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RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RTK
RAKENNUSTUOTETEOLLlSUUSRTT

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET
HANKINT A- JA TOIMITUS EHDOT (RYHT 2000)
I KORVA~VATRYHT
1996-EHDOTI

1 SOVELTAMISALA
1.1
Hankinnoissaja toimituksissa noudatetaan näitä "Rakennustuotteidenyleisiä
hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT
2000)" alla olevan sisältöisinä, mikäli
erikseenei kirjallisesti toisin sovita.
1.2
Nämäehdoton tarkoitettu sovellettaviksi
elinkeinoharjoittajien väliseen rakennusmateriaalien,-tarvikkeiden ja -osien
kauppaan,johon voi sisältyä myös vähäistä ja lyhytaikaista työmaalla suoritettuaasennustyötä.

essa kirjallinen tilaus tai senkin
puuttuessatilausvahvistus
-

nämä rakennustuotteiden yleiset
hankinta-ja toimitusehdot

-

tarjouspyyntö ennen tarjouksen
antamista annettuine kirjallisine lisäselvityksineen

-

tarjous liitteineen

Mikäli tarjouspyyntöja tarjous poikkeavat teknisten yksityiskohtien osalta
toisistaan, poikkeukset on todennettava
ja ne on kirjattava muuhun edellä mainittuun sopimusasiakirjaan.

2 TARJOUS
,

4 HINTA

nastaja jos jompikumpi osapuoli tekee
tästä toiselle osapuolelle vaatimuksen 1
kuukauden kuluessa toimituksesta tai
työsuorituksen vastaanotosta, mutta
kuitenkin samalla viimeistään rakennuskohteen vastaanottotarkastukseenmennessä.
5 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
5.1
Mikäli toimitus- tai rakennussuunnitelmia muutetaanja muutokset aiheuttavat
kustannusten tai toimitusaikataulun
muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvauksensekä velvollinen antamaanvähentyneitäkustannuksia

vastaavanhyvityksen. Jos muutokset

"2.1

aiheuttavattoimitusaikataulunmuuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaanlisäaikaa yhteisesti sovitulla tavalla. Kustannusten muuttumista ja lisäaikaa koskevista vaatimuksistaon sovittava kirjalliNäissä hankinta- ja toimitusehdoissa sesti osapuolten kesken ennen muutoshinnalla tarkoitetaan arvonlisäverotonta töihin ryhtymistä.
hintaa. Arvonlisävero lasketaan toimituksen hintaan kulloinkin todellisena 5.2
Suullisesti sovitut poikkeukset tarjousmaksettavanaverona.
Pienistäja kiireellisistä lisä- ja muutospyynnöstä/tilauksestaon vahvistettava
töistä osapuoletvoivat sopia myös suulkirjallisesti.
4.2
lisesti, mutta sopimus on vahvistettava
Valtiovallan lainsäädännöllisistätoimenniin pian kuin mahdollista.
2.2
piteistä (laki, asetus,valtioneuvostontai
Tarjouksentulee olla sitovana voimassa ministeriön päätös)johtuvat kustannus1 kuukausilaskettunatarjouksenjättämimuutokset
6 KAUPPAHINNAN
seen varatun ajan päättymisestä,jollei
SUORITTAMINEN
tarjouspyynnössäole muuta voimassa- joiden peruste on syntynyt sopioloaikaamainittu.
mukseenjohtaneen tarjouksen an6.1
tamisen tai muissa tapauksissasoKauppahinta suoritetaan laskua vastaan
pimuksenallekirjoittamisenjälkeen,
hankinta-/toimitussopimuksen
ja sovitun
3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN'
aikataulunmukaisesti.
PÄTEVYYSJÄRJESTYS
joita ei ole tarjousta tai vastaavasti
sopimusta tehtäessä voitu ottaa 6.2
3.1
huomioonja
Jos ostaja ei suorita kauppahintaasoviSopimusasiakirjat täydentävät toisiaan.
tussa ajassa,myyjä on oikeutettu veloitMikäli sopimusasiakirjatovat keskenään
jotka ovat sopimuksenkäsittämään tamaan sopimuksessa tai korkolaissa
ristiriitaiset, noudatetaanniitä seuraavassuoritukseenvälittömästija olennai- määritellyn viivästyskoron eräpäivästä
sa keskinäisessäpätevyysjärjestyksessä,
sestivaikuttavia
maksupäivään.
ellei sopimuksessa
ole muuta mainittu
otetaan huomioon hintaa lisäävänä tai
6.3
sopimus liitteineen ja sopimusneu- vähentävänä tekijänä vain, jos niiden
Ostajalla on puolestaanoikeus vähentää
vottelupöytäkirja tai niiden puuttuyhteisvaikutus on vähintään 0,5 % hinkirjallisesti vaatimansa sopimuksen

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön
mukainen. Mikäli tarjous tai tilausvahvistus
poikkeaa
tarjouspyynnöstä/tilauksesta,on tarjouksessatai tilausvahvistuksessa oltava poikkeuksesta
nimenomainenmaininta,jotta poikkeukseenvoitaisiin vedota.

4.1
Hinta on kiinteä, jollei kirjallisesti ole
toisin sovittu.

-

Jj
-'-'
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mukaiset viivästyssakotja kohdan 15.3
mukaisetmyyjän vastuulla olevat korjauskustannuksetmistä tahansako. toimitusta koskevasta maksamattomastalaskusta.
7 OMISTUSOIKEUDEN
SIIRTYMINEN

asetettava sopimuksessa määrätyssä
ajassa.

destaja sovitun aikataulun noudattamisesta.

9.4
Jos ostajan on sopimuksen mukaan
maksettavaennakkoa,myyjän on jätettävä ennenennakonsuorittamistaostajalle
tämän hyväksymä erillinen ennakon
suuruinenvakuus,ellei toisin sovita.

12.3
Myyjä vastaa toimitukseen liittyvistä
patentti-ja muita teollisoikeuksiakoskevista vaatimuksistaja velvoitteista niin,
ettei niistä aiheuduostajallekustannuksia
tai haittaa.

7.1
Omistusoikeustavaraansiirtyy ostajalle,
kun kaufipahinta mahdollisine korkoineenon kokonaanmaksettu.
7.2

9.5
Mikäli tarjouspyynnössä edellytetään,
myyjä on velvollinen antamaantakuuajan mukaistenvelvoitteidensatäyttämisestävakuuden.

Jos maksuaei ole suoritettueräpäivän
jälkeen kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tai jos ostajan maksukykyä on
perustellusti syytä epäillä, eikä ostaja
pysty toimittamaan kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tarvittavaa vakuutta,
myyjä saa kieltää tavaran toimittamisen,
kiinnittämisentai asentamisenrakennuskohteeseenja kustannuksellaanerottaa
hallintaansaostajallemyymänsätavarat.
8 V AHINGONV AARAN
SIIRTYMINEN
8.1
Vahingon vaara siirtyy ostajalle silloin,
kun tavara on sopimuksen mukaisesti
luovutettu ostajalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta
muutajohdu.
8.2
Ellei tavaraaostajan viivästyksen vuoksi
ole luovutettu oikeanaaikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun myyjä on
tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen
mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.Vastuu tavaran vakuuttamisestakuuluu tällöin ostajalle:
Ostajan tavaroiden varastoimisesta
myyjän luona on sovittava kirjallisesti ja
niiden erottamisesta on ilmoitettava
ostajalle.

Takuuajan vakuuden suuruudestasekä
alkamis- ja voimassaoloajastasovitaan
erikseen.
10 TA VARAN TOIMITUS KUNTO
10.1
Tavaran tulee kaikilta osiltaan täyttää
toimitusajankohtana voimassa olevien
Suomenlakien ja asetustensekä viranomaistenantamattavaraakoskevat määräyksetmm. rakenteen,varusteidensekä
työ- ja paloturvallisuudenosalta.
10.2
Tavaranon lajiltaan, määrältään,laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan sekä
pakkaukseltaan
ja koodausmerkinnältään
vastattava sitä, mitä voidaan katsoa
sovitun. Tavaranmukanaon toimitettava
kaikki tarpeelliset todistukset, luvat,
laatuasiakirjat,käyttö-, hoito-, huolto- ja
kunnossapito-ohjeetym. myyjän hankittaviksi kuuluvat asiakirjat.
11 TOIMITUSLAUSEKKEET
11.1
Toimitusehdot on sopimuksessamääriteltävä vakiintuneita toimituslausekkeita,
kuten
esimerkiksi
Finntermstoimitustapalausekkeita
käyttäen.
12 ASIAKIRJAT JA OIKEUDET

9 VAKUUDET

12.1
Kaikki tavaran valmistamista varten
9.1
tarvittavat piirustukset ja tekniset asiaMikäli hankinta-/toimitussopimuksessa kirjat, jotka ostaja ja myyjä ennen tai
edellytetään,että myyjä antaa vakuuden, jälkeen sopimuksenteon luovuttavat
vakuuden tulee olla 10 % toimituksen toisilleen, jäävät asiakirjan luovuttajan
hinnasta,ellei toisin sovita.
omaisuudeksi.Vastaanottajaei saailman

luovuttajansuostumusta
käyttää,jäljen9.2
Mikäli hankinta-/toimitussopimuksessa
edellytetään,myös ostaja on velvollinen
antamaan myyjälle hyväksyttävän vakuuden.
9.3
Vakuuttakoskevavaatimuson esitettävä
ennen sopimuksentekemistä ja vakuus

13 V AST AANOTTOTARKASTUS
JA TOIMITUKSEN VALVONTA

13.1
Ostajalla on oikeus valvoa ja tarkastaa
tavaran valmistamistatyöaikana myyjän
luona osapuoltensopimalla tavalla sekä
saada pyydettäessätieto valmistusaikataulussa pysymisestä.Tämä ei vähennä
myyjän vastuuta.
13.2
Kun tavara on luovutettu, ostajan on
tarkastettavase silmämääräisesti.Silmämääräisestihavaittavistatavaran laatuvioista tai kuljetusvioittumista on tehtävä
huomautuksetviivytyksettä rahtikirjaan
tai muutenkirjallisesti.
13.3
Ennen tavaran rakennuskohteeseen
käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä suoritettavatavaran asianmukainentarkastus.
Virheistä ja puutteista, jotka ovat havaittavissa vasta toimitettuja tavaroita
kiinnitettäessä tai niiden osia toisiinsa
liitettäessä,ostajan on ilmoitettava välittömästi havaittuaanvirheentai puJltteen.
Myyjällä on oltava mahdollisuusrakennuspaikalla tehtävään katselmukseen,
josta laaditaan pöytäkirja jommankumman osapuolenniin vaatiessa.
13.4
Rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa voidaan tehdä vielä vaatimuksia
sellaisista vioista ja puutteista,joita ei
kohtuudella ole voitu havaita aiemmissa
tarkastuksissa.

14 OSTAJAN VELVOLLISUUDET

tää, monistaatai luovuttaaniitä tai antaa
niistä tietoja kolmannelle. Asiakirjat on
palautettava niiden luovuttajan pyynnöstä.

14.1
Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että tavara voidaan valmistaa ja vastaanottaaaikataulunmukaisesti
sovitulla tavalla.

12.2
Kumpikin osapuolivastaatoimittamiensa
suunnitelmienja asiakirjojensekäniiden
perusteenaolevien tietojen oikeellisuu-

14.2
Ostajan tulee huolehtia siitä, että sen
muut alihankkijat ja asiantuntijatsuorittavat tehtävänsäaikataulunmukaisesti.

I

14.3
Ostaja vastaa purkauspaikallejohtavan

tai liikevaihdon vähentymisestätai keskeytymisestäsekävoittoa, joka on jäänyt

tien ajokelpoisuudesta
sekä siitä, että

saamatta
senvuoksi,ettäsopimussivul-

työmaatietovat sellaisessakunnossa,että
sovittu kuljetuskalustovoi niillä esteettä
liikkua ja että purkauspaikkaon asianmukaisessakunnossa.

lisen kanssaon rauennuttai jäänyt täyttämättäoikein.

17 YLIVOIMAINEN

ESTE

17.1
Näiden hankinta- ja toimitusehtojen
viivästystä koskevista määräyksistä
riippumatta osapuolellaon oikeus saada
kohtuullinen pidennys sopimuksen
16 TOIMITUSAIKA JA
edellyttämien velvollisuuksiensa täyttä14.4
VIIVÄSTYMINEN
misaikaan,jos velvollisuuden täyttämiOstaja huolehtii tavaran pakkausjätteen
sen estäätai tekee kohtuuttomanvaikekeräyksestä ja kuljetuksesta. Ostaja
aksi sota, kapina, vienti- tai tuontikielto,
hyödyntääpakkausjätteen,milloin se on
16.1
luonnonmullistus tai toimitusta olennaimahdollista.
Jos toimitusta ei voida täyttääjoko lainsesti haittaavat poikkeukselliset sääkaan tai joltakin osalta tai tavaraa ottaa olosuhteet,yleisen liikenteentai energian
vastaansovittuna aikana taikka jos täljakelun keskeytyminen, tulipalo tai
15 V ASTUU VIRHEESTÄ
lainen viivästys näyttää todennäköiseltä, työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai
JA PUUTTEESTA
osapuolen on viipymättä ilmoitettava
epätavallinensyy.
tästätoiselle osapuolelle.
15.1
17.2
Myyjä vastaa tavaran virheestä, joka
16.2
Mikäli tavaran valmistuksessatarvittavitavarassaon ollut vahingonvaaransiirtyMolemmatosapuoletovat velvollisia heti
en raaka-aineiden,tarvikkeiden tai laitessäostajalle, vaikka virhe ilmenisi sitä
viivästyksestä tiedon saatuaanilmoittateiden saaminenvaikeutuu tai viivästyy
myöhemmin.
maan kirjallisesti viivästyksen syyn ja
jostakin edellä mainitusta, myyjän vaiuudentoimitusajankohdan.
kutusmahdollisuuksien
ulkopuolella
Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen,
olevasta esteestä,eikä myyjä voi ilman
mikäli ostaja ei ilmoita virheestä myykohtuutonta ajanhukkaaja kustannuksia
jälle kohtuullisessaajassavirheen havait16.3
suorittaanäitä hankintojamuualta,myyjä
semisestalukien tai siitä lukien, kun
Toimituksen viivästyessä ostajalla on
saa tarpeellisenja riittävän pidennyksen
virhe olisi tavaran tarkastuksessakohoikeus viivästyssakkoon,jonka suuruus toimitusaikaansa.
tuudellapitänyt havaita.
on, ellei toisin ole sovittu, 0,1 % sopimuksen mukaisesta hinnasta kultakin
Sellaisen työselkkauksen perusteella,
15.2
työpäiväitä, kuitenkin enintään 75 työjoka on aiheutunut siitä, että myyjä tai
Myyjän on viipymättä ostajanreklamaa- päivältä.
tämän alihankkija on jättänyt täyttämättä
tion saatuaanomalla kustannuksellaan
työntekijöilleen, näiden järjestöille tai
joko korjattava vastuullaanolevan tavaMikäli toimituksen luonne sitä edellyttää työnantajaliitoille sopimukseentai lakiin
ran virhe taikka uusittava virheellinen ja osapuolet nimenomaantoimitussopi- perustuvan velvollisuutensa, myyjä ei
toimitus.
muksessaerikseen ovat niin sopineet, saapidennystätoimitusaikaan.
ostajalla on oikeus viivästyssakkoon,
15.3
jonka suuruus on 0,5 % sopimuksen 17.3
Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan kormukaisesta hinnasta kultakin täydeltä Jos toinen osapuoli ei ole viipymättä
jata virhettä tai uusiatoimitusta, ostajalla viikolta, kuitenkin enintään15 viikolta.
kirjallisesti ilmoittanut ylivoimaisen
on oikeus korjata tai korjauttaa virhe
esteen alkamisestatoiselle osapuolelle,
myyjän kustannuksella.Ostajan on ense ei voi vedota siihen vapauttamispenen virheen korjauttamistatai virheelliMikäli toimitus on jaettu osatoimituksiin, rusteena.
sen toimituksen uusimista kirjallisesti
voidaan niihin liittyvien välitavoitteiden
ilmoitettavatästämyyjälle.
osaltasopiaviivästyssakoistaerikseen.
18 TAKUU
15.4
Myyjä ei ole viivästyssakonlisäksi velMyyjä ei vastaa virheestä,joka johtuu
vollinen muuhun vahingonkorvaukseen 18.1
siitä, että rakennetta, johon myyjän
viivästyksen johdosta, ellei myyjä ole
Myyjä antaatavaralleentakuun 36 kuutoimittamatavaratulee,ei ole suunniteltu menetellyttörkeän tuottamuksellisestitai
kauden ajaksi sen luovutuspäivästä
ja toteutettu hyvää suunnittelu-, raken- tahallisesti.
lukien, ellei toisin ole sovittu, kuitenkin
nus- tai asennustapaanoudattaen eikä
enintäänniin pitkäksi aikaakuin ostajalla
myöskäänvirheestä,joka johtuu käyttö16.4
on takuuvastuu.
ohjeen vastaisestatavaran käyttämisestä Jos toimitus viivästyy ostajastajohtutai huollon laiminlyönnistä.
vasta syystä, myyjällä on oikeus laskut18.2
taa toimitus sovitun aikataulun mukaiMyyjä on velvollinen viipymättä tiedon
15.5
sestija saadakorvaus viivästyksen aihesaatuaanomalla kustannuksellaanpoisTavarassa esiintyvän virheen osalta uttamistavälittömistäkustannuksista.
tamaan kaikki suorituksessaantakuumyyjän
vahingonkorvausvelvollisuus
aikana ilmenevät virheet ja puutteet.
välillisistä vahingoista voi olla enintään 16.5
Myyjän vastuu ei ulotu virheisiin, jotka
myyjän toimituksen hinnan suuruinen. Siinä tapauksessa, että jompikumpi
ovat aiheutuneettavanomaisesta
kulumiVälillisistä vahingoistaostajanon, niistä
sopijapuoli haluaa ennen rakennusosa- sestatai ostajantuottamuksesta.
tiedon saatuaan,viipymättä ilmoitettava tuotannon aloittamista saada suunnitelkirjallisesti myyjälle.
mien sisältöön, valmiuteen tai toimitta18.3
miseen liittyvän seikan todetuksi, toimiOstajan on viipymättä tiedon saatuaan
Korvattavana välillisenä vahinkona ei
tetaan suunnitelmakatselmus,ellei asia osoitettava myyjälle tämän vastuulla
pidetävahinkoa,joka johtuu tuotannon
ole muutoin selvitettävissä.
olevat sellaiset takuuaikana ilmenevät

~

-

virheet ja puutteet, jotka vaikeuttavat
kohteen käyttöä tai edistävät sen rappeutumista.
18.4
Mikäli myyjä ostajan kirjallisesta huomautuksestahuolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensatäyttämisen kohtuullisessa
määräajassa,
ostajalla on oikeus korjata
tai korjauttaa virhe myyjän kustannuksella. Ostajanon ennen virheen korjauttamista tai virheellisen toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava tästä
myyjälle.

21 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
21.1
Kummallakaanosapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimustakolmannelle, ellei
siitä erikseensovita.

23 ERIMIELISYYKSIEN
RATKAISEMINEN

23.1
Osapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisut pyrittävä löytä22 SOPIMUKSEN PURKAMINEN
mään sopimusasiakirjojenmääräyksistä
ja niistä ilmenevistäperiaatteistasilloin22.1
kin, kun sopimusasiakirjoistaei saada
Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy
suoraa vastaustasyntyneisiin riitakysysopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen myksiin.
laiminlyöntiin, toisella osapuolella on
oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan Riitaisuudetja erimielisyydet on pyrittätästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyönvä ratkaisemaankeskinäisinneuvotteluin
18.5
tiä ole kohtuullisessa määräajassakorsitä mukaan,kun niitä ilmenee.
Myyjä vastaa takuuajanjälkeenkin seljattu.
laisista virheistä, puutteistaja haitoista,
23.2
joiden ostajanäyttääaiheutuneenmyyjän
22.2
Sopimusta koskevat rakennusaikaiset
törkeästälaiminlyönnistä tai täyttämättä Jos jompikumpi osapuoli on sellaisessa riitaisuudet on jätettävä käräjäoikeuden
jääneestäsuorituksestaja joita ostaja ei
taloudellisessatilassa,että on perusteltua ratkaistaviksi viimeistään 6 kuukauden
ole kohtuuden mukaan voinut havaita syytä epäillä tämän suoriutumista sopikuluessasiitä päivästä,jolloin rakennusrakennuskohteen vastaanottotarkastuk- muksen mukaisista velvoitteistaan, on
kohteenvastaanottotarkastus
pidettiin, tai
sessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastoisella osapuolella oikeus purkaa sopimikäli vastaanottotarkastustaei jostain
tuustaanmyyjä on vapaa.kun 10 vuotta
mus.
syystäpidetty, niin siitä päivästä,jolloin
on kulunut rakennuskohteenvastaanotao. rakennustarkastusviranomainen
piti
tamisesta.
Mikäli ostajaon laiminlyönyt maksuvel- lopputarkastuksen.
vollisuutensa, myyjällä on sopimuksen
19 ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ
purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti Takuuaikaiset riitaisuudet on jätettävä
keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt käräjäoikeudenratkaistaviksi 3 kuukau19.1
maksu on suoritettu tai sen suorittamiden kuluessatakuuajanpäättymisestä.
Myyjä vastaakaikkien alihankkijoidensa sesta on sovittu. Sovitun toimitusajan
toimituksista. Pyynnöstä ostajalla on
katsotaantällöin siirtyneenvastaavasti.
23.3
oikeus saadatietoonsa myyjän tärkeimOsapuoletvoivat myös kirjallisesti sopia,
mät alihankkijat ja osatoimittajat sekä 22.3
että sopimuksenpätevyyttä, tulkintaa ja
tarvittaessasuorittaa tarkastuksianiiden
Sopimuksenpurkautuessakohdissa22.1
soveltamista koskevat riitaisuudet jätetiloissa laadunvalvonnan kontrolloimitai 22.2 tarkoitetuissatapauksissatoisella
tään välimiesoikeuden ratkaistaviksi
seksi.
osapuolella on mahdollisen viivästyssa- välimiesmenettelystäannetun lain mukon lisäksi oikeus saadakorvaus sopikaisesti.
20 TUOTEVASTUU
muksen täyttämättä jättämisestä johtuvista kuluista ja vahingoista.Korvaukset Osapuoletvoivat sopia, että välimiesoi20:I
kaikkiaan eivät saa ylittää kärsityn vakeudenmuodostaayksi välimies.
Myyjällä on toimittamiensa tuotteiden hingon määrää.
osalta tuotevastuulain mukainen tuoteRiitaisuudet on jätettävä välimiesoikeuvastuu.
22.4
den ratkaistaviksikohdassa23.2 mainitKummallakin osapuolella on oikeus tujen määräaikojenkuluessa.
20.2
ilman
vahingonkorvausvelvollisuutta
Mikäli tuotteen liikkeelle laskija ei ole
purkaa sopimus, mikäli hankinta tai
voinut ilmoittaa vahingonkärsijällekohtoimitus on pakko keskeyttää sodan,
tuullisessa ajassa ensisijaista tuotevas- liikekannallepanon tai vaikutuksiltaan
tuuvelvollista tai sitä, jolta on tuotteen niihin verrattavan ylivoimaisen esteen 24 KAUPPALAIN NOUDATTAMIhankkinut,on liikkeelle laskija oikeutettu
vuoksi pitkäksi, epämääräiseksiajaksi.
NEN
saamaanmaksamansakorvauksen ensiKumpikin osapuoli on velvollinen viisijaiselta tuotevastuuvelvolliselta myöpymättä kirjallisesti ilmoittamaan es24.1
hemmin.
teestätoiselle osapuolelle.
Muilta osin noudatetaan kauppalakia.
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