
OY K. HJORTH AB:n SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT 

1. SOVELTAMISALA 

a. Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Oy K. Hjorth Ab:n ja ostajan välisiin kauppoihin.  

b. Siltä osin kuin myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa tai seuraavissa sopimusehdoissa ei jostakin asiasta ole määrätty, 

sovelletaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä muita määräyksiä. 

2. MYYJÄ / OSTAJA 

Myyjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa aina Oy K. Hjorth Ab:ta. Ostajalla tarkoitetaan sitä, jonka kanssa myyjä on solminut kauppaa. 

3. TAVARA 

Tavaralla tarkoitetaan Oy K. Hjorth Ab:n kulloinkin tarjottavana tai myytävänä olevaa tuotetta ja/tai palvelua. 

4. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

a. Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun molemmat osapuolet ovat sopineet kaupasta. Sopimus 

katsotaan syntyneen myös silloin kuin myyjä on vastaanottanut tilauksen ja/tai lähettänyt ostajalle tilausvahvistuksen.  

b. Mikäli myyjän ja ostajan välillä on sovittu ennakkomaksusta, katsotaan sopimus syntyneeksi vasta kun ennakkomaksu on 

maksettu. 

5. KAUPPAHINTA 

a. Kauppaan sovelletaan kulloinkin voimassa olevia myyjän laatiman hinnaston mukaisia hintoja tai muutoin erikseen sovittua 

hintaa.  

b. Hinnalla tarkoitetaan arvonlisäverotonta hintaa. Myyjän laskussa on eriteltynä hinta ja sille lisättävä kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisävero. 

6. MAKSUEHDOT 

a. Maksut suoritetaan laskua vastaan kauppa- ja/tai toimitussopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti.  

b. Ostajan on maksettava kauppahinta laskun osoittamassa tai muutoin sovitussa ajassa. Mikäli laskua ei makseta sovittuna 
aikana, on myyjä oikeutettu perimään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. Laskun katsotaan saapuneeksi viimeistään 7 

päivän kuluttua sen lähettämisestä. 

c. Myyjällä on oikeus periä ostajan maksuviivästystapauksissa, laskutus-, käsittely- ja huomautusmaksut sekä perintäkulut. 

7. OMISTUSOIKEUS / VAHINGONVAARA 

a. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen ja kuluineen on kokonaan maksettu 

b. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivän jälkeen kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta tai jos ostajan maksukykyä on 

perustellusti syytä epäillä, myyjä voi vaatia tavaran palauttamista.  

c. Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimuksen mukaan luovutettu ostajalle tai itsenäiselle 
rahdinkuljettajalle, jollei toimituslausekkeessa ole muuta sovittu. Myyjä vakuuttaa ostajan puolesta kaikki lähetykset, mikäli ei 

toisin ole sovittu. 

8. TAVARAN TOIMITTAMINEN 

a. Myyjä ja ostaja sopivat erikseen toimitusehdoista vakiintuneita toimituslausekkeita noudattaen. 

a. Ostajalla on velvollisuus järjestää tiloissaan soveltuvat tilata johon tavarat voidaan purkaa ja luovuttaa. Ostajan velvollisuus 

on varmistaa tavarantoimittajalle esteetön kulku paikalle.  

b. Ostaja on velvollinen tarkistamaan tavaran mahdollisimman pian toimituksen jälkeen ja kertomaan tavaran tai toimituksen 

puutteista viipymättä myyjälle, kuitenkin viimeistään 5 vuorokauden sisällä toimituksesta.  

c. Ostaja huolehtii pakkausjätteen keräyksestä ja mahdollisesta kierrätyksestä, ostajalla on oikeus hyödyntää pakkausjäte silloin 

kun se on mahdollista.  

2. VASTUU VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA 



a. Myyjä on vastuussa tavaran virheistä, joka tavarassa on ollut vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, vaikka virhe ilmenisi sitä 

myöhemmin. Ostaja ei saa vedota virheeseen, mikäli siitä ei ilmoiteta kohtuullisessa ajassa myyjälle tai viimeistään 5 

vuorokauden sisällä.  

b. Myyjällä on oikeus korjata tavarassa oleva virhe tai uusia toimitus.  

c. Myyjä vastaa tavarasta toimituksen jälkeen tavaran takuuehtojen mukaisesti, myyjä ei missään olosuhteissa vastaa ostajalle 

aiheutuneista välillisistä kuluista tai vahingoista.  

 

3. OSTAJAN ILMOITUSVELVOLLISUUS 

a. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa omista ase- ja/tai kauppaluvista myyjälle, ennen sopimuksen syntymistä. Ostajalla on myös 

velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista tai peruutuksista koskien ostajan ase ja/tai kauppalupia, ennen sopimuksen 
syntymistä. Tämä koskee ostajan kaikkiin aselakiin ja asetuksiin liittyviin lupiin sekä räjähdysainelakiin ja asetuksiin liittyviin 

lupiin. 

b. Mikäli ostaja ei ilmoita edellä mainituista asioista ajoissa myyjälle, katsotaan ostajan syyllistyneen sopimuksen rikkomiseen ja 

Oy K. Hjorth Ab pidättää oikeuden ilmoittaa asiasta vastaavalle viranomaistaholle. 

c.  Ostajan on tietoinen, että osa Oy K. Hjorth Ab:n toimittamista tuotteista on maasta vientirajoitusten piiristä. Tämän kaltaiset 
tuotteet ovat yleensä valmistettu USA:ssa ja sarjanumero-/tai eräseurannan piirissä. Tämä koskee erityisesti seuraavia 

tuotemerkkejä: Leupold, Ruger, Savage, VISTA (CCI, Federal, Remington, Speer, Fusion), KRISS, Hornady, Tippmann, Howa. ja 

Winchester. Näitä tuotteita ei tule viedä pois Suomesta ilman asianmukaista hyväksyntää.  

4. SOPIMUKSEN PURKAMINEN  

a. Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus 

ilmoitettuaan siitä ensin toiselle osapuolelle, ellei laiminlyöntiä korjata kohtuullisessa ajassa. 

b. Jos jompikumpi osapuoli on sellaisessa taloudellisessa tilassa, että on perusteltua aihetta epäillä tämän suoriutumista 

 sopimuksen velvoitteista, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus. 

c. Myyjä voi purkaa sopimuksen, mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteensa tai kohdassa 3. mainitun ilmoitusvelvoitteensa. 

5. LUOTTAMUKSELLISUUS 

a. Osapuolet eivät saa antaa kauppaa koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen lupaa, ellei tietojen 

antaminen ole laillisten tai asetuksellisien syiden takia tarpeen.  

b. Osapuolet eivät myöskään käytä toisen osapuolen nimeä markkinoinnissa ilman toisen lupaa. 

6. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET 

a. Muilta osin sovelletaan kauppalakia, aselakia ja räjähdeainelakia. 

b. Sopimuksesta syntyneet riitaisuudet ratkaistaan myyjän valinnan mukaan joko välimiesoikeudessa tai myyjän kotipaikan 

käräjäoikeudessa. 
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