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1. Johdanto 
Näitä yleisiä hankintaehtoja sovelletaan Dahl Suomi Oy:n – jäljempänä Dahl – hankinnoissa ellei 
kirjallisesti ole osapuolten välillä toisin sovittu. Myyjä on lisäksi velvollinen noudattamaan Saint-
Gobain –konsernin vastuullisen hankinnan ohjetta ”Toimittajan Peruskirja”.  
 
Dahlin yleisten hankintaehtojen kulloinkin voimassa oleva versio sekä ”Toimittajan Peruskirja” ovat 
nähtävissä Dahlin kotisivulla www.dahl.fi/toimittajille. 
 

2. Hinta 
Dahl maksaa sopimushinnan lisäksi kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. Hinta on kiinteä ilman indeksisidontaa, ellei muuta ole kirjallisesti 
sovittu. 
 
Myyjä antaa hinnastonsa Dahlille tämän pyytämässä Excel- tai muussa muodossa varastoon 
ostettavien sekä mahdollisten hankintatuotteiden osalta.  Laituri- ja tehdaskaupoissa hinnat ovat 
kauppakohtaisia, lukuun ottamatta mahdollisia hankintatuotteita, joiden osalta hinnat ovat 
etukäteen sovitut hinnat ovat euromääräisiä nettohintoja (ALV 0 %) ja sisältävät kaikki kulut. 
 

3. Tilaus 
Ostotilaukset lähetetään Myyjälle sähköpostilla tai ovt:lla. Myyjän tulee lähettää takaisin 
tilausvahvistus yhden (1) työpäivän aikana. Määrien muutoksista on ilmoitettava välittömästi. 

 
4. Tilauksen peruuttaminen 

Dahlilla on oikeus peruuttaa toimittamatta olevaa tavaraa koskeva tilauksensa, jos Dahl on 
purkanut sopimuksen asiakkaansa kanssa tai jos Dahlin asiakas on maksukyvytön. Peruutuksen 
yhteydessä Dahl on velvollinen korvaamaan Myyjälle ne välittömät kustannukset, jotka Myyjälle on 
koitunut tilatusta tavarasta, ellei Myyjä saa niitä korvattua myymällä tavaran toiselle ostajalle tai 
muulla tavoin. Jos Myyjä on ilmoittanut suoraan Dahlin asiakkaalle hyväksyvänsä tämän tekemän 
peruutuksen, Dahl on vastuusta vapaa. 
 

5. Toimitusaika 
Sovittua toimitusaikaa on noudatettava tarkasti. Dahlilla on oikeus kieltäytyä osatoimituksista, jos 
osatoimitus heikentää sen mahdollisuutta tehdä sopimus tai sitoumus asiakkaansa kanssa. Tavaran 
on oltava sovittuna toimitusaikana toimitettuna Dahlille tai, jos näin on sovittu, Dahlin asiakkaalle. 
 
Jos Myyjä epäilee, että toimitus myöhästyy, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Dahlille ja 
samalla ilmoitettava myöhästymisen arvioitu kesto. Dahlilla on oikeus kieltäytyä vastaan ottamasta 
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myöhästynyttä toimitusta, jos Dahlin asiakas kieltäytyy viivästykseen johdosta Dahlin toimituksesta 
sovituin ehdoin. 
Elleivät osapuolet ole sopineet ankarammasta seuraamuksesta, Dahlilla on suorituksen viivästyessä 
oikeus vaatia viivästyssakkona 0.5 % jokaiselta sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä 
myöhästymisviikolta myöhästyneen toimituksen ostohinnasta (ALV 0%), kuitenkin enintään 7.5 %. 
Toimituksen viivästyessä yli neljä viikko Dahlilla on lisäksi oikeus purkaa hankinta kokonaan tai 
osittain. 
 

6. Toimitusehdot 
Toimitusehdot sovitaan erikseen. Toimitusehdon tulee olla Incoterms 2010 mukaisia (EXW, FCA, 
CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF). 

 
7. Pakkaus ja merkintä 

Tavara on pakattava siten, että pakkaus suojaa tavaraa vaurioitumiselta kuljetuksen aikana ja 
kohtuullisen varastointiajan. Pakkauksen on oltava sellainen, että normaali kuljetusvakuutus korvaa 
tavaran vauriot. 
 
Tavara merkitään Dahlin mahdollisesti antamien ohjeiden mukaan, mikä ei kuitenkaan poista 
Myyjän vastuuta siitä, että tavara merkitään tarpeen vaatiessa myös sisällön omanaisuuksien kuten 
särkyvyys, säänkestävyys ym. mukaan. 
 

8. Kuljetus ja vastaanotto 
Myyjän on hyvissä ajoin ennen toimitusta annettava Dahlille ja/tai tehdaskaupan osalta Dahlin 
asiakkaalle tarpeelliset tiedot tavaran kuljetuksesta ja vastaanottamisesta. Jos toimitus sisältää 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuja varallisia aineita, 
Myyjän on ilmoitettava tästä erikseen Dahlille ja/tai tehdaskaupan osalta Dahlin asiakkaalle. 
 

9. Laatu 
Myyjä vastaa siitä, että sen toimittamat tavarat 

- täyttävät kaikki osapuolten välisen sopimuksen vaatimukset; 
- ovat ilmoitettuun käyttötarkoitukseen sopivat, ja 
- täyttävät kaikki lainsäädännön, standardien ja tyyppihyväksynnän vaatimukset ja 

turvallisuusohjeet (esim. EU –Vaatimustenmukaisuusvakuutus, painelaitedirektiivi 
2016/68/EU) 
 

10. Takuu 
Myyjä takaa, että kun tuotteita käytetään normaalisti ohjekirjan mukaisesti, niin ne ovat virheet-
tömiä niin raaka-aineiden kuin toimintojenkin osalta. Takuu on voimassa kaksi (2) vuotta sen 
jälkeen, kun tuote on luovutettu Dahlin asiakkaalle. Viallisen tuotteen korjaamisesta tai vaihtami-
sesta aiheutuvat kustannukset (sisältäen työvoimakustannukset sekä rahti, huolinta ja muut 
takuuseen liittyvät kustannukset) katsotaan osaksi Myyjän takuuvastuuta. Tämä koskee myös 
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laituri- ja tehdaskauppaa. Myyjä pyrkii hoitamaan mahdolliset reklamaatiot suoraan Dahlin 
asiakkaan kanssa. 
 

11. Vastuu tuotteen aiheuttamista vahingoista ja tuotevastuuvakuutus 
Myyjä vastaa Dahlille ja/tai Dahlin asiakkaalle kaikista Myyjän tuotevastuun perusteella Dahlille tai 
Dahlin asiakkaalle syntyvistä korvausvelvoitteista siltä osin kuin kyseiset velvoitteet perustuvat 
Myyjän toimittamien tavaroiden ominaisuuksiin. 
Myyjällä tulee olla riittävän kattava vakuutus luotettavalta vakuutusyhtiöltä Myyjän vastuun 
kattamiseksi. Myyjä esittää kirjallisen todisteen vakuutuksen ottamisesta sitä pyydettäessä. Tämä 
koskee myös laituri- ja tehdaskauppaa. Myyjä pyrkii hoitamaan mahdolliset reklamaatiot suoraan 
Dahlin asiakkaan kanssa. 

 
12. Tilaajavastuu 

Myyjä vastaa siitä, että se antaa Dahlin selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) mainitut selvitykset Dahlille ilman eri pyyntöä. Myyjä 
vastaa ja vakuuttaa, että se on huolehtinut mainitussa laissa tarkoitetuista velvollisuuksistaan. 
Mikäli Myyjä ei anna mainittuja selvityksiä tai ei ole huolehtinut laissa tarkoitetuista velvollisuuk-
sistaan, on Dahlilla oikeus purkaa sopimus välittömästi. Myyjä vastaa selvitysten antamatta 
jättämisen ja velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta Dahlille mahdollisesti määrättävän 
laiminlyöntimaksun korvaamisesta Dahlille. 

 
13. Maksuehdot 

Maksuehto on sovittava Dahlin kanssa. Maksuaika alkaa laskun päivämäärästä. Viivästyskorko 
määräytyy voimassa olevan korkolain mukaan. Jos Dahlilla on perusteltuja vaatimuksia Myyjää 
kohtaan, Dahl saa pidättäytyä maksusta vaatimustaan vastaavasti. 
 

14. Myyjän tiedot 
Myyjä vastaa, että Dahlilla on yhteistyön vaatimat ajantasaiset tiedot myyjästä. Muun muassa 
osoite, nimi tai tilitietojen muuttuessa nämä tulee ilmoittaa erikseen luotettavalla tavalla Dahlille 
sekä varmistaa, että tiedot saavuttavat Dahlin. Muutoksen ilmoittaminen laskulla ei ole 
hyväksyttävä tapa toimittaa tietoa Dahlille. Mikäli myyjä laiminlyö velvoitettaan muutosten 
ilmoittamisessa ei myyjällä ole oikeutta periä viivästyskorkoa virheellisten tietojen johdosta 
mahdollisesti myöhästyneistä maksusuorituksista.  

 
15. Kaupallinen dokumentointi 

Dahlin ostotilausnumero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa ja merkittävä laskuun ja 
rahtikirjaan /lähetteeseen. Muilta osin dokumentoinnin laajuus selviää tilauksesta. 
Myyjän on laskulla ja tilausvahvistuksella tarvittaessa (EU tuonti Suomeen) ilmoitettava tuotteen 
Intrastat-tiedot (tullikoodi, paino per yksikkö ja alkuperämaa) 
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16. Ylivoimainen este (force majeure) 
Myyjällä on oikeus saada kohtuullinen pidennys toimitusaikaan, jos toimituksen sovittuna aikana 
estää sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, energian jakelun keskeytys taikka muu 
vastaava yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. 

 
17. Ympäristöasiat 

Myyjä sitoutuu käyttämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja materiaaleissa ja valmistusmenetel-
missä. Kaikkien Myyjän käyttämien toimittajien tulee noudattaa Reach clause 05.2017 –ohjeita ja 
määräyksiä. Reach-lauseke on löydettävissä osoitteesta www.dahl.fi/toimittajille. 
Myyjän tuotteiden tulee olla EU:n POP-asetuksen mukaisia eivätkä ne saa sisältää kiellettyjä POP-
yhdisteitä. 
 

18. Tietosuoja 
Dahl käsittelee henkilötietoja EU:n Tietosuoja-asetuksen 2016/679 vaatimusten mukaisesti. 
Lisätietoja osoitteessa: www.dahl.fi/tietosuoja. 
 

19. Sovellettava laki 
Sopimukseen ja näihin yleisiin hankintaehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta 
lainvalintasäännöksiä. 
 

20. Riitaisuudet 
Sopimuksesta, johon sovelletaan näitä yleisiä hankintaehtoja, johtuvat riitaisuudet käsitellään ja 
ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa. 
 

21. Voimassaolo 
Nämä hankintaehdot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 15.10.2021 


