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1. Voimassaolevat ehdot - Kaikki tesa 
Oy:n toimitukset perustuvat näihin yleisiin 
myynti- ja toimitusehtoihin, ellei kirjallisesti 
ole muuta sovittu. 
 
2. Tarjous, hyväksyntä ja 
tilausvahvistus - tesa Oy:n antama tarjous 
on voimassa 30 päivää tarjouksen 
antamisesta jollei tarjouksessa ole muuta 
mainittu. Tilaus ja/tai suullisesti tehty 
sopimus sitovat tesa Oy:tä vain jos ne 
vahvistetaan kirjallisesti. 
 
3. Hinnat - Kaikki hinnat ovat ilman 
arvonlisäveroa. Mikäli raaka-aineiden 
hinnoissa, yleisissä tariffeissa tai 
valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia 
tilausvahvistuksen ja toimituksen välillä, on 
tesa Oy oikeutettu korottamaan hintoja 
vastaavalla tavalla. 
 
Laatat, filmit, layoutit, puhtaaksi piirrokset, 
tekstiehdotukset, korrehtuurit ja 
koepainatukset maksaa asiakas. tesa Oy 
on oikeutettu korvauksiin työstä joka johtuu 
ostajan toimittaman materiaalin 
puutteellisuudesta tai tilauksen jälkeen 
tehdyistä muutoksista tai muista 
muutoksista, joista on sovittu tilauksen 
jälkeen. 
 
4. Toimitus - Toimitus tapahtuu sovittuna 
aikana tesa Oy:n varastosta (Ex Works) 
vaikka tesa Oy itse tai kolmas osapuoli 
toimittaa tavarat ostajalle. tesa Oy on 
velvollinen ottamaan kuljetusvakuutuksen 
asiakkaan pyynnöstä asiakkaan lukuun. 
 
4.1. Myöhästynyttä toimitusta ei voi pitää 
riittävänä sopimusrikkomuksena 
toimituksen perumiseksi, mikäli toimitus 
tapahtuu kohtuullisessa ajassa asiakkaan 
huomautuksesta. 
 
Jos toimitus ei ole saapunut asiakkaalle 30 
päivän kuluttua tilauspäivämäärästä lukien, 
on asiakkaalla oikeus kirjallisesti peruuttaa 
tilaus. 
 

Riippumatta viivästyksestä, ostajalla ei ole 

ilman kirjallista suostumusta oikeutta vaatia 
minkäänlaista korvausta myyjältä, ei 
myöskään sopimuksen 
irtisanomisajankohtana. 
 
Toimitettaessa tuotetta, joka on valmistettu 
kyseiselle asiakkaalle, on tesa Oy:llä 
oikeus toimittaa määrä, joka poikkeaa ± 10 
% tilatusta määrästä. Todellinen toimitettu 
määrä laskutetaan sovittuun 
yksikköhintaan. 
 
Hinnastossa mainitut toimitusajat ovat 
ainoastaan suuntaa antavia.  
 
5. Laskutus ja laskun maksu - Laskun 
maksun tulee tapahtua laskussa mainitun 
maksuajan puitteissa. Maksun tapahtuessa 
eräpäivän jälkeen on tesa Oy:llä oikeus 
periä viivästyskorkoa joka vastaa 
kulloisenkin ajankohdan viitekorkoa 
lisättynä 10 prosenttiyksiköllä. 
 
6. Virheelliset ja puutteelliset 
toimitukset ja reklamaatiot - Mikäli 
asiakas huomaa toimituksessa puutteen tai 
virheen, on tästä ilmoitettava tesa Oy:lle 
välittömästi tavaroiden vastaanoton 
jälkeen. Asiakkaan tulee välittömästi 
vastaanoton yhteydessä tarkastaa toimitus 
ja ilmoittaa välittömästi kirjallisesti tesa 
Oy:lle mahdolliset virheet ja puutteet. tesa 
Oy ei vastaa virheistä ja puutteista, jotka 
asiakkaan olisi pitänyt huomata 
tarkastuksen yhteydessä ja reklamoida 
välittömästi. Jos myöhemmin havaitaan 
että tavaraa puuttuu, asiakkaan tulee tästä 
kirjallisesti ilmoittaa niin pian kuin 
mahdollista, kuitenkin viimeistään 6 päivää 
toimituksen vastaanottamisesta. 
 
tesa Oy ei vastaa virheistä, joita ostaja ei 
ole kirjallisesti oikaissut korrehtuurissa tai 
koepainatuksessa. Pienet poikkeamat 
hyväksytyistä oikovedoksista tai sovituista 
spesifikaatioista eivät oikeuta ostajaa 
hinnanalennuksiin tai kieltäytymään 
tavaran vastaanottamisesta. 
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tesalla on oikeus ryhtyä korjaaviin 
toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi, 
mikäli siitä ei aiheudu asiakkaalle erityistä 
ongelmaa. 
 
7. Tuotteiden palauttaminen - Asiakkaalla 
ei ole oikeutta palauttaa tilattuja tuotteita 
ilman tesa Oy:n kirjallista lupaa. Tällainen 
lupa koskee vain varastotuotteita 
alkuperäispakkauksissa 
vahingoittumattomina ja ilman 
hintamerkintöjä. Palautus tapahtuu 
asiakkaan laskuun. Kun tesa Oy on 
tarkastanut palautettujen tuotteiden 
kunnon, hyvitetään asiakasta voimassa 
olevien myyntiehtojen mukaan.  
 
8. Omistusoikeus - tesa Oy:n layoutit, 
piirrokset, tekstiehdotelmat ja muut 
vastaavat ovat Oy:n omaisuutta eikä niitä 
voi ilman tesa Oy:n lupaa luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle. Toimitukseen 
liittyvät tesa Oy:n valmistamat tai 
valmistuttamat työkalut tai materiaalit ovat 
tesa Oy:n omaisuutta huolimatta siitä että 
asiakas on maksanut ne. 
 
Materiaalin, jota on käytetty asiakkaan 
tuotteen valmistamiseen, säilyttää tesa Oy 
uusia mahdollisia tilauksia varten niin 
kauan kun se on käyttökelpoista, 
maksimissaan kuitenkin kolme vuotta. 
Asiakkaan toimittama materiaali 
palautetaan kirjallista pyyntöä vastaan, 
joka on tehtävä viimeistään kuukauden 
kuluessa toimituksesta. tesa Oy ei vastaa 
kadonneesta materiaalista. 
 
Jos tesa Oy, sen seurauksena että 
asiakkaalla ei ole oikeutta käytettävään 
materiaaliin tai vastaavaan, on rikkonut 
kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksia, on asiakas 
velvollinen korvaamaan tesa Oy:lle tästä 
aiheutuneet tappiot sekä kulut. 
 
9. Tuotevastuu - tesa Oy ei ole vastuussa 
tuotevahingoista tuotevastuulain 
ulkopuolella. tesa Oy irtisanoutuu kaikesta 
vastuusta asiakasta kohtaan eikä näin ollen 

vastaa asiavirheistä, tuotantoseisokeista 
eikä muista epäsuorista virheistä.  
 
Asiakas ei saa asettaa tesa Oy:tä 
vastuuseen tappiosta jotka johtuvat 
vahingosta, jonka tuote on aiheuttanut 
kolmannelle osapuolelle sen jälkeen kun 
tuote on yhdistetty, liitetty tai jollakin muulla 
tavalla saatettu osaksi asiakkaan omaa 
tuotetta tai jälleenmyyty ostajan toimesta 
eteenpäin tai käytetty tavalla jota tesa Oy ei 
ole voinut edellyttää. 
 
Mikäli tesa Oy asetetaan vastuuseen 
kolmannelle osapuolelle tuoteturvalain 
mukaisesta turvallisuuspuutteesta 
tuotteessa, josta puutteesta tämän 
sopimuksen mukaan on vastuussa 
asiakas, tulee asiakkaan korvata tesa 
Oy:lle tästä aiheutuneet haitat. 
 
Jos tesa Oy huolimatta näiden määräysten 
vastaisesti asetetaan korvausvelvolliseksi, 
rajoitetaan korvaus enintään 100.000 
euroon. Mikäli kolmas osapuoli asettaa 
vaatimuksia tesa Oy:lle tai asiakkaalle 
yhdessä tai erikseen vedoten 
tuoteturvalakiin, on se osapuoli, joka on 
vastaanottanut tiedon, velvollinen 
välittömästi informoimaan toista osapuolta 
asiasta. 
 
Asiakas on velvollinen vastaamaan siinä 
oikeuslaitoksessa, joka käsittelee tesa 
Oy:lle asetettua korvausvaatimusta. 
 
Epäsuora vahinko ja tappio - tesa Oy ei 
vastaa epäsuorista vahingoista ja 
tappioista, kuten esim. liikevaihto, voitto tai 
muista seurannaisvahingoista, vaikka ne 
johtuisivat tesa Oy:n laiminlyönnistä. 
 
10. Ylivoimainen este - tesa Oy ei ole 
vastuussa tämän sopimuksen 
puutteellisesta täytäntöönpanosta, mikäli 
syynä ovat sellaiset tekijät, joihin tesa Oy ei 
voi vaikuttaa. Kuten lakot, sota, saarrot, 
poliittiset levottomuudet, vienti- tai 
tuontikielto, tulipalo, vesivahinko, 
luonnonkatastrofi, kuljetus- tai 
liikennekatkos, valuuttarajoitukset sekä 
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toimittamatta jääneet tai myöhästyneet 
toimitukset tesa Oy:n toimittajilta, jotka 
perustuvat ylivoimaiseen esteeseen. 
 
11. Erimielisyydet/sovellettava laki - 
Kaikki näiden yleisten ohjeiden tulkintaa 
koskevat erimielisyydet ratkaistaan 
yleisessä tuomioistuimessa, joka sijaitsee 
lähinnä tesa Oy:tä. Sopimuksissa 
noudatetaan Suomen lakia. 


