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Suomen Takkatuonti Oy:n myynti- ja toimitusehdot 3.1.2020 voimassa toistaiseksi. 

Seuraavia ehtoja sovelletaan Suomen Takkatuonti Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Tehdessäsi tilauksen 
hyväksyt tämän dokumentin kaikki ehdot sellaisenaan. Suomen Takkatuonti Oy ei ole vastuussa jälleenmyyjiensä ja 
kuluttajien välisestä kaupasta tai sen aiheuttamista vahingoista. 

Tilaaminen 

Tilaukset ja mahdolliset muutokset jo tehtyihin tilauksiin on tehtävä kirjallisesti sähköpostiin info@takkatuonti.fi 
Tilaukset ovat sitovia. Muutokset tilauksiin voivat olla joissain tapauksissa mahdollisia vain, kun ne tehdään ennen 
kuin tilatut tavarat on pakattu tehtaalla lähetettäväksi. Tilauksen lopullinen toimitusaika vahvistuu 
tilausvahvistuksella.   

Tavaran toimitus 

Tilatut tavarat toimitetaan yleisiä teitä pitkin (tie yhteyden oltava kunnossa kuljetukseen valittua autoa varten, 
vastaanottopaikan oltava kunnossa purkua varten), tehtailta perälavanostimella varustetulla yleensä kuorma-autolla 
pihaan tai lastauslaiturille. Ei sisään kannettuna. Tuotteet puretaan auton välittömään läheisyyteen. Asiakkaan on 
oltava paikalla vastaanottamassa ja kuittaamassa tavara saapuneeksi sovittuna ajankohtana. Asiakkaan on 
tarkastettava tavara heti sen saapuessa mahdollisien kuljetusvaurioiden tai virhetoimitusten varalta. Kuljetusvauriot 
on merkittävä rahtikirjaan rahdinkuljettajan läsnä ollessa. Kuljetusvaurioista on tehtävä reklamaatio kuljetuksen 
järjestäjälle ja Suomen Takkatuonti Oy:lle heti. Virhetoimituksista on tehtävä reklamaatio Suomen Takkatuonti Oy:lle 
heti. Suomen Takkatuonti Oy pidättää oikeuden päättää siitä millä tavoin vioittunut tavara korvataan asiakkaalle. Kun 
vastaanottaja on kuitannut tavaran vastaanotetuksi, vastuu tavarasta siirtyy vastaanottajalle.  Asiakkaan on siirrettävä 
tavara sisätiloihin heti sen saavuttua.  

Jos vastaanottaja ei ole sovittuna toimitusaikana vastaanottamassa tuotteita eikä asiakasta tavoiteta annetusta 
numerosta, asiakas vastaa kaikista uuden kuljetuksen aiheuttamista kustannuksista. Suomen Takkatuonti Oy ei vastaa 
kuljetusliikkeen toiminnasta johtuvista viivästymisistä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia välillisistä kuluista miltään 
osin. Asiakas vastaa kaikista tilatun tavaran siirtämiseen tai purkamiseen tarvittavista lisäkuluista (mahd. nostolaitteet, 
muut mahdolliset sisään kuljettamiseen tarvittavat toimenpiteet) jos sellaisia tulee.  

Laskutus 

Tilattu tuote laskutetaan sähköpostiin lähetettävällä PDF-laskulla tai kirjeellä, joko ennakkoon tai sovitulla eräpäivällä. 
Tuotteet ovat Suomen Takkatuonti Oy:n omaisuutta, kunnes ne on kokonaan maksettu. Viivästyneistä laskuista 
peritään Suomen Takkatuonti Oy:n valtuuttaman perintätoimiston käytäntöjen mukainen korko ja perintäkulut. 

Ylivoimainen este  

Suomen Takkatuonti Oy ei ole vastuussa siitä, jos tilatun tavaran toimitus viivästyy tai peruuntuu Suomen Takkatuonti 
Oy:stä riippumattomista syistä: (mm: tavarantoimittajan vaikeudet, lakot, kuljetushäiriöt, vienti/tuontivaikeudet, 
viranomaismääräykset tai muu vastaava (lista ei ole täydellinen)).  

Takuu 

Tuotteisiin sovelletaan tuotteen valmistajan takuuehtoja. 

Lainsovellus 

Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. 
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Suomen Takkatuonti Oy:n tuotteita myyvä jälleenmyyjä vastaa mm siitä että: 

Tuotteen vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä/tms. on tietoinen kaikista tässä dokumentissa mainituista Suomen 
Takkatuonti Oy:n toimitus-, ja myyntiehdoista ja toimii niiden mukaan. 

Tuotteen vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä tietää että tuote on asennettava pätevän henkilön toimesta 
paloturvallisuus ja rakennusmääräyksiä noudattaen ja että asennukselle sekä tuotteelle on hankittava tarvittavat 
viranomaisluvat. Suomen takkatuonti Oy ei ole vastuussa asennuksista tai huolimattomat tai virheellisen asennuksen 
aiheuttamista vioista tai vahingoista. Suomen Takkatuonti Oy ei ole vastuussa mahdollisista toimintahäiriöistä jotka 
johtuvat tuotteeseen sopimattomasta savupiipusta tai asunnon rakenteellisista ratkaisuista (liian lyhyt tai tuotteeseen 
sopimaton savupiippu. ilmastoinnin tai alipaineen aiheuttama huono veto piipussa, tai takan paloilmansaanin 
riittämättömyys). 

Tuotteen vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä on tarkistanut, että tuote on sopiva asennuskohteeseensa (lattian 
kesto, savuhormin sopivuus tuotteeseen (riittävä veto ja sopiva koko), sekä muut asennuskohteessa olevat tekniset 
ratkaisut ovat yhteensopivia tuotteen kanssa).  

Tuotteen vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä on saanut riittävän opastuksen tuotteen käyttöön, niin että osaa 
sytyttää, polttaa ja käyttää tuotetta ongelmitta. Suomen Takkatuonti Oy ei ole vastuussa tuotteen 
käyttökoulutuksesta. 

Tuotteen vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä tietää että kivi, kaakeli, betoni ja muissa materiaaleissa voi olla pieniä 
väri- ja mitta vaihteluja, jotka eivät oikeuta tuotteen palauttamiseen, vaihtoon tai korjaamiseen. 

Jos jälleenmyyjä asentaa/asennuttaa tuotteen, vastaa jälleenmyyjä asennuksen onnistumisesta ja turvallisuudesta. 

Tuotteen myynyt jälleenmyyjä vastaa siitä, että tuote asennetaan kohteeseen niin että savuhormi on sopiva ja että 
tuotteen vaatima paloilma tuodaan tarvittaessa ulkoa eikä asennuskohteen ilmastointi tai muu tekninen ratkaisu 
häiritse tuotteen toimintaa/ tai niin että tuotteen tilannut vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä on tietoinen näistä 
asioista ja asentaa/asennuttaa tuotteen näiden ohjeiden mukaan. 

 

Savuhormi- ja muut vaatimukset: 

 

Savuhormi:  

Päälle vain takkaan sopiva metallihormi. Minimipituus liitoskohdasta 4m (kuitenkin aina niin että veto on riittävä). 
Piipun minimiveto 12Pa. 

Taakse savuhormiliitäntään sopiva metalli-, tai kivihormi tai tarkoitukseen sopiva ja oikein mitoitettu tiilihormi. 
Minimipituus liitoskohdasta 4,5m (kuitenkin aina niin että veto on riittävä). Piipun minimiveto 12Pa. 

 

Asiakkaan on tarkistettava savupiipun soveltuvuus takkaansa. Suomen Takkatuonti Oy ei ota vastuuta takan 
soveltuvuudesta asiakkaan savupiippuun. 

 

Tuotteen eteenpäin myynyt jälleenmyyjä vastaa siitä, että tuotteen vastaanottaja/asiakas/loppukäyttäjä/tms. on 
tietoinen kaikista tässä dokumentissa mainituista Suomen Takkatuonti Oy:n toimitus-, ja myyntiehdoista ja toimii 
niiden mukaan. 

 

 

 


