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Valssaustuotteiden yleiset myynti- ja toimitusehdot 
 
1 Soveltaminen 
Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Celsa Steel 
Service Oy:n (Celsa) valssaustuotteiden toimituksiin 
Suomessa, elleivät sopimuspuolet ole kirjallisesti toisin 
sopineet. 
 
2 Tiedot hinnastoissa  
Hinnat määräytyvät peruspisteestä lukien. Näistä 
peruspisteistä veloitetaan rahtihinnat toimituspäivänä 
voimassa olevien Celsan rahtitaulukoiden mukaisesti. 
 
Myynti tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevaan 
hintaan ellei toisin ole ilmoitettu. 
 
Hinnastoissamme, tarjouksissamme ja tilausvahvis-
tuksissamme ilmoitetut hinnat ja ehdot ovat ilman 
arvonlisäveroa sekä muita mahdollisia valtiovallan 
asettamia maksuja. 
 
Pidätämme oikeuden hinnoitella erikseen sellaiset lajit, 
koot ja toimitustilat, joista ei ole mainintaa 
hinnastossamme. 
 
3 Tarjous 
Celsan antama tarjous on voimassa neljätoista (14) 
päivää tarjouspäivämäärästä lukien, ellei tarjouksessa 
nimenomaan toisin mainita. Tarjous koskee tilausta 
jakamattomana.  
 
Koestusten ja todistusten kustannukset sisältyvät 
hintaan vain, mikäli tästä on nimenomaan mainittu 
tarjouksessa. 
 
4 Sopimuksen syntyminen 
Sopimus syntyy molempia osapuolia sitovaksi, kun 
Celsa on ostajan tilauksen perusteella antanut 
tilausvahvistuksensa tai toimittanut tavaran. 
 
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun 
ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Celsan 
voimassaolevan tarjouksen.  
 
Tilausvahvistusta koskevat huomautukset on ostajan 
tehtävä viipymättä ja viimeistään kahdeksan (8) päivän 
kuluessa sen vastaanottamisesta. 
 
5 Erittelyt 
Ellei tuotekohtaisesti ole muuta sovittu, tulee ostajan 
antaa mitta-, laji- ja määräerittelyt tilauksen 
yhteydessä.  
 
Molemminpuolisella sopimuksella voidaan edelliseen 
tehdä muutoksia. Mikäli muutoksista aiheutuu Celsalle 
ylimääräisiä kustannuksia, Celsa pidättää oikeuden 
periä ne tilaajalta. 

6 Painon määritys 
Laskutuspainona käytetään Celsan tehtailla punnittua 
painoa.  
 
Ellei tarkasta kappale- tai painomäärästä ole sovittu, 
saa toimitus poiketa +/- 10 % tilatusta määrästä.  
 
Harjatankonippujen laskutuspainot on esitetty 
tuotelehdessä “Kuumavalssatut harjatangot”.  
 
7 Toimitustapa 
Celsa toimittaa valssaustuotteet hinnastonsa 
kuljetusehtojen mukaisesti autokuljetuksena vapaasti 
autossa ostajan ilmoittamalla määräpaikkakunnalla. 
Celsa veloittaa kuljetuksista rahtitaulukossaan 
julkaisemiensa kuljetusehtojen mukaisen rahdin, ellei 
toisin ole erikseen sovittu. 
 
Rahdin veloituksessa sovellettava taulukko määräytyy 
kussakin Celsan tilausvahvistuksessa samalla 
toimitusajalla ja samasta toimituspaikasta 
vahvistettujen tuotteiden yhteisen tilauspainon 
mukaisesti. Lähetysteknisistä tai muista Celsasta 
johtuvista syistä voidaan tilattu toimituserä jakaa 
useampaan lähetyserään. Tällöin rahtiveloitus kuitenkin 
määräytyy koko vahvistetun toimituserän tilauspainon 
perusteella. 
 
Toimitus voidaan sopia tapahtuvaksi myös 
autonoutona ostajan toimesta, vastuulla tai 
kustannuksella toimitusehtona vapaasti autossa 
valmistavalla tehtaalla. Noudosta on sovittava erikseen 
tilauksen yhteydessä ja se järjestetään Celsan 
kuljetusehtojen mukaisella tavalla. 
 
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on 
sopimuksen mukaisesti luovutettu ostajalle tai 
rahdinkuljettajan kuljetettavaksi. 
 
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta 
sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuujaon 
mukaisesti. 
 
 8 Pakkaus 
Mahdollisesta pakkauksesta on sovittava tilauksen 
yhteydessä. 



 

    

9 Toimitusaika 
Tilauksen yhteydessä sovitaan toimitusajasta. 
 
Celsan huolehtiessa kuljetuksesta katsotaan kunkin 
lähetyserän toimituksen tapahtuneen, lähetyksen 
perille saapumisen ajankohdasta riippumatta, sinä 
kalenteripäivänä, jolloin kyseistä lähetyserää koskeva 
rahtikirja on päivätty. Autonoutojen osalta katsotaan 
kuitenkin lähetyserän toimituksen tapahtuneen sinä 
kalenteripäivänä, joksi Celsa on ilmoittanut kyseisen 
lähetyserän olevan toimitusvalmiina.  
 
Mikäli Celsa joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta 
johtuvasta syystä, on Celsalla oikeus korvaukseen 
viivästysajalta kohdan 11 mukaisesti sekä korvaukseen 
varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta 
aiheutuvasta vahingosta. 
 
10 Laskutus ja maksu 
Laskutus tapahtuu lähetyserittäin. Laskutus määräytyy 
sen kalenteripäivän mukaan, jolloin kysymyksessä 
olevan lähetyserän toimitus katsotaan tapahtuneeksi. 
Vaikka toimituksen suhteen tehtäisiin huomautus, on 
maksu suoritettava sovittuna aikana. 
 
Maksuehdot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan 
hinnastomme mukaan. Celsa pidättää oikeuden vaatia 
maksutakuuta tai ennakkomaksua. 
 
Mikäli kauppahintaa ei Celsasta riippumattomista syistä 
makseta määräaikana, on Celsalla oikeus viivyttää 
jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on 
suoritettu tai riittävä vakuus on annettu.  
 
Erääntyneistä laskuista peritään vahvistettua viiväs-
tyskorkoa. Celsalla on oikeus periä myös kohtuulliset 
perintäkulut. 
  
11 Tarkastus ja takuu 
Ostajan katsotaan hyväksyneen lähetyserän määräl-
tään, mitoiltaan, merkinnöiltään ja pakkaukseltaan 
oikeaksi, ellei kirjallista huomautusta ole tehty nel-
jäntoista (14) päivän kuluessa lähetyserän vastaanot-
tamisesta. 
  
Laatua, toleransseja tai muuta tähän verrattavaa 
koskevat kirjalliset huomautukset on tehtävä välit-
tömästi vian havaitsemisen jälkeen, kuitenkin vii-
meistään yhden (1) vuoden kuluessa toimituksesta. 
  
Ellei huomautusta tehdä vaikka ostaja on havainnut tai 
hänen olisi pitänyt havaita vika, vapautuu Celsa 
korvausvelvollisuudesta. Viallisiksi todetut teräkset, 
jotka eivät kohtuudella sovellu toimittajalle ilmoitettuun 
käyttötarkoitukseen ja jotka eivät ole korjattavissa, 
Celsa korvaa. 
  
Celsa ei korvaa mitään muita toimituksen 
virheellisyydestä tai viivästyksestä ostajalle aiheutuvia 
välittömiä kustannuksia tai välillisiä vahinkoja 
tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muita 
taloudellisia seurannaisvahinkoja. 
  

Kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista aiheutuvat 
kustannukset lankeavat kuljetuksesta vastuussa olevan 
osapuolen korvattavaksi. 
 
12 Ylivoimainen este (force majeure) 
Mikäli Celsan sopimusvelvoitteiden täyttäminen on 
estynyt tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai 
välillisesti Celsan vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevasta seikasta, kuten esimerkiksi 
sodasta (julistetusta tai julistamattomasta), sodan 
uhasta, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabo-
taasista, tulipalosta, luonnonmullistuksesta, luon-
nonilmiöstä, merenkulun estymisestä jään tai muun 
esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysäh-
tymisestä tai estymisestä, hallituksen toimien tai 
määräysten johdosta, Euroopan unionin komission 
päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen 
tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien 
johdosta; raaka-aineiden, polttoaineen, kul-
jetusvälineiden tai energiantuotannon puutteen tai 
pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai 
osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -
toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai 
varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, 
tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa 
muun osapuolen, joka vastaa tuotteiden valmistami-
sesta, asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka toimii 
sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika 
pitenee ylivoimaisen esteen ajan. 
  
Mikäli tuotteen toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen 
esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen 
vaikeuttaa olennaisesti ostajan liiketoimintaa ja ostajan 
täytyy tämän vuoksi hankia korvaavia tuotteita muualta, 
voidaan sopimus purkaa Celsan suostumuksella. 
 
13 Erimielisyydet 
Celsan ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät 
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin. 
 
Näistä yleisistä myynti- ja toimitusehdoista johtuvia 
erimielisyyksiä ei voida alistaa tuomioistuimen rat-
kaistavaksi, vaan ne on selvitettävä välimiesoikeu-
dessa Helsingissä Suomen lain mukaan. Välimiesoi-
keuden muodostaa puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, 
jotka valitaan siten, että kumpikin osapuoli valitsee 
yhden jäsenen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Jos 
asiaosainen ei ilmoita välimiestään kolmen viikon 
kuluessa tiedon saatuaan, määrää tämän Keskus-
kauppakamari Helsingissä. Elleivät valitut välimiehet 
pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta, määrää 
hänet Keskuskauppakamari Helsingissä. Välimiesten 
on annettava päätöksensä kahden kuukauden sisällä 
siitä, kun heidät nimitettiin. 


