, lupaukset sekä tämän sopimuksen ja sen ehtojen 
muutokset pätevät vain, kun olemme vahvistaneet ne kirjallisesti. Samoin 
annetut tiedot, suositukset, suulliset tarjoukset ja sopimukset eivät ole 
sitovia ilman meidän kirjallista vahvistustamme. 

f. Ilmoitetuista mitoista ja painoista saatetaan poiketa tuotantoteknisistä 
syistä.  

 
2. Tarjoukset, hinnat ja toimitukset 
 

a. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksetta. Hinnat pätevät varastoltamme Porta 
Westfalicasta, ellei muusta ole sovittu, eivätkä ne sisällä kulloinkin voimassa 
olevaa arvonlisäveroa. Jos tuotteistamme on kuva myyntiluetteloissa, hinnat 
koskevat yksinomaan kuvissa olevia tuotteita selostuksen mukaisesti, mutta 
ei sisältöä, lisätarvikkeita eikä rekvisiittaa, ellei muuta ole mainittu. 

b. Myyntidokumentaatiossamme (myyntiluetteloissa, esitteissä jne.) ilmoitetut 
hinnat pätevät julkaisuajankohtana. Oikeus hinnanmuutoksiin 
myyntidokumentaation julkaisemisen jälkeen pidätetään. Jo solmituissa 
sopimuksissa, joissa hinnoista on sovittu, sovittuja hintoja ei voida enää 
muuttaa.  

c. Tarjouksiin, joissa hinnoista ei ole sovittu, sovelletaan toimituspäivänä 
voimassa olevaa hinnastoa. Jos hintoihin vaikuttavat olosuhteet muuttuvat 
(esim. palkankorotukset, ostohintojen muutokset, raaka-aineiden 
kallistuminen) ennen toimituksen suorittamista, pidätämme oikeuden 
vastaavaan muutokseen, jos se on lain mukaan sallittua. 

d. Tavarat toimitetaan ilmoitetuissa malleissa, pakkausyksiköissä ja 
vähimmäismäärissä. Jos vähimmäismäärä on yksi pakkausyksikkö, voidaan 
toimittaa vain yksi tai useampi pakkausyksikkö, mutta ei pakkausyksikön 
murto-osia. Ellei tuote ole luettelossa, vähimmäismäärä on meidän 
tavarantoimittajamme määräämä osto- tai pakkausyksikkö. 
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e. Tilauksissa, joissa poiketaan hinnastoissa tai myyntidokumentaatiossa 
ilmoitetuista pakkausyksiköistä, voimme suurempien pakkaus- ja 
keräilykustannusten vuoksi periä 3 %:n lisän tavaran nettoarvosta, 
kuitenkin vähintään 15,00 €. 

f. Toimitus tapahtuu pakettijakeluyrityksen toimesta ja siitä peritään 12,00 
€:n lähetyskululisä pakettia kohti. Saksansisäisistä huolintalähetyksistä 
peritään 84,00 €:n maksu europalettia kohti. 

g. Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle, kun tavara luovutetaan määräämällemme 
rahdinkuljettajalle, tai jos on sovittu rahtivapaasta toimituksesta, kun tavara 
lähetetään varastoltamme. Pidätämme oikeuden lähetystavan valintaan. Jos 
tilaaja noutaa tavaran itse, vaaranvastuu siirtyy tilaajalle jo silloin, kun 
tavara on noudettavissa. 

h. Tilauksen vähimmäisarvo on 75,00 € tavaran nettoarvona. Tilauksissa, jotka 
alittavat tämän arvon, laskutamme 25,00 €:n vajaatilauslisän kustannusten 
osittaiseksi kattamiseksi. Tilauksissa, jotka perutaan viiden työpäivän 
kuluessa ennen sovittua toimituspäivämäärää, voimme periä 
peruutusmaksuna enintään 15 % tavaran nettoarvosta. 

i. Tuotteissa, jotka valmistetaan asiakkaan erityistoiveiden mukaan, 
tilausmäärän alittaminen tai ylittäminen 10 %:lla on sallittu eikä 
palautusoikeutta ole.  

j. Palautetun tavaran vastaanottaminen edellyttää Fiboxin etukäteen antamaa 
nimenomaista kirjallista lupaa, ellei ole kyse tilaajan esittämistä vikoihin 
liittyvistä vaatimuksista. Palautukset on lähetettävä ehdolla "vapaasti 
asiakkaalla". 
Palautusmaksu virheettömästä, alkuperäisessä pakkauksessa olevasta 
tavarasta on 15 % tavaran arvosta, kuitenkin vähintään EUR 100,00 
käsittelytapahtumaa kohti. 
 
 

3. Toimitushäiriöt 
 

a. Meidän vastuumme ulkopuolella olevat olosuhteet ja tapahtumat (lakko, 
katastrofit jne.), jotka estävät toimituksen tai vaikeuttavat sitä 
merkittävästi, vapauttavat meidät toimitusvelvoitteestamme niin kauan kuin 
niiden vaikutus jatkuu. Tämä pätee myös silloin, kun meidän toimittajamme 
on vapautettu toimitusvelvoitteestaan joko täysin tai osittain tai kun 
normaaleja hankinta- tai kuljetusmahdollisuuksia ei enää ole. Sellaisissa 
tapauksissa, vaikka jo itse olisimme myöhässä, meillä on oikeus suorittaa 
toimitus vastaavalla viiveellä ja kohtuullisella valmisteluajalla. 

b. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan noudattamaan tarjouksissa ja 
tilauksenvahvistuksissa mainittuja toimitusaikoja, mutta ne eivät ole meidän 
kannaltamme sitovia. Toimituksen myöhästyttyä meille on asetettava 
kohtuullinen lisäaika. Jos emme toimita kaupan kohdetta myöskään lisäajan 
kuluessa, tilaaja voi perua sopimuksen kirjallisella ilmoituksella. Laiminlyönti 
tai viivästys ei myöskään oikeuta vahingonkorvausvaatimuksiin, ellei se 
johdu tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneesta 
tuottamuksesta. 

c. Jos varastossa valmiina olevan tavaran lähetystä viivästetään tilaajan 
pyynnöstä, tilaajalta peritään varastoinnista aiheutuvat kustannukset, 
kuitenkin vähintään 0,5 % tavaran nettoarvosta alkanutta kuukautta kohti. 
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Varastointikulujen perintä alkaa kuukauden kuluttua tavaran tultua 
lähetysvalmiiksi.  

d. Asetettuamme tilaajalle kohtuullisen määräajan ja sen umpeuduttua 
tuloksetta meillä on oikeus määrätä muuta toimituksen kohteesta ja 
suorittaa toimitus tilaajalle kohtuullisessa, pidennetyssä määräajassa. Jos 
tilaaja ei ota vastaan tavaraa, meillä on oikeus irtisanoa sopimus 14 
vuorokauden lisäajan umpeuduttua tai vaatia vahingonkorvausta 
laiminlyönnistä. 
 

4. Virhevastuu  
 

a. Virhevastuu on voimassa vuoden toimituksesta tai tavaran hyväksymisestä, 
mikäli hyväksyntää edellytetään. 

b. Toimitetut tuotteet on tarkastettava huolellisesti viipymättä, kun ne on 
toimitettu tilaajalle tai hänen määräämälleen kolmannelle osapuolelle. 
Niiden katsotaan tulleen hyväksytyiksi, ellei meille esitetä kirjallista 
reklamaatiota ilmeisistä tai välittömässä, huolellisessa tarkastuksessa 
havaituista vioista seitsemän työpäivän kuluessa toimituksen kohteen 
toimituksesta tai muutoin seitsemän työpäivän kuluessa vian 
havaitsemisesta tai aiemmasta ajankohdasta, jolloin vika tuli ilmeiseksi 
tilaajalle toimituksen kohteen normaalissa käytössä ilman tarkempaa 
tarkastusta. Jos sitä pyydämme, reklamoitu toimituksen kohde on 
lähetettävä meille takaisin rahtivapaasti. Jos reklamaatio hyväksytään, 
hyvitämme halvimman lähetystavan kustannukset; tämä ei päde kulujen 
kohottua siitä syystä, että toimituksen kohde on muualla kuin sen 
suunnitellun käyttötarkoituksen paikkakunnalla. 

c. Jos toimitetuissa tuotteissa on valmistusvirheitä, meillä on ensiksi 
velvollisuus ja oikeus jälkiparannukseen tai korvaavaan toimitukseen 
kohtuullisessa ajassa valintamme mukaan. Mikäli se ei onnistu, ts. jos 
jälkiparannus tai korvaava toimitus on mahdoton, kohtuuton, siitä 
kieltäydytään tai se viivästyisi kohtuuttomasti, tilaaja voi irtisanoa 
sopimuksen tai alentaa kauppahintaa kohtuullisesti. 

d. Kun muiden valmistajien komponenteissa on vikaa, jota me emme saa 
korjata lisenssioikeudellisista syistä tai jota emme pysty korjaamaan, me 
valintamme mukaan joko esitämme virhevastuuvaatimuksen valmistajalle ja 
toimittajalle tilaajan laskuun tai luovutamme virhevastuuvaateen tilaajalle. 
Meihin kohdistuvat virhevastuuvaateet ovat mahdollisia tällaisissa virheissä 
tai muilla näiden yleisten toimitusehtojen edellytyksillä ainoastaan silloin, 
kun edellä mainittujen vaateiden läpivieminen oikeusteitse valmistajaa tai 
toimittajaa vastaan ei ole tuottanut tulosta tai jos se on esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden vuoksi toivotonta. Oikeusriidan ajan tilaajan kyseessä 
olevat virhevastuuvaatimukset eivät vanhene. 

e. Virhevastuu raukeaa, jos tilaaja muuttaa tai muutattaa toimituksen kohdetta 
ilman myyjän suostumusta ja tämä muutos tekee virheen korjauksen 
mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä kohtuuttomasti. Tilaajan on joka 
tapauksessa maksettava muutoksesta aiheutuneet vian korjauksen 
lisäkustannukset. 

f. Jos tilaajan kanssa yksittäistapauksissa sovitaan käytettyjen tuotteiden 
toimittamisesta, virhevastuuta valmistusvirheistä ei sovelleta. 
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5. Vastuu 
 

a. Vahingonkorvausvastuumme rajoittuu tähän 6. §:ään [sic] riippumatta siitä 
mihin oikeusperusteeseen vedotaan, mutta erityisesti jos vedotaan 
mahdottomuuteen, viivästykseen, puutteelliseen tai väärään toimitukseen, 
sopimusrikkomukseen, velvollisuuksien rikkomiseen sopimusneuvotteluissa 
ja luvattomaan toimintaan ja syyksiluettavuus on asiassa määräävää. 

b. Emme vastaa toimielintemme, laillisten edustajiemme, työntekijöidemme 
emmekä muiden yhteistyökumppaneidemme lievästä tuottamuksesta, ellei 
ole kyse sopimuksen kannalta oleellisten velvollisuuksien rikkomisesta. 
Sopimuksen kannalta oleellisia ovat velvoitteet olennaisista virheistä vapaan 
toimituksen kohteen oikea-aikaiseen toimitukseen ja asennukseen sekä 
neuvonta- ja suojeluvelvollisuudet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa 
tilaajalle sopimuksen kohteen sopimuksenmukainen käyttö tai suojella 
tilaajan henkilöstöä hengen- tai loukkaantumisvaaralta tai tämän 
omaisuutta merkittäviltä vahingoilta. 

c. Mikäli meillä on tämän 5. §:n mukaan perusteltu vahingonkorvausvastuu, 
vastuu rajoittuu vahinkoihin, joita olimme sopimusta solmittaessa pitäneet 
mahdollisina sopimusrikkomuksen seurauksina tai jotka yleisesti vaadittavaa 
huolellisuusvelvoitetta noudatettaessa olisivat olleet arvattavissa. 
Toimituksen kohteen vioista johtuneet välilliset vahingot ja seurausvahingot 
ovat korvauskelpoisia vain, jos sellaisia vahinkoja voidaan tyypillisesti 
odottaa toimituksen kohteen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. 

d. Lievässä tuottamuksessa korvausvelvollisuusvastuumme esinevahingoista ja 
niistä koituneista muista aineellisista vahingoista rajoittuu kussakin 
vahinkotapahtumassa tuotevastuuvakuutuksemme tai yleisen 
vastuuvakuutuksemme kulloiseenkin vakuutussummaan, vaikka kyseessä 
olisikin sopimuksen kannalta oleellisten velvollisuuksien rikkominen. 

e. Edellä mainitut vastuuvapauslausekkeet ja -rajoitukset pätevät samassa 
määrin toimielimiimme, laillisiin edustajiimme, työntekijöihimme ja muihin 
yhteistyökumppaneihimme. 

f. Kun annamme teknisiä tietoja tai neuvoja ja nämä tiedot tai neuvot eivät 
sisälly sopimuksessa sovittuihin velvoitteisiimme, tämä tapahtuu maksutta 
eikä niistä oteta vastuuta. 

g. Tämän 6. §:n [sic] rajoitukset eivät päde vastuuseen tahallisesta 
toiminnasta, taatuista ominaisuuksista, kuolemasta, ruumiinvammasta ja 
terveyden vahingoittumisesta eikä tuotevastuulain määräysten mukaiseen 
vastuuseen. 
 
 
 

6. Omistusoikeus 
 

a. Kaikki toimitettu tavara pysyy omistuksessamme, kunnes kaikki 
liikesuhteisiin liittyvät saatavat on maksettu. Jos toimittamaamme 
tavaraa, johon olemme pidättäneet omistusoikeuden, käsitellään 
edelleen, sovitaan, että edelleenkäsittely tapahtuu meidän nimissämme 
ja meidän laskuumme valmistajana ja me saamme näin syntyneeseen 
tuotteeseen välittömän omistusoikeuden tai – jos edelleenkäsittely 
tapahtuu useiden omistajien materiaaleista tai edelleenkäsitellyn 
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tuotteen arvo on suurempi kuin omistusoikeuden kohteena olevan 
tavaran arvo –  omistusosuuden (murto-osainen omistus) 
omistusoikeuden kohteena olevan tavaran ja syntyneen uuden tuotteen 
arvojen suhteessa. Ellei meille synny tällaista omistusoikeussaantoa, 
tilaaja siirtää meille heti tulevan omistusoikeutensa tai omistusosuutensa 
– yllä mainitussa suhteessa – syntyneeseen uuteen tuotteeseen 
vakuudeksi. Jos tavara, johon olemme pidättäneen omistusoikeuden, 
yhdistetään muihin tuotteisiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tai se 
sekoitetaan muihin tuotteisiin erottamattomasti ja jotakin muista 
tuotteista on pidettävä päätuotteena, siirrämme tilaajalle 
omistusosuuden yhtenäiseen kokonaisuuteen 1. virkkeessä [sic] 
mainitussa suhteessa sikäli kuin päätuote kuuluu meille. 

b. Kaikkien, myös tulevien, yhteisestä liikesuhteestamme johtuvien 
vaatimusten turvaamiseksi tilaaja luovuttaa heti kaikki vaateet ja 
oikeudet, joita hänelle syntyy omistusoikeuden kohteena olevan tavaran 
edelleenmyynnistä tai muusta käytöstä millä oikeusperusteella tahansa. 
Niihin kuuluvat erityisesti myös sellaiset vaatimukset, jotka astuvat 
omistusoikeuden kohteena olevan tavaran tilalle tai syntyvät muutoin 
siihen liittyen, kuten esim. vakuutusvaateet tai luvatonta toimintaa 
koskevat vaateet menetyksen tai tuhoutumisen yhteydessä. 

c. Tilaajalla on oikeus tavanomaisessa liiketoiminnassaan myydä 
omistusoikeuden kohteena oleva tavara tai käyttää sitä ja periä siitä 
koituvat saatavat. 

d. Jos kolmannet pyrkivät saamaan haltuunsa tavaran, johon on pidätetty 
omistusoikeus, erityisesti ulosotossa, tilaaja sitoutuu ilmoittamaan heti 
näille kolmansille omistajuudestamme ja antamaan meille siitä tiedon, 
jotta voimme pitää kiinni omistusoikeuksistamme. Ellei kolmas osapuoli 
pysty korvaamaan meille tässä yhteydessä koituvia oikeuskuluja ja/tai 
oikeudenulkopuolisen menettelyn kuluja, vastuu on tilaajalla.  

 
 

7. Maksuehdot 
 

a. Maksuehtomme ovat: 2 % alennusta maksettaessa 14 vuorokauden 
kuluessa, tai muutoin 30 vuorokauden kuluessa ilman alennusta. Tavara 
laskutetaan toimituspäivänä. Tilaajalla ei ole oikeutta pidättää maksua 
eikä nettouttaa sitä, ellei ole olemassa oikeusvoimaisesti todettuja tai 
kirjallisesti myönnettyjä vastavaatimuksia. 

b. Ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä tai jos maksu on 
viivästynyt, meillä on oikeus periä pankkien yleiset luottokustannukset 4 
%:lla ylittävää korkoa eräpäivästä alkaen. Oikeudenulkopuolisten 
velkomiskustannusten kattamiseksi perimme tilaajalta 5,00 €. 
Seuraavassa maksukehotuksessa tämä summa kaksinkertaistuu. 
Diskonttaus- ja vekselikulut sekä viivästyskorot erääntyvät heti. Vekselit 
hyväksytään maksuksi. Vekselit hyväksytään vain, jos ne voidaan 
diskontata. 
 

8. Maksuviiveet 
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a. Jos tilaaja ei vastaa maksuvelvoitteestaan ajoissa, meillä on 
mahdollisuus vaatia omistusoikeuden pidätyksen kohteena olevan 
omaisuuden palauttamista ja tilaaja on velvollinen palauttamaan sen. 
Sama pätee myös, kun omistusoikeuden pidätyksen kohteena oleva 
omaisuus itse ja meidän vaateemme ovat vaarassa. Edellä mainituilla 
edellytyksillä meillä on oikeus perua perintävaltuus. Jos tätä oikeutta 
käytetään, tilaajan on pyynnöstä ilmoitettava viipymättä meille siirretyn 
vaateen velalliset ja annettava tarvittavat asiakirjat tiedoksi. Meillä on 
oikeus ilmoittaa vaateen luovutuksesta tilaajan velallisille ja vaatia 
maksun suorittamista meille. Jos edellä mainitun vakuuden arvo ylittää 
yli 10 prosentilla laskun arvon, johon on lisätty lisäkustannukset, 
olemme velvollisia tilaajan vaatimuksesta vapauttamaan vakuuden 
ylimenevän arvon. 

b. Jos saamme tietoomme ennen tavaran toimittamista, että tilaajan 
luottokelpoisuus on heikentynyt, tai jos on pelättävissä, ettei tilaaja 
pysty vastaamaan maksusitoumuksistaan (esim. sekin peruutus), meillä 
on oikeus kieltäytyä toimituksesta tai vaatia etukäteismaksua tai, jos 
toimitus on jo tapahtunut, vaatia laskun summaa tai sen vielä 
maksamatonta osaa heti maksettavaksi. 
 

9. Oikeus- ja täytäntöönpanopaikka ja lainvalinta 
 

a. Kaikkien, myös tulevien, tilaajien ja meidän välisestä liikesuhteesta 
johtuvien vaateiden oikeuspaikka on yksinomaan Bad Oeynhausen. Tätä 
oikeuspaikkaa pidetään sovittuna, mikäli se on luvallista. Alioikeus 
Amtsgericht, kaupparekisterinro HRB 3187. 

b. Täytäntöönpanopaikka on Porta Westfalica. 
c. Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Saksan lainsäädäntöä; 

poikkeuksen muodostavat YK:n kauppaa koskevat sopimukset. 
 
 
 

10. Tietojen tallennus 
 

a. Saksan tietosuojalain (BDSG) 33. §:n mukainen ilmoitus: Asiakastiedot 
tallennetaan. 
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