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Kaskea Group Oy Traffic yleiset sopimusehdot  
 
YLEISET SOPIMUSEHDOT 2.5.2022 
 
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Kaskea Group Oy:n ja asiakkaan välisessä tavarakaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.  
Nämä toimitusehdot ovat voimassa 2.5.2022 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat mahdolliset aiemmat käytetyt sopimusehdot. 
Kaskea Group Oy pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. 
 
Verkkokaupassa tehtyihin tilauksiin sovelletaan erikseen tehtyjä erillisiä toimitusehtoja, jotka löytyvät https://www.kaskea.fi/traf-
fic/vekkokaupan-toimitusehdot/ 
 
TILAUS 
 
Tilaukset voidaan jättää sähköpostilla tai puhelimitse. Tilauksessa on käytävä ilmi mahdollisimman tarkasti asiakkaan toimitusoh-
jeet ja -tiedot, asiakkaan mahdollinen tilausnumero, tilauksen merkki sekä asiakkaan nimi, laskutustiedot sekä yhteyshenkilö pu-
helinnumeroineen.  
 
 
TARJOUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 
 
Kaskea Group Oy:n tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päi-
väyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oi-
keus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti. 
 
Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat ja laskelmat ja muut asiakirjat ovat Kaskea Group Oy:n omaisuutta siihen 
asti kunnes asiakas on erikseen sovittavaan hintaan ne itselleen lunastanut. Asiakkaalla ei ennen lunastusta ole oikeutta käyttää 
niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kol-
mannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Kaskea Group Oy:n 
tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta kaupan katsotaan syntyneen myy-
jän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut. 
 
Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Kaskea Group Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. 
Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus. 
 
 
HINNAT 
 
Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassa olevia Kaskea Group Oy:n verottomia hintoja, ellei tarjouk-
sessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa hintoja hinnastokaudella raaka-
aineiden hintamuutosten tai muiden syiden johdosta, ellei toisin ole mainittu.  Lisäksi Kaskea Group Oy:llä on oikeus lisätä hintaan 
mahdollinen lakisääteinen toimitukseen kohdistuva vero tai maksu.  
 
Tavanomaista enemmän suunnittelua ja piirtämistä vaativissa tilauksissa Kaskea Group Oy:llä on oikeus periä korvauksena 83 €/h 
alv 0%. 
 
Kaskea Group Oy perii pakkaus- ja käsittelykulut 8,90 € alv 0% per tilaus. 
 
  
RAHTI JA TOIMITUSKULUT 
 
Kaskea Group Oy toimittaa tilaukset pääsääntöisesti Kaukokiidon tai Postin kautta. Yksityisasiakkaille tilaukset toimitetaan pää-
sääntöisesti Matkahuollon tai Postin kautta. Asiakkaan kanssa voidaan erikseen sopia toimituksesta muun kuin edellä mainitun 
rahdinkuljettajan kautta. 
 
Kaskea Group Oy:n tehdastoimitusten vakiorahdit veloitetaan alla olevan hinnaston mukaisesti, ellei asiakkaan kanssa ole toisin 
sovittu tai tarjouksessa toisin mainittu. 

https://www.kaskea.fi/traffic/vekkokaupan-toimitusehdot/
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HUOM! Postinumerojen 95000 – 99999 alueelle sekä Ahvenanmaalle rahti veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja on 
sovittava aina erikseen. Myös toimitukseen liittyvät, tilaajan pyynnöstä tapahtuvat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet 
(esim. hiab-purku tai jakelu normaalista poikkeavaan aikaan) veloitetaan jälkeenpäin erikseen toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti. 
 

Vakiorahtikulut / Kaukokiito 

  
Kg Rahti € 

-9 27,50 

10-39 38,50 

40-99 49,50 

100-199 60,00 

200-399 85,00 

400-599 120,00 

600-799 145,00 

800-999 170,00 

1000-1299 190,00 

1300-1599 210,00 

1600-1899 230,00 

1900-2099 240,00 

2100 -   tot. mukaan 
 

Pitkän tavaran lisä / Kaukokiito 
 

pituus, m Lisä € 

2,51 – 3,99 10,00 

4,00 – 5,99 40,00 

6,99 – 9,99 60,00 

10,00 -  80,00 

 
 
Postipaketti  
 

paino Posti 14  Posti 16  

< 10 kg 15,00 10,00 

10-20 kg 20,00 15,00 

yli 20 kg 25,00 20,00 

 
 
Matkahuolto  
 

paino Rahti €  

< 10 kg 22,50 

10-20 kg 35,00 

yli 20 kg 45,00 
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TOIMITUSEHTO   

Kaskea Group Oy:n toimituksiin sovelletaan toimitusehtoa CPT nimetty määräpaikka Finnterms 2001, ellei asiakkaan kanssa ole 
toisin sovittu tai tarjouksessa toisin mainittu. 

Toimitusehto määrittelee toimituksen liittyvät vastuut ja velvollisuudet Kaskea Group Oy:n ja asiakkaan välillä. Vaikka toimitus 
tapahtuu Kaskea Group Oy:n rahtisopimuksella, rahtikulut laskutetaan asiakkaalta edelleen näissä sopimusehdoissa kerrotulla 
tavalla. 

 

TOIMITUS, TAVARAN LUOVUTUS JA TARKASTAMISVELVOLLISUUS 

Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulko-
puolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen, on hänen reklamoitava siitä 
Kaskea Group Oy:lle kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan, kuitenkin viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa toimituk-
sesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua.  

Kuljetusvahingosta on reklamoitava kirjallisesti sekä kuljetusliikkeelle että Kaskea Group Oy:lle viimeistään neljän (4) arkipäivän 
kuluessa toimituksesta. 
 

PALAUTUKSET 

Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa. Palautettavista tuotteista on sovittava Kas-
kea Group Oy:n kanssa etukäteen. Kaskea Group Oy hyvittää palautettujen, virheettömien tuotteiden arvosta 70 % mikäli palau-
tus ei johdu Kaskea Group Oy:n virheestä ja palautettavat tuotteet ovat edelleen myytävissä 12 kk sisällä palautuksesta. Palautus-
rahdista vastaa asiakas. Palautuksen mukaan on aina liitettävä lähetyslista/rahtikirja, josta selviävät palautuvat tuotteet, niiden 
määrä ja palautuksen syy. 
 

MAKSUEHTO, VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT 

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on neljätoista (14) päivää netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheel-
linen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä Kaskea Group Oy:llä on oi-
keus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Kaskea Groupilla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. 
 

OMISTUSOIKEUS 

Tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaan maksettu. 
 

TAKUU 

Kaskea Group Oy myöntää kaikille toimitetuille tuotteille 24kk takuun, joka kattaa mahdolliset valmistus- ja raaka-aineviat. Takuu 
alkaa tuotteen ostopäivästä.  

Takuu edellyttää, että tuotetta on käytetty ja huollettu Kaskea Group Oy:n mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Tuotteen 
tavanomainen kuluminen ja huononeminen ei kuulu takuun piiriin, eikä myöskään sen vahingoittuminen mistä tahansa Kaskea 
Group Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä. Takuuseen eivät kuulu viat, jotka aiheutuvat tuotteen ylikuor-
mituksesta, epänormaalista käytöstä, käyttäjän huolimattomuudesta, onnettomuudesta tai laiminlyönnistä. Takuu ei myöskään 
kata niitä tilanteita, että tuotetta on korjattu tai muutettu kolmannen tahon toimesta, tai se on asennettu asennusohjeiden vastai-
sesti tai sellaiselle perustalle tai ilmasto-olosuhteisiin, jotka eivät vastaa Kaskea Group Oy:n ilmoittamia vaatimuksia. Takuun pii-
riin eivät kuulu ne tilanteet, joissa tuotteen viallisuus johtuu kolmannen osapuolen taikka asiakkaan toimittamista materiaaleista, 
komponenteista tai suunnittelusta. 

Takuun piiriin kuuluva reklamaatio tulee tehdä Kaskea Group Oy:lle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, tai hetkestä, 
jolloin voidaan olettaa, että virhe olisi pitänyt havaita. Virheen havaitsemisen hetkestä tulee tuotetta käyttää tavalla, joka ei pa-
henna virhettä, eikä aiheuta turhia lisävaurioita. Takuun voimassaoloaikana Kaskea Group Oy sitoutuu valintansa mukaan korjaa-
maan, vaihtamaan tai hyvittämään tuotteet, joissa tarkastuksessa todetaan tuotteen käyttökelpoisuutta oleellisesti heikentäviä 
valmistus- tai raaka-ainevirheitä. Tuotteen tai osan vaihtaminen uuteen takuun voimassaoloaikana ei pidennä alkuperäistä takuu-
aikaa.  
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ASENNUS 
Tavaran asennus ja asennusta koskevat hinnat ja muut ehdot on sovittava aina erikseen. 

 

MUUT EHDOT 

Muita osin Kaskea Group Oy noudattaa rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000. 


