
 

REKMAN OÜ:n KAUPANTEON YLEISEHDOT  

1. Käsitteet 
1.1. Nämä kaupanteon yleiset ehdot (jäljempänä: ”Yleisehdot”) koskevat kaikkia Rekman 
OÜ:n (”Myyjä”) ja oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön eli kuluttajan (”Ostaja”) välisiä 
kauppoja eli Myyjän valmistamien tuotteiden myyntiä koskevia, lyhytkestoisia 
myyntisopimuksia, jotka voivat olla myös suullisia sopimuksia ja jotka tehdään tarjouksen ja 
suostumuksen muodossa (”Kauppakirja”). Nämä Yleisehdot kuuluvat erottamattomasti 
Kauppakirjan ja Asennus- ja huolto-ohjeiden muodostamaan kokonaisuuteen. 
Kauppakirjassa on sovittu tuotteiden ominaisuuksista ja asennustöistä. Kauppakirjaan voi 
kuulua myös erilaisia liitteitä, joista osapuolet sopivat ennen Kauppakirjan allekirjoittamista. 
Sellaiset kysymykset, joista Yleisehdoissa ei säädetä, kirjataan Ostajan ja Myyjän välisellä 
sopimuksella Kauppakirjaan. 
1.2. Yleisehdoissa ja Kauppakirjassa käytetään seuraavia käsitteitä seuraavissa merkityksissä: 
1.2.1. Tuotteet ovat Myyjän standardispesifikaatioiden mukaisesti Kauppakirjassa mainitut 
ja Myyjän valmistamat ikkunat, ulko-ovet ja muut tuotteet. 
1.2.2. Työt merkitsevät Ostajan Myyjältä tilaamia Kauppakirjassa mainittujen Tuotteiden 
asentamispalveluita. 
1.2.3. Eräpäivä on Kauppakirjassa mainittu, Ostajaa sitova Tuotteiden (ja Töiden) viimeinen 
maksupäivä. 
1.2.4. Viivekorko on viivästysmaksu, joka lasketaan maksun eräännyttyä korkona kultakin 
viivästyspäivältä. Viivekoron prosenttimäärästä säädetään Yleisehdoissa. 
1.2.5. Sopimussakko on maksu, joka peritään Kauppakirjan ehtoja tai Yleisehtoja rikkoneelta 
tai noudattamatta jättäneeltä osapuolelta Yleisehdoissa määritellyissä tapauksissa. 
1.2.6. Takuu merkitsee Myyjän vastuuta Tuotteissa (ja Töissä) esiintyvistä tavanomaisessa 
käytössä ilmaantuvista vioista ja virheistä. Takuu velvoittaa Myyjää korjaamaan tai 
poistamaan vian tai vaihtamaan vioittuneen Tuotteen (tai Työn) Yleisehtojen mukaisissa 
tapauksissa Myyjän määräämällä aikataululla ja ehdoilla. 
1.2.7. Osapuoli on Ostaja tai Myyjä. 
1.2.8. Osapuolet merkitsevät Ostajaa ja Myyjää yhdessä.  

2. Tuotteiden (ja Töiden) tilaaminen  

Tuotteiden (ja Töiden) myymistä varten Osapuolet laativat Kauppakirjan, johon merkitään 
Ostajan toivomat ja Myyjän myymät Tuotteet ja niiden spesifikaatiot. Töiden tilaaminen 
Myyjältä on mahdollista vain Tuotteiden tilaamisen yhteydessä. Töiden tilaamista varten 
Kauppakirjaan merkitään erikseen tilatut Työt, niiden hinta sekä mahdolliset tarvikkeet tai 
lisäpalvelut (esim. nosturipalvelut asennuskohteessa tai tuuli- tai höyrysulkuteippi).  

3. Maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen  

3.1. Ostaja maksaa Myyjälle Tuotteista (ja Töistä) Kauppakirjaan merkityn ostohinnan, johon 
lisääntyy lain mukainen arvonlisävero. 
3.2. Jos Ostaja joutuu maksamaan Tuotteista (ja Töistä) ennakkoa, Myyjän on noudatettava 



Kauppakirjan ehtoja heti ennakon maksamisesta lähtien. Jos Ostaja ei maksa ennakkoa 
eräpäivään mennessä, Myyjä voi siirtää Kauppakirjaan merkittyjen velvoitteiden 
noudattamista viivästyneiden päivien verran, johon lisätään kymmenen (10) 
kalenteripäivää. Myyjällä on sama oikeus myös, jos Kauppakirjassa on sovittu Ostajan 
vakuuksista, mutta Ostaja ei ole määräpäivään mennessä silti esittänyt vakuuksiaan tai 
vakuudet eivät ole enää voimassa eikä Ostaja ole esittänyt uusia vakuuksia vanhojen tilalle.  
3.3. Ostaja sitoutuu maksamaan Kauppahinnan ennakkona maksamatta jääneen osan 
Myyjälle Kauppakirjassa sovittuun eräpäivään mennessä. 
3.4. Tuotteet (ja Työt) ovat Myyjän omaisuutta niin kauan, kuin kauppahinta on 
kokonaisuudessaan maksettu, ja Myyjällä on myös oikeus koska tahansa vaatia niitä 
takaisin. Ostaja ei saa millään tavoin luovuttaa Tuotteiden omistus- tai hallintaoikeutta 
kolmannelle henkilölle, ellei Kauppakirjassa toisin sovita. Luovuttaessaan Tuotteiden 
omistus- tai hallintaoikeuden kolmannelle henkilölle Ostajan on ilmoitettava Myyjän 
omistusoikeuden varauksesta kolmannelle henkilölle, jonka on otettava vastuulleen ne 
samat velvollisuudet, jotka Ostajalla on Myyjää kohtaan ollut. 
3.5. Jos Ostaja ei ole maksanut Tuotteita ja Tuotteet on jo asennettu niin, että ne ovat 
kiinteä osa kiinteistöä, Myyjä voi vaatia Ostajalta saatavansa takuuksi ostohintaa vastaavan 
määrän suuruista kiinnitystä kyseiseen Ostajan kiinteistöön. 
3.6. Tuotteiden toimitusajoista ja maksuehdoista sovitaan Kauppakirjassa.  

4. Tuotteiden (ja Töiden) laatu, luovutusehdot sekä epäsopivuudet  

4.1. Tuotteiden on vastattava Rekman OÜ:n voimassa olevia laatuvaatimuksia ja 
laatumalleja sekä Kauppakirjaan merkittyjä teknisiä spesifikaatioita. 
4.2. Töiden on vastattava Virossa voimassa olevia rakennusalan normeja ja standardeja ja 
rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia (2010).  
4.3. Jos Ostaja tilaa Tuotteet ilman Töitä, Myyjä luovuttaa Tuotteet Ostajalle Kauppakirjassa 
sovitussa paikassa ja ajankohtana. 
4.4. Jos Ostaja tilaa Tuotteiden kanssa myös Työt, Myyjä ehdottaa Työlle ajankohtaa 
Yleisehtojen mukaisesti vähintään yhtä (1) kalenteripäivää aiemmin. Kun ajankohdasta on 
sovittu, Ostajan on taattava Myyjälle mahdollisuudet toteuttaa Työt sovittuna aikana ja 
sovitussa paikassa. Työn valmistuttua Myyjä ilmoittaa olevansa valmis luovuttamaan 
Tuotteet ja Työn Ostajalle, jonka on tultava paikalle ottamaan ne vastaan. Ostajan on 
taattava, että Kauppakirjassa sovitussa kohteessa on asennustöitä varten 
vaatimustenmukaiset olosuhteet.  
4.5. Tuotteiden (ja Töiden) luovuttamisajankohtaa voidaan muuttaa kohdan 3.2 mukaisesti. 
4.6. Myyjän luovuttaessa Tuotteet (ja Työt) Ostajan on tarkastettava ne tai sallittava niiden 
tarkastaminen. Jos Ostaja on tilannut Tuotteet ilman Töitä, Ostajalla ei ole oikeutta vaatia 
luovutuksen yhteydessä Tuotteiden pakkausten purkamista. Jos Tuotteet ja Työt ovat 
samat, joista Kauppakirjassa on sovittu, Ostajan on otettava ne vastaan. Ostaja voi kieltäytyä 
ottamasta Tuotteita (ja Töitä) vastaan vain, jos ne eroavat olennaisesti siitä, mitä 
Kauppakirjassa on sovittu ja kohdassa 4.1 on säädetty. 
4.7. Jos Ostaja huomaa, että Tuote (ja valmistunut / valmistumaisillaan oleva Työ) ei vastaa 
Kauppakirjan ehtoja, Ostajan on ilmoitettava puutteesta viipymättä Myyjälle. Tällöin 
Ostajalla on oikeus vaatia puutteen korjaamista. Myyjä voi koska tahansa vaihtaa 
puutteellisen Tuotteen (ja korjata puutteellisen Työn) sen asemesta, että korjaisi sen 
Kauppakirjassa sovittua vastaavaan kuntoon, ja tähän Ostajan on myös suostuttava. 



Tuotteen vaihtamisen (ja Työn korjaamisen) yhteydessä irrotetut osat ovat Myyjän 
omaisuutta. 
4.8. Jos Ostaja ei tule hänelle ilmoitettuna ajankohtana ottamaan vastaan Tuotteita (ja 
Töitä) tai kieltäytyy ottamasta niitä vastaan ilman Kauppakirjassa säädettyä syytä, Myyjällä 
on oikeus katsoa Tuotteet (ja Työt) luovutetuksi sovittuna ajankohtana ja tällöin myös 
Ostajalla on velvollisuus maksaa Tuotteet (ja Työt) kohdan 3.1 mukaisesti. Jos Ostaja on 
yksityishenkilö, Myyjä ilmoittaa hänelle Tuotteen (ja Töiden) tapahtuneesta luovuttamisesta 
sähköpostitse tai kirjeitse ja antaa Ostajalle kohtuullisen ajan, vähintään viisi (5) työpäivää, 
vastetta varten. 
4.9. Tuotteiden (ja Töiden) tapaturmaisen tuhoutumisen riski siirtyy Myyjältä Ostajalle sillä 
hetkellä, jona Tuotteet katsotaan luovutetuksi. 
4.10. Jos Ostaja asentaa Tuotteet itse, hänen on noudatettava Asennus- ja huolto-ohjetta. 
Ostajan on noudatettava Asennus- ja huolto-ohjeessa annettuja neuvoja myös aina Tuotetta 
(ja Työtä) käyttäessään, hoitaessaan ja hallitessaan. Jos Ostaja myy Tuotteet edelleen 
kolmannelle henkilölle, hänen on ilmoitettava Asennus- ja huolto-ohjeiden 
noudattamisvelvollisuudesta myös kaikille niille henkilöille, joille hän Tuotteita luovuttaa. 

5. Viivekorko, Sopimussakko ja Vahingot  

5.1. Kauppakirjan mukaisten maksujen eräännyttyä Myyjä voi vaatia Ostajalta kultakin 
eräpäivää seuraavalta päivältä (mukaan luettuna maksupäivä) Viivekorkoa 0,2 % 
maksamattomasta summasta, ei kuitenkaan enempää kuin 50 % tilattujen Tuotteiden (ja 
Töiden) kokonaishinnasta. 
5.2. Jos Tuotteiden (ja Töiden) luovutus viivästyy Myyjästä johtuvista syistä eikä Myyjää 
vastuusta vapauttavia seikkoja voida todeta, Ostajalla on oikeus saada Sopimussakkoa, joka 
on 0,2 % viivästyneiden Tuotteiden (ja Töiden) hinnasta kultakin viivästyspäivältä, ei 
kuitenkaan enempää kuin 50 % viivästyvien Tuotteiden (ja Töiden) kokonaishinnasta. 
Ostajalla on oikeus Sopimussakkoon kuitenkin vain, jos luovuttamisen viivästyminen estää 
merkittävästi Ostajaa tai kolmatta henkilöä, jolle Ostaja on Kauppakirjan ehtojen tai 
Yleisehtojen niin salliessa myynyt Tuotteet edelleen, käyttämästä Tuotteita 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja jos Ostaja on myöntänyt Myyjälle tilanteen korjaamiseksi 
kohtuullisesti lisäaikaa.  
5.3. Jos Ostaja ei ota Tuotteita (ja Töitä) Kauppakirjaan merkittynä ajankohtana vastaan 
ilman painavaa syytä, ja vaikka Myyjä katsoo, että Tuotteet (ja Työt) on Yleisehtojen 
mukaisesti luovutettu, Myyjä voi vaatia Ostajalta Sopimussakkoa, joka on 0,2 % 
Kauppakirjan mukaisesta maksettavasta summasta kultakin eräpäivää seuraavalta päivältä, 
ei kuitenkaan enempää kuin 50 % Tuotteiden (ja Töiden) kokonaishinnasta.  
5.4. Jos Osapuolet ovat sopineet Kauppakirjassa muunlaisesta Viivekorosta tai 
Sopimussakosta, sovelletaan Kauppakirjan ehtoja.  
5.5. Sopimusta rikkoneelta Osapuolelta voidaan Sopimussakon ja Viivekoron lisäksi vaatia 
korvausta lisävahingoista vain Yleisehtojen mukaisissa tapauksissa. Jos sopimusrikkomus on 
tahallinen tai se johtuu törkeästä huolimattomuudesta, voidaan Osapuolelta vaatia suorasta 
rahallisesta vahingosta korvausta sen verran kuin se ylittää Viivekoron tai Sopimussakon 
määrän, ei kuitenkaan enempää kuin 50 % Tuotteiden (ja Töiden) kokonaishinnasta.  
5.6. Kauppakirjan ehtojen rikkomisesta ei milloinkaan korvata välillisiä vahinkoja (kuten 
saamatta jääneet tulot, Osapuolen tai hänen asiakkaansa hukkaan mennyt aika) eikä 
kummallekaan Osapuolelle (tai häneen Tuotteiden ja Töiden kautta oikeudellisessa 



suhteessa olevalle henkilölle) mahdollisesti aiheutuneita ei-aineellisia vahinkoja.  
5.7. Jos jossakin toisessa Yleisehtojen kohdassa ei Myyjän vastuun ylärajaa ole määrätty 
suuremmaksi tai jos rajaus on laista johtuen mitätön, Myyjän vastuun ylärajana minkä 
tahansa Ostajan vaatimuksen suhteen on aina Kauppakirjaan merkitty kokonaishinta. 
5.8. Ostajan on tehtävä kaikki tarvittavat ja mahdolliset, tehoavat toimenpiteet, jotta 
hänelle itselleen, Myyjälle tai kolmannelle henkilölle ei aiheutuisi vahinkoja tai jotta 
vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.  
5.9. Myyjä ei ole vastuussa Tuotteelle (ja Töille) aiheutuneista vahingoista ja vioista, jos 
Ostaja tai kolmas osapuoli on käyttänyt Tuotteita epätarkoituksenmukaisesti tai asentanut 
ne virheellisesti. Myyjä ei ole vastuussa myöskään sellaisista vahingoista, jotka ovat 
syntyneet Tuotteiden kuljetuksen tai lastauksen aikana, paitsi jos kuljettajana tai lastaajana 
toimii Myyjä itse.  
5.10. Myyjän vastuu Tuotteen (ja Töiden) vastaavuudenmukaisuudesta käsittää vain 
puutteellisten Tuotteiden ja Töiden korjaamisen tai vaihtamisen. Myyjällä ei ole korjaus- tai 
korvausvastuuta sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu Tuotteen (ja Töiden) korjaamisesta. 
5.11. Osapuolet vapautuvat vastuusta, jos Sopimuksen noudattaminen muuttuu 
mahdottomaksi sellaisen ylivoimaisen esteen tai ilmiön vuoksi, josta on säädetty laissa. 
Ylivoimaisen esteen havainneen Osapuolen tulee ilmoittaa siitä viipymättä toiselle 
Osapuolelle kirjallisesti esitettävässä muodossa. Kauppakirjan ehtojen täyttäminen 
lykkääntyy ylivoimaisen esteen olemassaolon ajan verran eteenpäin. Jos ylivoimainen este 
kestää yli 90 päivää, kumpi tahansa Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilman 
Sopimussakkoa, Viivekorkoa, vahingonkorvauksia tai muita seuraamuksia.  

6. Tuotteiden ja Töiden takuu  

6.1. Kohdassa 6.4 luetelluilla osilla on 2 vuoden Takuu (ellei Yleisehdoissa ole toisin 
määrätty). Takuu koskee Tuotteiden valmistus-, materiaali- tai rakennevikoja ja -puutteita, 
jotka syntyvät tai tulevat ilmi Tuotteiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja huolellisesta 
ylläpidosta huolimatta ennen takuuajan päättymistä. 
6.2. Töillä on 2 vuoden takuu, joka koskee vain Myyjän itsensä, ei Ostajan tai kolmannen 
henkilön, tekemää Tuotteiden asennusta. Töihin sovelletaan Tuotteiden takuuehtoja 
soveltuvilta osiltaan.  
6.3. Takuu koskee ainoastaan Tuotteita, jotka on ostettu Myyjältä, ja Töitä, jotka tekee 
Myyjä tai hänen hyväksymänsä urakoitsija. Takuuoikeudet koskevat ainoastaan Myyjän 
kanssa Kauppakirjan tehnyttä Ostajaa eikä Takuuta voi siirtää eteenpäin kenellekään 
toiselle. 
6.4. Takuu on voimassa Viron tasavallan alueella. Takuu koskee Tuotteissa käytetyn puun 
kestävyyttä ja tuotteiden muodon säilyvyyttä, umpiolasien tiiviyttä, Tuotteiden toimivuutta 
(sulkeutumista/avautumista) ja pintakäsittelyä. Materiaalitakuu koskee Tuotteen puisia, 
metallisia, ei-metallisia ja lasisia osia. Takuuaika alkaa Tuotteen (ja Töiden) luovutushetkestä 
(tai hetkestä, jona Tuotteet katsotaan luovutetuksi), ellei Yleisehdoissa ole toisin määrätty.  
6.5. Takuu ei ole voimassa, ennen kuin Ostaja on maksanut Tuotteen (ja Töiden) hinnan 
Myyjälle kokonaisuudessaan. Kun Kauppakirjan mukainen hinta, mahdolliset Viivekorot, 
Sopimussakot ja muut korvaukset on maksettu, Takuu katsotaan alkavan takautuvasti 
tämän kohdan kolmannessa lauseessa mainitusta päivämäärästä. 
6.6. Yleisehdoissa säädetyissä Takuutilanteissa Ostajalla on oikeus vaatia Myyjältä Tuotteen 
(ja Työn) korjaamista tai jos korjaaminen on mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista, 



viallisen osan vaihtamista ilmaiseksi (paitsi kohdassa 6.8 mainitut kulut). Myyjä voi milloin 
tahansa vaihtaa viallisen Tuotteen osat uusiin omalla kustannuksellaan, ellei kohdassa 6.8 
säädetä toisin. Ostajan pitää antaa Myyjän tehdä takuutyöt ja luovuttaa vaihdettavat 
Tuotteet tai niiden osat Myyjän omistukseen.  
6.7. Myyjällä ei ole minkäänlaista korjaus- tai korvausvelvollisuutta sellaisista (mukaan 
luettuna suoraan tai epäsuorasti kolmannelle henkilölle aiheutuneista) kuluista tai 
vahingoista, jotka johtuvat viallisten Tuotteiden tai niiden osien korjaamisesta tai 
vaihtamisesta. 
6.8. Takuu ei koske Tuotteiden (ja Töiden) korjaamisesta välillisesti aiheutuvia ja suoraan 
Takuutöihin liittymättömiä lisäkuluja (kuten työ-, työvoima-, nosturi-, teline-, työväline-, 
kuljetus-, jälkityö- (esim. laastiminen), tukirakennekulut).  
6.9. Takuutyönä vaihdetun Tuotteen osiin sovelletaan alkuperäistä takuuaikaa, mutta jos 
Ostaja on yksityishenkilö, hän saa takuutyönä vaihdetuille Tuotteen osille alkuperäisosien 
takuuaikaa vastaavan uuden takuun, jonka takuuaikaa pidennetään takuutyöhön kuluneen 
ajan verran. Takuutyönä korjattuihin Töihin sovelletaan alkuperäistä takuuaikaa, eikä uutta 
Takuuta anneta, vaikka Ostaja on yksityishenkilö.  
6.10. Takuu on voimassa jos: 
6.10.1. Tuote ei ole mitoiltaan suurempi kuin Rekman OÜ:n vastaavalle tuotteelle asettamat 
ympärysmitat. 
6.10.2. Myyjä on toimittanut Tuotteen kohteeseen itse tekemässään pakkauksessa. 
6.10.3. Tuote on asennettu asiantuntevasti Asennus- ja huolto-ohjeen mukaisesti hyviä 
rakennustapoja noudattaen ja Tuotetta millään tavalla vahingoittamatta. 
6.10.4. Tuotetta on huollettu säännöllisesti Myyjän Asennus- ja huolto-ohjeen mukaisesti ja 
sillä tavalla dokumentoiden, että huoltotoimenpiteiden vaatimustenmukaisuus voidaan 
jälkikäteen tarkastaa. 
6.10.5. Tuotetta on käytetty tarkoituksenmukaisesti ja kaikin puolin huolellisesti.  
6.10.6. Tuotteen (ja Töiden) vahingoittuminen ei johdu mistään ulkoisesta vaikutuksesta tai 
kolmannesta henkilöstä, esim. iskusta, paineesta, tärinästä, tukirakenteiden siirtymisestä, 
rakennuksen vajoamisesta, varkaudesta, eläimistä, sääolosuhteista (mm. liiallisesta 
kosteudesta) tai jostakin ylivoimaisesta tekijästä. 
6.10.7. Tuotteen korjaukset on toteutettu operatiivisesti Rekman OÜ:n ohjeistuksen 
mukaisesti ja välttäen vaurion laajenemista.  

6.11. Puun kestävyyden takuu koskee Tuotteen puuosien vikoja, kuten lahoamista tai 
Tuotteen tavanomaisessa käytössä syntynyttä vääntymää tai kieroutumaa. 
6.12. Umpiolasin tiiviyden takuuehdot:  
- Takuu koskee vain kondenssiveden muodostumista ja pölyn pääsemistä umpiolasien 
sisäpinnalle takuuaikana.  
- Umpiolasin on oltava valmistettu standardin EN 1279 (Glass in building: Insulating glass 
unit) mukaisesti. 
- Umpiolasirakenteessa käytetään float-tasolasia. 
- Umpiolasin valmistuksessa ei käytetä ornamenttilasia (EN 572 -5) eikä panssarilasia (EN 
572 -3). 
- Umpiolasiin käytettävissä laseissa ei saa olla halkeamia, säröjä eikä muita puutteita tai 
vikoja. 
6.13. Kaikilla umpiolaseilla on 2 vuoden takuu. 
6.14. Helojen metallisten ja ei-metallisten osien takuun ehdot:  



- Tuote ei saa olla mitoiltaan Rekman OÜ:n tehtaan asettamia enimmäismittoja suurempi. 
- Takuu koskee ainoastaan helojen toimivuutta eli ikkunan avaamista ja sulkemista Asennus- 
ja huolto-ohjeen mukaisesti sekä tuulen ja veden pitävyyttä tavanomaisissa sääolosuhteissa.  
- Takuu ei koske helojen pintakäsittelyä. 
- Takuu koskee vain Myyjän itsensä Tuotteeseen asentamia heloja. 
6.15. Viimeistelyn takuun ehdot: 
- Tuotteen on oltava Myyjän pintakäsittelemä.  
- Tuotteen muuttumista (värin haalistumista) sääolosuhteiden vuoksi tai muista syistä ei 
katsota pintakäsittelyvirheeksi. 
- Kosteuden ja lämpötilan muutoksista johtuva korjaustulpan tai sormiliitoksen 
liimaussauman, oksankohtien, puunsyiden, alumiinipintojen liitosten jne. näkyminen eivät 
ole pintakäsittelyvirheitä, ellei maalipinta ole vahingoittunut, halkeillut tai irronnut. 
6.16. Pintakäsittelyn takuuajat ovat seuraavat: 
- Läpikuultavalla pinnalla (petsi, lakka) 2 vuotta; 
- Kerroksellisten taulujen läpikuultavalla pinnalla 2 vuotta; 
- Jos sisä- ja ulkopuolet on käsitelty eri menetelmillä, takuuaika määräytyy ulkopinnan 
pintakäsittelyn mukaan. 
6.17. Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa: 
- Tuote tai Tuotteen osa (ja Työ) on vahingoittunut kuljetuksen tai asennuksen aikana tai 
käytöstä aiheutuneen mekaanisen vian vuoksi sen jälkeen, kun se on luovutettu ostajalle. 
- Ostaja tai kolmas henkilö ei ole noudattanut Tuotteen Asennus- ja huolto-ohjetta. 
- Ostaja tai kolmas henkilö on jollakin tavalla muuttanut Tuotetta tai sen osaa (ja Työtä) tai 
rakennetta. 
- Tuote tai sen osa (ja Työt) on vahingoittunut selvästi tarkoituksellisen tai törkeän 
huolimattomuuden vuoksi. 
- Ostaja on ilmoittanut Myyjälle Tuotteessa (ja Töissä) ilmenneestä puutteesta myöhään, 
niin että viivytyksen seurauksena Tuotteen (ja Töiden) vauriot ovat laajentuneet tai 
pahentuneet, mistä seuranneet vahingot ovat kohtuuttoman suuret verrattuna siihen, jos 
Ostaja olisi ilmoittanut vahingosta viipymättä. 
- Tuotteen (ja Työn) ominaisuudet ja ulkonäkö on muuttunut epätavallisen sääilmiön tai 
muun yllättävän luonnonilmiön vaikutuksesta.  
- Tuotteen (ja Työn) ominaisuudet ja ulkonäkö ovat muuttuneet tai vahingoittuneet 
kuljetukseen tarkoitetun pakkausmuovin vaikutuksesta, kun Tuotetta on säilytetty pitkään 
pakkausmuovissa (pitkäaikainen puu- ja muovipintojen kontakti, pakkauksen ilmatiiviys, 
vesihöyryn tiivistyminen pakkauksessa). 
- Tuotteen tai sen osan (ja Työn) vahingoittuminen johtuu luonnollisesta kulumisesta. 
- Yleisehtojen kohdan 6.5 mukaisissa tapauksissa. 
- Umpiolasituotteet ovat alttiina rajuille sääilmiöille tai muille ankarille olosuhteille 
(tavanomaista kovempi kylmyys, kuivuus, kosteus, tärinä, UV-säteily, kemikaalihöyryt jne.). 
- Umpiolasin pintaan/pinnalle on kiinnitetty läpinäkymättömiä esineitä, esim. musta muovi 
tai kaihtimet, eikä lasien väliin ole jätetty vähintään 50 mm:n ilmarakoa, joka ehkäisee lasien 
lämpöreaktiota (jonka seurauksena lasi voi ylikuumeta ja särkyä).  
- Umpiolasien välittömään läheisyyteen on sijoitettu läpinäkymättömiä esineitä, esim. 
puutarhakalusteita tai huonekaluja, niin että niiden ja lasin väliin ei ole jätetty vähintään 100 
mm:n väliä, joka ehkäisee lasien lämpöreaktioita (jonka seurauksena lasi voi ylikuumeta ja 
särkyä). 



6.18. Takuutoimenpiteet: valittaminen ja korjaaminen  
6.18.1. Jos Tuotteessa (ja Työssä) havaitaan takuuaikana vika tai puute, siitä on ilmoitettava 
Myyjälle 14 kalenteripäivän kuluessa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen 
garantii@rekman.com. Valituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 
- mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus viasta; 
- valokuva Tuotteen (ja Työn) puutteesta/virheestä; 
- Tuotteen valmistajatiedot ja valmistusajankohta; 
- Tuotteen (ja Työn) nimi, mitat ja lukumäärä; 
- valituksen esittäjän nimi ja osoite; 
- tiedot rakennuksesta tai muusta kohteesta, johon Tuote on asennettu (tai jossa Työ on 
toteutettu). 
6.18.2. Jos valituksesta puuttuu kohdassa 6.18.1 mainittuja tietoja, Myyjä voi jättää 
valituksen käsittelemättä ja jättää takuuvelvoitteensa täyttämättä. Valituksen esittämisen 
määräpäivä ja takuuaika pysyvät tästä huolimatta samoina. Jos Ostajana on yksityishenkilö 
(Kuluttaja), Myyjän on annettava Ostajalle vielä kolme (3) kalenteripäivää aikaa täydentää 
valituksen puutteellisia tietoja kohdan 6.18.1 mukaiseksi. 
6.18.3. Tuotteen tai sen osan (ja Työn) virheellisyyden tai puutteellisuuden todistaminen on 
Ostajan vastuulla. Jos Ostajana on Kuluttaja, edellytetään, että Tuotteen luovuttamisen 
jälkeen kuuden kuukauden kuluessa ilmenevä virhe tai puute on ollut Tuotteessa jo sen 
luovutushetkellä, jos virhe/puute ei vaadi olettamaan toisin. Tätä myöhemmin Kuluttajan on 
todistettava, että virhe/puute oli tuotteessa jo luovutushetkellä.  
6.18.4. Takuutilanteessa Ostajan on tarvittaessa pystyttävä esittämään Kauppakirja, sen 
kopio tai sellainen maksutosite, joka kiistatta osoittaa Ostajan hankkineen kyseisen 
Tuotteen (tai Työn) Myyjältä tai Myyjän hyväksymältä urakoitsijalta. 
6.18.5. Valituksen esitettyään Ostajan on suostuttava siihen, että Myyjä tai hänen 
valtuuttamansa edustaja tarkistaa Tuotteen (ja Työn) sovittuna ajankohtana ja taattava 
kaikki mahdollisuudet tarkastamista varten. Myyjän edustaja tarkistaa 
virheellisen/puutteellisen Tuotteen, selvittää vian syyn ja laatii tarvittaessa 
tarkastuspöytäkirjan. Jos valitus osoittautuu perusteettomaksi, Ostajan on korvattava 
Myyjälle kaikki valitus- ja takuumenettelystä aiheutuneet kustannukset. 
6.18.6. Takuutyöt toteutetaan työpäivinä Ostajan kanssa sovitun, kohtuullisen ajan kuluessa. 
6.19. Jos Ostaja on Kuluttaja, hänellä on Myyjän myöntämän takuun lisäksi myös muita 
laissa säädettyjä oikeuksia. 
6.20. Jos jokin Myyjän sopimuskumppani muuttaa Myyjän Tuotteiden tai niiden osien 
takuuehtoja, Myyjä voi muuttaa näissä Yleisehdoissa säädettyjä Tuotteiden (ja Töiden) 
takuuehtoja yksipuolisesti, mutta ilmoittaen siitä Ostajalle viipymättä. Muutokset eivät voi 
olla takautuvia.  

7. Myyntisopimuksen voimassaolo  

7.1. Kauppakirjan mukainen Myyntisopimus päättyy, kun kaikki siitä johtuvat velvollisuudet 
on ehtojen mukaisesti ja kokonaisuudessaan täytetty. 
7.2. Toinen Osapuoli voi irtisanoa Myyntisopimuksen seuraavissa tapauksissa: 
7.2.1. Toinen Osapuoli on rikkonut merkittävästi Kauppakirjan ehtoja niin, että irtisanova 
Osapuoli ei enää järkevästi voi täyttää omia velvollisuuksiaan, eikä rikkova Osapuoli ole 
vaatimuksista huolimatta lopettanut tai korvannut sopimusrikkomusta kohtuullisen ajan 
kuluessa. 



7.2.2. Toinen Osapuoli rikkoo sopimusehtoja jatkuvasti eikä vaatimuksista huolimatta lopeta 
rikkomuksia. 
7.3. Myyjä voi irtisanoa Myyntisopimuksen myös, jos Ostaja ei maksa Tuotteesta (ja Työstä) 
ennakkomaksua tai muita maksettavia summia Kauppakirjassa sovittuun eräpäivään 
mennessä tai ei suostu antamaan sovittuja vakuuksia. 
7.4. Ostaja voi irtisanoa Myyntisopimuksen myös, jos Myyjä ei ole itsestään johtuvista syistä 
luovuttanut Tuotetta (tai Työtä) sovittuna ajankohtana ja jos luovuttaminen edelleen 
viivästyy yli yhdellä (1) kuukaudella Ostajan toimista huolimatta ja sellaisista syistä, joita 
Myyjältä ei voida hyväksyä. 
7.5. Osapuoli, joka kohtien 7.2–7.4 mukaisissa tapauksissa irtisanoo sopimuksen, voi vaatia 
toiselta Osapuolelta Sopimussakkoa 10 % sopimuksen mukaisten Tuotteiden (ja Töiden) 
kokonaishinnasta sekä korvausta välittömistä taloudellisista vahingoista Sopimussakon 
ylittävältä osalta, ei kuitenkaan enempää kuin 50 % Tuotteen (ja Työn) kokonaishinnasta, 
ellei kohdassa 7.6 säädetä toisin.  
7.6. Muista sopimuksessa säädetyistä rajoituksista huolimatta Myyjällä on aina oikeus vaatia 
kohtien 7.2 ja 7.3 mukaisissa irtisanomistapauksissa Ostajalta korvauksia irtisanomishetkeen 
saakka tapahtuneesta Tuotteiden valmistamisesta (ja Töiden tekemisestä) ja saamatta 
jääneistä tuloista täysimääräisesti. 
7.7. Myyjä voi hyvittää Ostajalta saamansa maksut sopimussakon ja vahingonkorvauksen 
määrässä.  

8. Muut ehdot  

8.1. Kauppakirjaa voidaan muuttaa Osapuolten yhteisellä sopimuksella, jos Sopimuksessa tai 
Yleisehdoissa ei toisin ole säädetty. 
8.2. Jos Ostaja ei maksa Tuotteita (ja Töitä) eräpäivään mennessä, Myyjä voi realisoida 
Ostajalta saamansa vakuudet esittämättä Ostajalle siitä erillistä vaatimusta etukäteen. 
8.3. Jos Osapuolet käyttävät Kauppakirjan teossa ja sen ehtojen täyttämisessä edustajia, 
sovelletaan seuraavia ehtoja: 
8.3.1. Toteuttaakseen Kauppakirjan ehtoja Osapuolen edustajalla on valtuutus olla 
yhteydessä toisen Osapuolen kanssa, ottaa vastaan ja antaa toiselle Osapuolelle 
sopimusehtojen toteuttamiseen liittyviä tietoja ja suorittaa muita sopimukseen liittyviä 
tehtäviä. Edustaja ei kuitenkaan saa muuttaa Kauppakirjaa tai sen liitteitä eikä lisätä niihin 
ehtoja.  
8.3.2. Kauppakirjaa voi muuttaa ja siihen voi lisätä ehtoja Osapuolen nimissä vain Osapuolen 
lainmukainen edustaja tai Osapuolen nimenomaisesti tähän valtuuttama edustaja. 
8.4. Ostaja ei käytä Myyjän nimeä oman nimensä osana tai millään sellaisella tavalla, että 
siitä voisi syntyä väärinkäsityksiä Myyjän ja Ostajan välisestä suhteesta. Ostaja ei esiinny 
Myyjän valtuutettuna jälleenmyyjänä. 
8.4.1. Jos Ostaja myy Tuotteen edelleen, häntä ei katsota Myyjän agentiksi eikä hänellä ole 
valtuuksia ottaa Myyjän vastuita itselleen tai toimia muuten Myyjän nimissä. 
8.4.2. Ostaja voi käyttää Myyjän nimeä ja Tuotteisiin liittyviä tuotemerkkejä omassa 
nimessään, tunnuksissaan, verkkosivuillaan tai muissa mainosmateriaaleissaan vain, jos 
Myyjä on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. 
8.4.3. Jos Ostaja ei ole noudattanut kohdissa 8.4–8.4.2 säädettyjä vaatimuksia ja 
velvollisuuksia, Myyjä voi vaatia häneltä kutakin rikottua ehtoa kohti 1000 euron 
Sopimussakkoa. 



8.5. Myyjä voi siirtää Ostajan kirjallisella suostumuksella Sopimuksesta johtuvia 
velvollisuuksia kolmannelle henkilölle. Tällöin siirretyt velvollisuudet ovat täysin kyseisen 
kolmannen henkilön vastuulla. 
8.6. Kaikkien Kauppakirjaan liittyvien Osapuolten välisten ilmoitusten ja tiedonvaihdon on 
oltava kirjallisia, ellei Yleisehdoissa ole toisin säädetty tai jos ilmoitus on puhtaasti 
informatiivinen viesti, joka voidaan välittää toiselle Osapuolelle myös kirjallisesti 
esitettävässä muodossa. Ilmoitukset lähetetään Kauppakirjaan merkittyjen yhteystietojen 
mukaan, ja yhteystietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava toiselle Osapuolelle 
viipymättä. 
8.7. Kauppakirjan sisältö on luottamuksellista tietoa, eikä kumpikaan Osapuoli anna siitä 
tietoja kolmannelle henkilölle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Osapuolet 
voivat kuitenkin luovuttaa tietoja käyttämälleen kirjanpitopalveluiden tarjoajalle, 
lakimiehelle, oikeuslaitokselle tai sellaiselle henkilölle, jolla on lain perusteella tietoihin 
oikeus tai jonka on välttämätöntä saada Kauppakirjasta tietoja (Osapuolten pätevät 
työntekijät, johtoelinten jäsenet, osakkaat yms.). 
8.8. Tarvittaessa Myyjä voi luovuttaa Ostajan tiedot (myös henkilötiedot) oikeuslaitokselle, 
perintätoimistolle tai muille sellaisille henkilöille, joilla on lakisääteinen oikeus tietoihin. 
8.9. Kauppakirjan allekirjoittaessaan Ostaja vakuuttaa olevansa tutustunut ja tarkistanut 
tarjottavat tuotteet. Valmistamisen aikana Ostajan tekemistä muutoksista huolimatta Myyjä 
ei välttämättä pysty muuttamaan Tuotteiden spesifikaatioita tai keskeyttämään valmistusta. 
Siksi Ostaja ei voi vaatia muutoksia jo tilattuihin Tuotteisiin enää tuotantovaiheessa. 
Ostajalla on oikeus tehdä uusi tilaus, mutta tällöin hänen on kompensoitava ylimääräiset 
valmistus- tai materiaalikulut Myyjälle.  
8.10 Myyjä voi luovuttaa Kauppakirjasta johtuvat saatavat ilman Ostajan suostumusta joko 
osittain tai kokonaan kolmannelle henkilölle, esimerkiksi perintätoimistolle. 
8.11. Sellaisiin kysymyksiin, joista ei Kauppakirjassa tai Yleisehdoissa ole säädetty, 
sovelletaan Viron tasavallan lainsäädäntöä. 


