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Yleiset verkkokaupan myyntiehdot 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 

 
Voimassa elokuusta 2020 alkaen 

 
1. Soveltamisala 
1.1. Nämä yleiset myyntiehdot koskevat ainoastaan yrityksen 

jäseniä heidän toimiessaan kaupallisessa tai itsenäi-
sessä ammattimaisessa roolissa ja julkisoikeuden juridi-
sia henkilöitä. Ne koskevat koko WIKA Alexander Wie-
gand SE & Co. KG:n (jäljempänä nimityksellä “WIKA”) 
ja WIKA-yhtiön verkkokaupasta tilaavan välistä liiketoi-
mintaa. Niitä sovelletaan vastaavasti tuotteiden valmis-
tukseen ja palveluihin. Toimitus katsotaan tapahtuvaksi 
toimitettujen tuotteiden vastaanottamisen sijaan tuottei-
den valmistuksen osalta niiden hyväksymisen ja palvelui-
den osalta niiden vastaanottamisen yhteydessä. 

1.2. Vastakkaisia, ylimääräisiä tai näistä yleisistä myyntieh-
doista poikkeavia tilaajan ehtoja ei sisällytetä sopimuk-
seen, paitsi siinä tapauksessa, että WIKA on hyväksynyt 
niiden voimassaolon kirjallisesti. Nämä yleiset myyntieh-
dot ovat voimassa myös silloin, kun WIKA toimittaa tilauk-
sen tilaajalle varauksetta tietäen tämän vastakkaisista, 
ylimääräisistä tai poikkeavista ehdoista. 

1.3. Ylimääräiset tai näistä yleisistä myyntiehdoista poikkea-
vat määritykset, joista sovitaan WIKA-yhtiön ja tilaajan 
välillä sopimuksen toteuttamiseksi, on dokumentoitava 
kirjallisesti sopimukseen. Sama pätee myös tämän kirjal-
lisen muodon vaatimuksen eliminoimiseen. 

1.4. Oikeudet, joita WIKA-yhtiöllä on lakisäädösten tai muiden 
sopimusten kuin näiden yleisten myyntiehtojen perus-
teella, säilyvät ennallaan. 

 
2. Sopimuksen solmiminen 
2.1. WIKA-yhtiö tekee tarjouksia vapaasti ja sitoumuksetta, 

paitsi jos WIKA muuta ilmoittaa. 
2.2. Kuvat, piirustukset, paino-, mitta-, teho- ja kulutustiedot 

sekä muut tuotteiden kuvaukset, jotka on esitetty tarjouk-
seen kuuluvissa asiakirjoissa, ovat ainoastaan likimääräi-
siä, ellei niiden ole nimenomaisesti mainittu olevan sito-
via. Ne eivät merkitse sopimusta tai taetta tuotteiden vas-
taavasta rakenteesta tai kestävyydestä, paitsi siinä ta-
pauksessa, että näin nimenomaisesti kirjallisesti sovi-
taan. Myöskään tilaajan tuotteisiin tai niiden käyttöön 
kohdistamat odotukset eivät merkitse sopimusta tai 
taetta. 

2.3. WIKA pidättää itselleen kaikki omistus-, tekijän- ja muut 
suojausoikeudet kaikkiin tarjousasiakirjoihin, erityisesti 
piirustuksiin, laskelmiin, esitteisiin, tuoteluetteloihin, mal-
leihin, kuvioihin ja työkaluihin. Tällaisia asiakirjoja ei saa 
asettaa ulkopuolisten tahojen saataville. Tilaaja luovuttaa 
kaikki tarjousasiakirjat WIKA-yhtiön pyynnöstä välittö-
mästi WIKA-yhtiölle, kun niitä ei enää tarvita asianmukai-
seen liiketoimintaan. Asiakkaan toiveiden mukaisissa toi-
meksiannoissa asiakas vastaa mahdollisista ulkopuolis-
ten tahojen oikeuksien tai suojausoikeuksien loukkaami-
sesta ja vapauttaa WIKA-yhtiön vastaavista vaatimuk-
sista, paitsi jos tilaajan ei katsota rikkoneen velvollisuut-
taan tai jos sen ei kuulu vastata kyseisen velvollisuuden 
rikkomisesta. 

2.4. Tehdessään tilauksia WIKA-verkkokaupasta tilaaja voi 
valita WIKA-yhtiön tuotteita ja siirtää niitä “ostoskoriinsa”. 
Tilaajan tekemästä tilauksesta tulee sitova, kun tilaaja 
napsauttaa tilausprosessin lopussa “Ostoskori”-osiosta 
elektronista käyttökenttää (painiketta) “Tilaa nyt ja si-
toudu maksamaan”. Ennen painikkeen “Tilaa nyt ja si-
toudu maksamaan” napauttamista aikaisemmin syötet-
tyjä tietoja ja ostoskorin sisältöjä voidaan muuttaa milloin 
tahansa tai tilaustoiminto voidaan keskeyttää sulkemalla 
verkkokauppaportaali. WIKA tallentaa sopimustekstin ti-
lauksen jättämisen jälkeen. Se ei ole kuitenkaan tilaajan 
saatavilla. Sopimus tulee vasta sitten voimaan, kun WIKA 
hyväksyy tilauksen antamalla toimeksiantovahvistuksen 
tai lähettämällä kulloisenkin tuotteen. Tilaaja saa tilauk-
sensa jättämisen jälkeen tilauksen vastaanottamiseen  
 

 
 
liittyvän vahvistuksen. Tämä ei ole sitova tilauksen vas-
taanotto, vaan sen tarkoituksena on ainoastaan tiedottaa, 
että tilaus on saapunut perille, paitsi siinä tapauksessa, 
että siinä mainitaan perilletulon lisäksi tilauksen vastaan-
ottaminen. 

2.5. Jos tilaaja anoo maksukyvyttömyysmenettelyn aloitta-
mista tai vastaavaa menettelyä omaisuuteensa liittyen tai 
jos ulkopuolisen tahon esittämä perusteltu anomus mak-
sukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan aloittamisesta ti-
laajan omaisuuteen liittyen hylätään varallisuuden puut-
tumisen vuoksi, WIKA-yhtiöllä on oikeus perua sopimus 
osittain tai kokonaan. 

 
3. Toimituksen laajuus 
3.1. Toimituksen laajuus määräytyy WIKA-yhtiön kirjallisen 

toimeksiantovahvistuksen mukaan. Toimituksen laajuu-
den muuttaminen tilaajan toimesta edellyttää WIKA-yh-
tiön kirjallista vahvistusta, jotta muutokset tulevat voi-
maan. Oikeudet tuotteiden rakenteellisiin ja muodollisiin 
muutoksiin pidätetään siinä määrin kuin kyseessä ovat 
toimialalle tavalliset poikkeamat tai siinä määrin kuin 
poikkeamat ovat DIN-toleranssirajojen sisällä tai kunhan 
ne eivät ole merkittäviä ja kunhan ne ovat kohtuullisia ti-
laajan kannalta. Sama pätee raaka-aineen valintaan, 
teknisiin määrityksiin ja valmistustapaan. 

3.2.  
3.3. Toimittaminen osissa on sallittua, paitsi jos toimittaminen 

osissa ei ole tilaajan kannalta kohtuullista ottaen huomi-
oon WIKA-yhtiön edut. 

3.4. WIKA pidättää tuotantoteknisistä syistä oikeuden toimi-
tuksen laajuuden ylittämiseen tai alittamiseen enintään 5 
prosentilla. Tähän liittyvien valitusten mahdollisuus 
suljetaan pois. 

 
4. Toimitusaika 
4.1. Toimitusten määräajoista ja ajankohdista sopiminen 

edellyttää kirjallista muotoa. Toimitusten määräajat ja 
ajankohdat eivät ole sitovia, ellei WIKA ole merkinnyt niitä 
sitoviksi etukäteen kirjallisesti. 

4.2. Toimituksen määräajan laskenta alkaa WIKA-yhtiön toi-
meksiantovahvistuksen lähettämisestä, mutta ei kuiten-
kaan ennen kuin tilaaja on toimittanut hänen vastuulleen 
kuuluvat täydelliset asiakirjat, luvat ja hyväksynnät, ei en-
nen kuin kaikki tekniset kysymykset on selvitetty, ei en-
nen kuin sovittu ennakkomaksu on saapunut tai ulko-
maankaupan yhteydessä ei ennen kuin koko maksu on 
saapunut. Jos toimitusajankohdasta on sovittu, toimitus-
ajankohtaa siirretään sopivalla tavalla, mikäli tilaaja ei ole 
välittänyt omalle vastuulleen kuuluvia asiakirjoja ja lupia 
ajoissa tai antanut hyväksyntöjä ajoissa, jos kaikkia tek-
nisiä kysymyksiä ei ole selvitetty kokonaan ajoissa tai jos 
sovittu ennakkomaksu tai ulkomaankaupan ollessa ky-
seessä koko maksu ei ole saapunut WIKA-yhtiölle. Toi-
mitusajan noudattaminen edellyttää sitä, että tilaaja nou-
dattaa ajoissa ja asianmukaisesti muita velvollisuuksi-
aan. 

4.3. Toimitusaikaa on noudatettu, kun tuotteet ovat lähteneet 
tehtaalta toimitusajan päättymiseen mennessä tai kun 
WIKA on ilmoittanut niiden nouto- tai lähetysvalmiudesta 
toimitusajan päättymiseen mennessä. Toimitusajan nou-
dattaminen riippuu siitä, että WIKA-yhtiö itse saa toimi-
tukset asianmukaisesti ja erityisesti ajoissa, paitsi jos 
WIKA-yhtiö itse on syyllinen toimitusten myöhästymi-
seen. WIKA-yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus, jos se ei 
saa omia toimituksiaan asianmukaisesti. WIKA ilmoittaa 
tilaajalle välittömästi, jos se aikoo käyttää oikeuttaan so-
pimuksen purkamiseen ja myöntää tilaajalle oikeuden 
saada mahdolliset ennakkomaksut takaisin. 
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4.4. Rajat ylittävissä toimituksissa tilaajan on tehtävä toimival-
taisille viranomaisille ajoissa kaikki Saksasta viemiselle 
ja kohdemaahan tuomiselle säädetyt ilmoitukset ja ryh-
dyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, erityisesti hankittava 
tullausta varten vaadittavat asiakirjat ja täytettävä kaikki 
vientitarkastusvaatimukset ja muut tavaroiden liikuttami-
seen liittyvien rajoitusmääräysten vaatimukset. Toimituk-
set toimitetaan sillä varauksella, että niiden toteuttami-
selle ei ole määrätty esteitä kansallisissa tai kansainväli-
sissä säädöksissä, erityisesti vientitarkastusmääräyk-
sissä, kauppasaarroissa tai muissa sanktioissa. Vientitar-
kastusten ja lupamenettelyjen aiheuttamat viiveet johta-
vat määräaikojen ja toimitusaikojen mitätöitymiseen. 

4.5. Toimituksen viivästyessä tilaajalla on oikeus purkaa so-
pimus sopivan, hänen WIKA-yhtiölle toimitusviiveen sat-
tumisen jälkeen asettamansa lisäajan kuluttua umpeen 
tuloksetta. 

4.6. Jos WIKA on solminut tilaajan kanssa puitesopimuksen, 
joka koskee tulevia toimituksia kiinteillä toimitusajoilla, ja 
tilaaja ei ole perunut tuotteiden saamista ajoissa, WIKA-
yhtiöllä on WIKA-yhtiön asettaman sopivan lisäajan ku-
luttua tuloksetta umpeen oikeus toimittaa tuotteet ja las-
kuttaa niistä, purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvauk-
sia tai kulukorvauksia. Vahingonkorvaus- tai kulukor-
vausvelvollisuus ei ole voimassa, jos tuotteiden ajoissa 
saamisen perumatta jättäminen ei ole tilaajan syy. 

 
5. Hinnat ja maksut 
5.1. Hinnat ilmoitetaan erityisten sopimusten puuttuessa teh-

dashintojen mukaisina, eikä niihin sisälly lähetys- tai pak-
kauskuluja, vakuutuksia, lakisääteisiä veroja, tullimak-
suja tai muita pakollisia maksuja. Koituvat kulut, erityi-
sesti tuotteiden pakkaamisesta ja kuljettamisesta aiheu-
tuvat kulut, merkitään laskuun erikseen. Lakisääteinen lii-
kevaihtovero ilmoitetaan laskussa laskutuspäivänä voi-
massa olevan lakisääteisen määrän mukaisena erik-
seen. 

5.2. Toimeksiannoista, joille ei ole määritetty nimenomaisesti 
kiinteitä hintoja ja joiden toimitusaika on määritetty tiet-
tyyn ajankohtaan, joka on vähintään kaksi kuukautta so-
pimuksen päättymisen jälkeen, laskutetaan toimituspäi-
vänä voimassa olevien, WIKA-yhtiön listahintojen mu-
kaan. Tilauspäivänä voimassa olevan listahinnan merkit-
seminen tilauslomakkeeseen tai toimeksiantovahvistuk-
seen ei tarkoita kiinteätä hintaa koskevaa sopimusta. 
Hintojen noustessa yli 5 % tilaajalla on oikeus purkaa so-
pimus tästä johtuen. WIKA-yhtiön pyynnöstä tilaaja on il-
moitettava välittömästi, aikooko hän käyttää oikeuttaan 
purkaa sopimus. Mikäli ennen toimituspäivää ilmenee 
tuotannollisista syistä johtuvia hinnankorotuksia, WIKA-
yhtiöllä on oikeus mukauttaa hintaa ottamatta huomioon 
tarjousta ja toimeksiantovahvistusta. 

5.3. Ellei muuta erityistä sovita, toimitushinta on maksettava 
30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä nettomääräi-
senä. Maksupäiväksi katsotaan se päivä, jona WIKA pys-
tyy käyttämään toimitushintaa. Maksun viivästyessä ti-
laajan on maksettava viivästymiskorkoa, joka on 9 pro-
senttiyksikköä kulloistakin peruskorkoa suurempi. WIKA-
yhtiön tämän ylittävät oikeudet säilyvät ennallaan. 

5.4. Ulkomaankaupan ollessa kyseessä maksu suoritetaan 
kohdasta 3 poiketen ennen toimitusta, paitsi jos muuta on 
sovittu kirjallisesti etukäteen. 

5.5. Vekseleitä ja shekkejä voidaan ottaa vastaan ja maksut 
katsotaan maksetuiksi, kun ne on lunastettu. Sama pätee 
myös luottokortteihin ja yritysten ostokortteihin. Maksut 
katsotaan maksetuiksi vasta sitten, kun kulloinenkin 
summa on kirjattu peruuttamattomasti WIKA-yhtiön ni-
miin. Tilaaja vastaa kaikista vekseleiden, shekkien, luot-
tokorttien ja yritysten ostokorttien käytöstä aiheutuvista 
kuluista, erityisesti vekseli-, shekki- ja diskonttokuluista. 

5.6. Perusteettoman peruutuksen yhteydessä WIKA-yhtiöllä 
on oikeus vaatia peruutusmaksua, joka on 10 % netto-
määräisestä tilausarvosta. Tilaajalla on oikeus saada to-
diste siitä, että WIKA-yhtiölle ei ole koitunut vahinkoa tai 
että sille on koitunut vain huomattavasti vähäisempi va-
hinko. WIKA-yhtiön tämän ylittävät oikeudet säilyvät en-
nallaan. 

5.7. Verkkokaupastamme tehtäviä tilauksia koskevat seuraa-
vassa mainitut maksutavat: PayPal-maksu, luottokortti-
maksu (Visa ja MasterCard), tilinsiirto (erääntyy laskun 
laadinnan mukaan) sekä suoraveloitusmaksu. Maksetta-
essa luottokortilla summan varaaminen tapahtuu tilauk-
sen lopussa, tiliveloitus tuotteen lähettämisen yhtey-
dessä. Luottokorttiveloitukset suorittaa:  

 
Computop Wirtschaftsinformatik GmbH 

Schwarzenbergstrasse 4 
96050 Bamberg, Saksa 

Käräjäoikeus Bamberg HRB 3400 
 
6. Riskin siirtyminen 
6.1. Tahattoman katoamisen ja tahattoman heikentymisen 

riski siirtyy tilaajalle silloin, kun tuotteet luovutetaan kulje-
tuksen suorittavalle henkilölle tai kun ne lähtevät WIKA-
yhtiön varastosta lähettämistarkoituksessa. Jos tilaaja 
noutaa tuotteet, riski siirtyy tilaajalle noutovalmiuden il-
moittamisen yhteydessä. Lauseke 1 ja lauseke 2 ovat 
voimassa myös, kun toimitus toteutetaan osissa tai kun 
WIKA vastaa muistakin toiminnoista, kuten esim. kulje-
tuskuluista tai tuotteiden asentamisesta tilaajan luona. 

6.2. Jos tilaaja viivästyy tuotteiden vastaanottamisessa, niin 
WIKA voi vaatia korvausta syntyneestä haitasta, mukaan 
lukien mahdolliset lisäkulut. WIKA-yhtiöllä on erityisesti 
oikeus varastoida tuotteet vastaanottamisen viivästymi-
sen ajaksi tilaajan kustannuksella. Tuotteiden varastoin-
tikustannuksiksi määritetään 0,5 % nettomääräisestä las-
kutusarvosta per alkanut kalenteriviikko. WIKA-yhtiön tä-
män ylittävät oikeudet säilyvät ennallaan. Tilaajalla on oi-
keus saada todiste siitä, että WIKA-yhtiölle ei ole aiheu-
tunut kuluja tai että sille on aiheutunut vain vähäisiä ku-
luja. Sama pätee, kun tilaaja rikkoo muita myötävaikutus-
velvollisuuksia, paitsi jos näiden muiden myötävaikutus-
velvollisuuksien rikkominen ei ole tilaajan syy. Tuotteiden 
tahattoman menettämisen tai tahattoman heikkenemisen 
riski siirtyy tilaajalle viimeistään sillä hetkellä, kun hän vii-
västyy niiden vastaanottamisessa. WIKA-yhtiöllä on oi-
keus WIKA-yhtiön asettaman sopivan, tuloksettoman 
määräajan päättymisen jälkeen käyttää tuotteita muuta 
tarkoitusta varten ja toimittaa tuotteet tilaajalle sopivasti 
pidennetyn määräajan puitteissa. 

6.3. Jos lähetys viivästyy WIKA-yhtiöstä johtumattomista sei-
koista, niin riski siirtyy tilaajalle lähetysvalmiutta koske-
van ilmoituksen myötä. 

6.4. Tilaajan on otettava vastaan tuotteet omista valituksis-
taan huolimatta siinä tapauksessa, että niissä on vähä-
pätöisiä puutteita. 

 
7. Valitukset 
7.1. Tilaajan valitusoikeus edellyttää, että tilaaja tarkastaa toi-

mitetut tuotteet niiden saamisen yhteydessä, ja mikäli 
kohtuullista, myös koetyöstöllä tai koekäytöllä, ja ilmoit-
taa WIKA-yhtiölle havaituista puutteista kirjallisesti viipy-
mättä, viimeistään kuitenkin kahden viikon kuluessa tuot-
teiden saamisesta. Piilossa olevista puutteista on ilmoi-
tettava WIKA-yhtiölle viipymättä niiden havaitsemisen jäl-
keen kirjallisesti. Tilaajan on kuvailtava puutteet kirjalli-
sesti WIKA-yhtiölle osoittamassaan ilmoituksessa. Tilaa-
jan valitusoikeus edellyttää lisäksi, että tuotteiden suun-
nittelussa, rakentamisessa, asentamisessa, liittämi-
sessä, kiinnittämisessä, käyttöönotossa, käytössä ja 
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huollossa noudatetaan määrityksiä, huomautuksia, oh-
jeita ja ehtoja, jotka on esitetty yksittäisten tuotteiden tek-
nisissä erittelyissä, asennus-, käyttö- ja toimintaop-
paissa, suunnittelu- ja sijoitteluohjeissa sekä muissa 
asiakirjoissa, että erityisesti huollot suoritetaan asianmu-
kaisesti ja todistettavasti ja että käytetyt komponentit ovat 
suositusten mukaisia. 

7.2. Tuotteiden ollessa puutteellisia WIKA-yhtiöllä on oikeus 
korjata tilanne oman valintansa mukaan poistamalla 
puute tai toimittamalla ehjä tuote. Puutteen korjaamisen 
yhteydessä WIKA-yhtiöllä on velvollisuus vastata kaikista 
siihen liittyvistä välttämättömistä kustannuksista, erityi-
sesti kuljetus-, tienkäyttö-, työvoima- ja materiaaliku-
luista, mikäli nämä eivät kasva sen vuoksi, että tuotteet 
viedään muuhun paikkaan kuin toimitusosoitteeseen. 
Henkilöstökulut ja aineelliset kustannukset, joiden kor-
vaamista tilaaja tässä yhteydessä vaatii, tulee laskea ti-
laajan itsensä maksaman määrän perusteella. Korva-
tuista osista tulee WIKA-yhtiön omaisuutta, ja ne on luo-
vutettava takaisin WIKA-yhtiölle. 

7.3. Jos WIKA ei ole valmis korjaamaan puutteita tai ei pysty 
siihen, tilaaja voi riippumatta mahdollisista vahingon- ja 
käyttökulukorvausvaatimuksista oman valintansa mu-
kaan joko purkaa sopimuksen tai saada toimitushintaan 
alennusta. Sama pätee, jos puutteiden korjaamisessa 
epäonnistutaan, jos se on kohtuutonta tilaajan kannalta 
tai jos se viivästyy kohtuullista määräaikaa enemmän 
syistä, jotka eivät johdu WIKA-yhtiöstä. 

7.4. Tilaajalla ei ole sopimuksen purkamisoikeutta, jos hän ei 
pysty palauttamaan vastaanottamaansa tuotetta ja jos 
tämä ei johdu siitä, että palauttaminen on mahdotonta 
vastaanotetun tuotteen luonteesta johtuen, tai jos syy sii-
hen on WIKA-yhtiössä tai jos puute on ilmennyt vasta 
tuotteen työstön tai muokkaamisen aikana. Sopimuksen 
purkamisoikeutta ei myöskään ole silloin, jos puutteen 
syy ei ole WIKA-yhtiössä ja jos tilaajan tulee maksaa kor-
vausta palauttamisen sijaan. 

7.5. Valitusoikeutta ei ole, jos puutteet johtuvat luonnollisesta 
kulumisesta, erityisesti kulutusosien kohdalla, epäasian-
mukaisesta käsittelystä, asennuksesta, käytöstä tai va-
rastoinnista tai tilaajan tai ulkopuolisen tahon epäasian-
mukaisesti suorittamista, tuotteisiin kohdistuneista muu-
toksista tai korjauksista. Sama pätee puutteisiin, jotka 
johtuvat tilaajasta, erityisesti jos puutteet ovat syntyneet 
sellaisten kemiallisten tai fysikaalisten tai lämpöön liitty-
vien tekijöiden vaikutuksesta, jotka ovat epätavallisia ja 
joista tilaaja ei ole maininnut WIKA-yhtiölle kirjallisesti. 
Sama pätee myös puutteisiin, jotka johtuvat muusta tek-
nisestä syystä kuin alkuperäisestä puutteesta. 

7.6. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia kulukorvausta palvelun si-
jasta vaadittavan vahingonkorvauksen sijaan, jos tällaisia 
kuluja ei olisi muodostunut myös kohtuullisesti toimivalla 
ulkopuoliselle taholle. 

7.7. WIKA ei myönnä mitään takuita, erityisesti rakenteeseen 
tai kestävyyteen liittyviä takuita, ellei yksittäistapauk-
sessa muuta kirjallisesti sovita. 

7.8. Tilaajan valitusoikeuden vanhentumisaika on yksi vuosi, 
paitsi jos toimitusketjun loppupäässä tapahtuu kulutusta-
varoiden osto (loppuasiakas on kuluttaja). Jos puutteelli-
sia tuotteita on käytetty niille tavanomaisella käyttötavalla 
rakennuksessa ja ne ovat aiheuttaneet tähän puutteita tai 
jos kyseessä on rakennuksessa oleva puute, vanhentu-
misaika on viisi vuotta. Tämä pätee myös vaatimuksiin, 
jotka johtuvat kielletystä toimenpiteestä, joka puolestaan 
johtuu tuotteissa ilmenneestä puutteesta. Vanhenemis-
aika alkaa tuotteiden toimitushetkellä. Vanhenemisajan 
lyhentyminen ei koske WIKA-yhtiön rajoittamatonta vas-
tuuta vahingoista, jotka johtuvat takuuehtojen rikkomi-
sesta tai kehoon, henkeen tai terveyteen kohdistuvista 
rikkomuksista, tahallisuudesta, vakavasta laiminlyönnistä 
tai tuotevioista, tai joka on voimassa siinä tapauksessa, 

että WIKA kantaa hankintaan liittyvän riskin. WIKA-yhtiön 
kannanottoa tilaajan esittämiin vaatimuksiin puutteiden 
yhteydessä ei katsota vaatimukseen tai vaatimusta pe-
rusteleviin seikkoihin liittyvien neuvottelujen aloitta-
miseksi, jos WIKA torjuu puutteisiin liittyvän vaatimuksen 
sen täydessä laajuudessa. 

 
8. WIKA-yhtiön vastuu 
8.1. WIKA vastaa rajoituksetta vahingoista, jotka johtuvat ta-

kuuehdon rikkomisesta tai kehoon, henkeen tai tervey-
teen kohdistuvasta rikkomuksesta. Sama pätee tahalli-
suuteen ja vakavaan laiminlyöntiin tai tilanteeseen, jossa 
WIKA vastaa hankintaan liittyvästä riskistä. WIKA kantaa 
vastuun kevyestä laiminlyönnistä vain siinä tapauksessa, 
että se on rikkonut olennaisia velvollisuuksiaan, jotka 
pohjautuvat sopimuksen luonteeseen ja jotka ovat erityi-
sen merkittäviä sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 
Tällaisten velvollisuuksien rikkomisen, viiveen ja estymi-
sen tapauksessa WIKA-yhtiön vastuu rajoittuu sellaisiin 
vahinkoihin, joiden ilmeneminen on tavallisesti otettava 
huomioon tämän sopimuksen puitteissa. Pakollinen 
lakisääteinen vastuu tuotevioista säilyy ennallaan. 

8.2. Jos WIKA-yhtiön vastuu on suljettu pois tai rajoitettu, 
tämä pätee myös WIKA-yhtiön palveluksessa olevien, 
työntekijöiden, henkilökunnan, edustajien ja avustajien 
henkilökohtaiseen vastuuseen. 

 
9. Tuotevastuu 
9.1. Tilaaja ei tee muutoksia tuotteisiin. Erityisesti hän ei saa 

muuttaa eikä poistaa niissä olevia varoituksia, jotka kos-
kevat tuotteen asianmukaisesti käytöstä johtuvia vaaroja. 
Tätä velvollisuutta loukatessaan tilaaja vapauttaa WIKA-
yhtiön sisäsuhteessa ulkopuolisten tahojen esittämistä 
tuotevastuuvaatimuksista, paitsi jos tilaaja ei ole vas-
tuussa vastuuvaatimukseen johtaneesta virheestä. 

9.2. Jos WIKA-yhtiön on otettava tuotteiden virheellisyyden 
vuoksi tuotteita takaisin tai annettava niitä koskeva varoi-
tus, niin tilaajan tulee parhaansa mukaan myötävaikuttaa 
toimenpiteisiin, jotka WIKA katsoo välttämättömiksi ja tar-
koituksenmukaisiksi, ja tukea WIKA-yhtiötä tässä tilan-
teessa, erityisesti välittämällä vaadittavia asiakastietoja. 
Tilaajalla on velvollisuus vastata tuotteiden palautuk-
sesta tai tuotevaroituksesta aiheutuvista kustannuksista, 
paitsi jos hän ei ole tuotevastuulain periaatteiden mukaan 
vastuussa tuoteviasta ja ilmenneistä vahingoista. WIKA-
yhtiön tämän ylittävät oikeudet säilyvät ennallaan. 

9.3. Tilaaja ilmoittaa WIKA-yhtiölle viipymättä riskeistä, joista 
hän saa tietää tuotteiden käytössä, ja mahdollisista tuo-
tevioista. 

 
10. Ylivoimainen este 
10.1. Mikäli WIKA estyy täyttämästä sopimuspohjaisia velvolli-

suuksiaan, erityisesti tuotteiden toimittamista, johtuen yli-
voimaisesta esteestä, WIKA vapautetaan sopimuksen to-
teuttamisen velvollisuudesta esteen keston ajaksi ilman, 
että sillä on korvausvelvollisuutta tilaajan suhteen. Sama 
pätee, jos WIKA-yhtiön velvollisuuksien täyttäminen vai-
keutuu tai estyy tilapäisesti johtuen ennalta arvaamatto-
mista ja WIKA-yhtiöstä johtumattomista seikoista: erityi-
sesti kyseeseen voivat tulla työtaistelu, pandemia, viran-
omaisten toimenpiteet, energian puute, toimituksiin liitty-
vät esteet tavarantoimittajan osalta ja merkittävät toimin-
tahäiriöt. Tämä pätee myös silloin, kun tällaiset olosuh-
teet ilmenevät alihankkijoiden luona. Tämä pätee myös 
silloin, kun WIKA on jo viivästynyt velvollisuuksiensa täyt-
tämisessä. Jos WIKA vapautuu toimitusvelvollisuudes-
taan, WIKA palauttaa tilaajan jo maksaman ennakko-
osuuden. 

10.2. WIKA-yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus kohtuullisen 
ajan kuluttua, jos tällainen este kestää yli neljä kuukautta 
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ja jos WIKA-yhtiöllä ei ole enää etua sopimuksen toteut-
tamisesta kyseisen esteen seurauksena. Tilaajan vaati-
muksesta WIKA-yhtiön on määräajan kuluttua umpeen il-
moitettava, aikooko WIKA käyttää oikeuttaan purkaa so-
pimus vai toimittaako se tuotteet kohtuullisen määräajan 
kuluessa. 

 
11. Omistuksenpidätys 
11.1. Toimitetut tuotteet pysyvät WIKA-yhtiön omaisuutena, 

kunnes ostohinta ja kaikki muutkin tilaajan kanssa solmi-
tun liikesuhteen perusteella tältä saatavat osuudet on 
maksettu täysimääräisinä. Tilaajalla on velvollisuus käsi-
tellä omistuksenpidätyksen alaisia tuotteita huolellisesti 
omistuksenpidätyksen keston ajan. Hänellä on erityisesti 
velvollisuus vakuuttaa tuotteet omalla kustannuksellaan 
palo-, vesi- ja varkausvahinkojen varalta riittävällä tavalla 
uusien tuotteiden arvon edestä. Tilaajan tulee esittää 
tästä todiste WIKA-yhtiön pyynnöstä vakuutussopimuk-
sen solmimisen jälkeen. Tilaaja luovuttaa jo nyt WIKA-
yhtiölle kaikki tästä vakuutuksesta saatavat vahingonkor-
vausoikeudet. WIKA hyväksyy täten luovutuksen. Siinä 
tapauksessa, että luovuttaminen ei ole sallittua, tilaaja il-
moittaa vakuutusyhtiölle, että kaikki maksut tulee maksaa 
ainoastaan WIKA-yhtiölle. WIKA-yhtiön tämän ylittävät 
oikeudet säilyvät ennallaan. 

11.2. Omistuksenpidätyksen alaisten tuotteiden myyminen on 
sallittua tilaajalle ainoastaan tavanomaisen liiketoimin-
nan puitteissa. Tilaajalla ei ole oikeutta pantata eikä luo-
vuttaa vakuutena omistuksenpidätyksen alaisia tuotteita 
eikä toimia niiden suhteen muullakaan tavalla, joka vaa-
rantaisi WIKA-yhtiön omaisuuden. Panttausten ja muiden 
sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, joihin liittyy ulko-
puolinen taho, tilaajan on ilmoitettava asiasta WIKA-yhti-
ölle välittömästi kirjallisessa muodossa, annettava kaikki 
tarvittavat tiedot WIKA-yhtiön omistusoikeuksista ulko-
puoliselle taholle ja myötävaikutettava WIKA-yhtiön toi-
miin, joilla suojellaan omistuksenpidätyksen alaisia tuot-
teita. Mikäli ulkopuolinen taho ei pysty korvaamaan 
WIKA-yhtiölle koituneita oikeudellisia ja muita kuin oikeu-
dellisia kuluja, joita WIKA-yhtiön omistusoikeuksien puo-
lustamisessa on syntynyt, tilaajalla on velvollisuus kor-
vata tällainen menetys WIKA-yhtiölle, paitsi jos velvolli-
suuden rikkominen ei ole tilaajan syytä. 

11.3. Tilaaja luovuttaa jo nyt WIKA-yhtiölle tuotteiden edelleen-
myyntiin perustuvat saamisoikeudet ja kaikki lisäoikeudet 
riippumatta siitä, myydäänkö omistuksenpidätyksen alai-
set tuotteet edelleen ilman työstöä vai työstön jälkeen. 
WIKA hyväksyy täten luovutuksen jo nyt. Siinä tapauk-
sessa, että luovuttaminen ei ole sallittua, tilaaja ilmoittaa 
kyseiselle kolmannelle velalliselle, että kaikki maksut tu-
lee maksaa ainoastaan WIKA-yhtiölle. Tilaajalla on pe-
ruutettavissa oleva valtuutus ottaa vastaan omissa nimis-
sään WIKA-yhtiölle luovuttamiensa vaateiden mukaiset 
summat valtuutuksella WIKA-yhtiön puolesta. Vastaan-
otetut summat on siirrettävä WIKA-yhtiölle välittömästi. 
WIKA voi perua tilaajan vastaanottovaltuutuksen sekä ti-
laajan oikeuden edelleenmyyntiin painavasta syystä, eri-
tyisesti jos tilaaja ei suorita WIKA-yhtiölle maksujaan asi-
anmukaisesti, viivästyy maksuissaan tai peruuttaa mak-
sunsa tai jos tilaaja anoo maksukyvyttömyysmenettelyn 
tai vastaavan menettelyn aloittamista tilaajan omaisuu-
teen liittyen velkojensa eliminoimiseksi tai jos ulkopuoli-
sen tahon perusteltu anomus maksukyvyttömyysmenet-
telyn tai vastaavan menettelyn aloittamiseksi tilaajan 
omaisuuteen liittyen tämän velkojen eliminoimiseksi tor-
jutaan varojen puuttumisen vuoksi. Jos tilaaja hyväksyy 
kaikkien saamisoikeuksien siirron, niin WIKA-yhtiölle luo-
vutetut saamisoikeudet suljetaan nimenomaisesti pois 
tästä. 

11.4. WIKA-yhtiön vaatimuksesta tilaajalla on velvollisuus il-
moittaa kolmannelle velalliselle oikeuksien luovuttami-
sesta välittömästi ja hankkia WIKA-yhtiölle varojen saa-
misen edellyttämät tiedot ja asiakirjat. 

11.5. Sopimuksen vastaisen toiminnan yhteydessä, erityisesti 
tilaajan maksuviiveiden yhteydessä, WIKA-yhtiöllä on, 
muiden oikeuksien siitä heikentymättä, oikeus purkaa so-
pimus WIKA-yhtiön asettaman kohtuullisen lisäajan ku-
luttua. Tilaajalla on velvollisuus taata WIKA-yhtiölle tai 
sen valtuuttamille henkilöille viipymättä mahdollisuus kä-
sitellä omistuksenpidätyksen alaisia tuotteita ja luovuttaa 
ne. WIKA voi vastaavan, ajoissa annetun ilmoituksen jäl-
keen käyttää omistuksenpidätyksen alaisia tuotteita muu-
hun tarkoitukseen kompensoidakseen saataviaan tilaa-
jan suhteen. 

11.6. Tilaajan toimesta tapahtuva, omistuksenpidätyksen 
alaisten tuotteiden työstö tai muokkaus tapahtuu aina 
WIKA-yhtiötä varten. Tilaajan osittainen omistusoikeus 
omistuksenpidätyksen alaisiin tuotteisiin jatkuu työstetty-
jen tai muokattujen esineiden osalta. Jos tuotteita työste-
tään tai muokataan muiden tuotteiden kanssa, jotka eivät 
kuulu WIKA-yhtiölle, niin WIKA saa kanssaomistusoikeu-
den uusiin esineisiin suhteessa, joka vastaa toimitettujen 
tuotteiden arvoa suhteessa muihin työstettyihin esineisiin 
työstön tai muokkauksen hetkellä. Sama pätee, jos tuot-
teet liitetään tai sekoitetaan muihin esineisiin, jotka eivät 
kuulu WIKA-yhtiölle, siten, että WIKA menettää täyden 
omistusoikeuden. Tilaaja säilyttää uusia esineitä WIKA-
yhtiön puolesta. Työstön tai muokkauksen sekä liittämi-
sen tai sekoittamisen kautta syntyneitä esineitä koskevat 
muilta osin samat määritykset kuin omistuksenpidätyk-
sen alaisia tuotteita. 

11.7. WIKA on tilaajan vaatimuksesta velvollinen vapautta-
maan sille kuuluvat vakuudet siinä määrin kuin vakuuk-
sien realisoitavissa oleva arvo ylittää tilaajan ja WIKA-yh-
tiön väliseen liikesuhteeseen perustuvat WIKA-yhtiön 
vaateet yli 10 %:lla ottaen huomioon pankille tavanomai-
sen arvon alaspäin suuntautuvan tarkistuksen. Tarkistuk-
sen lähtökohtana on oltava omistuksenpidätyksen alais-
ten tuotteiden laskennallinen arvo sekä vaateiden nimel-
lisarvo. Vapautettavien esineiden valintaoikeus on 
yksinomaan WIKA-yhtiöllä. 

11.8. Mikäli toimitus on tarkoitettu muulle lainsäädäntöalueelle, 
jolla ei ole tämän omistuksenpidätysäädöksen kaltaista 
varmistavaa vaikutusta kuin Saksan liittotasavallassa, ti-
laaja myöntää täten WIKA-yhtiölle vastaavan vakuusoi-
keuden. Jos tähän tarvitaan muita toimenpiteitä, tilaaja 
tekee kaikkensa myöntääkseen WIKA-yhtiölle viipymättä 
tällaisen vakuusoikeuden. Tilaajan on myötävaikutettava 
kaikkiin keinoihin, jotka ovat välttämättömiä ja olennaisia 
tällaisten vakuusoikeuksien tehokkuuden ja toteutetta-
vuuden kannalta. 

 
12. Salassapito 
12.1. Osapuolet sitoutuvat viiden vuoden ajan toimituksesta 

laskien pitämään salassa kaikki heidän käytettävissään 
olevat tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka 
ovat muutoin tunnistettavissa liike- tai yrityssalaisuuk-
siksi, ja olemaan kirjaamatta niitä, luovuttamatta niitä 
edelleen ja käyttämättä niitä enempää kuin on pakollista 
liikesuhteen kannalta. 

12.2. Salassapitovelvollisuus mitätöityy, jos toisen osapuolen 
tiedot ovat todistettavasti tunnettuja jo ennen sopimus-
suhteen aloittamista, yleisesti tiedossa tai yleisesti saata-
villa tai tulevat yleiseen tietoon tai saataville ilman toisen 
osapuolen syytä. Todistustaakan kantaa kulloinenkin 
osapuoli. 

12.3. Osapuolet varmistavat sopivilla sopimuksilla omien työn-
tekijöidensä ja edustajiensa osalta, että myöskään nämä 
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eivät käytä omiin tarkoituksiinsa, luovuta edelleen tai kir-
jaa luvattomasti tällaisia liike- ja yrityssalaisuuuksia vii-
teen vuoteen toimituksesta laskien. 

 
13. Loppumääritykset 
13.1. Tilaajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kol-

mannelle osapuolelle on mahdollista ainoastaan WIKA-
yhtiön etukäteen kirjallisesti antamalla suostumuksella.  

13.2. Tilaajan vastavaatimukset oikeuttavat hänet ainoastaan 
siinä tapauksessa hyvitysmenettelyyn, että ne on todettu 
oikeusvoimaisiksi tai ovat kiistattomia. Tilaaja voi käyttää 
panttioikeuttaan vain siinä tapauksessa, että hänen vas-
tavaatimuksensa pohjautuu samaan sopimussuhtee-
seen. 

13.3. Tilaajan ja WIKA-yhtiön välistä oikeussuhdetta koskee 
Saksan liittotasavallan lainsäädäntö poissulkien Yhdisty-
neiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tava-
ran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG). 

13.4. Jos asiakas on Saksan kauppalain tarkoittama kauppias, 
julkisoikeuden juridinen henkilö tai julkinen erityisomai-
suus, kaikissa WIKA-yhtiön ja tilaajan väliseen liikesuh-
teeseen liittyvissä kiistoissa toimivaltainen tuomioistuin 
on WIKA-yhtiön toimipaikan tuomioistuin. WIKA-yhtiöllä 
on oikeus nostaa kanne myös tilaajan toimipaikassa sekä 
missä tahansa muussa sallitussa tuomioistuimessa. 
Välityslausekkeet torjutaan. 

13.5. Kaikkien tilaajan ja WIKA-yhtiön välisten velvoitteiden 
täytäntöönpanopaikka on WIKA-yhtiön toimipaikka, ellei 
muuta sovita.  

13.6. Sopimuskieli on saksa. 
13.7. Jos jokin näiden yleisten myyntiehtojen määritys on osit-

tain tai kokonaan lainvoimaton tai toteuttamiskelvoton tai 
jos näistä yleisistä myyntiehdoista löydetään puute, niin 
se ei vaikuta muiden määritysten voimassaoloon. Lain-
voimattoman tai toteuttamiskelvottoman määrityksen si-
jaan sovitaan voimassaolevaksi sellainen lainvoimainen 
tai toteutettavissa oleva määritys, joka lähinnä vastaa ky-
seistä lainvoimatonta tai toteuttamiskelvotonta määri-
tystä. Puutteen yhteydessä sovitaan voimassaolevaksi 
sellainen määritys, joka vastaa määritystä, josta olisi 
sovittu näiden yleisten myyntiehtojen tarkoituksen mukai-
sesti, jos sopimusosapuolet olisivat ajatelleet asiaa etu-
käteen. 


