
Yleiset toimitusehdot 
 

Tietoja 

Näissä Ehdoissa määritellään Koka Oy:n (0663609-3) (myöhemmin Myyjä) yleiset toimitus- ja 
maksuehdot.  

 

Sopimuksen syntyminen 

a. Sopimus syntyy, kun Asiakas lähettää tilauksen Myyjälle ja Myyjä lähettää 
tilausvahvistuksen Asiakkaalle. 

b. Nämä ehdot tulevat Asiakkaan tietoon, sillä hetkellä kun hän saa Myyjältä 
tilausvahvistuksen. Ehtoihin viitataan nimenomaisesti tilausvahvistuksessa. 

c. Pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksen poikkeuksellisessa tilanteessa. 

 

Hinnat 

a. Tilauksiin noudatetaan sillä hetkellä voimassa olevia hintojamme. Hinnat ovat aina esillä 
tilausvahvistuksessa ja ne ovat lopulliset. 

b. Jos Asiakas haluaa reklamoida hinnoista, reklamointi tulee tehdä viipymättä 
tilausvahvistuksen saapumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään silloin, kun lasku on saapunut. 

c. Kaikkiin tuotteisiin lisätään kulloinkin voimassa olevan yleisen verokannan mukainen 
arvonlisävero. 

 

Maksaminen 

a. Asiakkaalle lähetetään lasku, kun tilaus on toimitettu. Jos osa tuotteista jää 
jälkitoimitukseen, lähetetään erilliset laskut molempien toimituserien osalta todellisten 
toimituspäivien mukaisesti. 

b. Maksuehto on yleisesti 14 päivää. Viivästyskorkoa maksetaan korkolain mukaisesti. Jos 
maksu viivästyy, lähetetään Asiakkaalle kirjallinen huomautus. Huomautuksesta voidaan 
periä erillinen huomautusmaksu. 

 

Toimitus 

a. Pyrimme toimittamaan tuotteet viikon kuluessa tilausvahvistuksesta. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin. 

b. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Asiakkaalle tilauksen tai tilausvahvistuksen 
yhteydessä. Mahdolliset merkittävät muutokset ilmoitetaan myös aina tilauksen edetessä. 
 



 
 

Toimituskulut 

a. Kaikkiin tilauksiin (pois lukien noudot) lisätään lähetys- ja pakkauskulut (3,50 €) 
b. Jos tuote noudetaan varastostamme, ei tilaukseen lisätä muita kuluja. 
c. Postimaksu tai muu rahti veloitetaan sen hetkisen hinnaston mukaisesti, joka perustuu 

lähetyksen painoon, tilavuuteen ja mahdollisiin toimituksen lisäpalveluihin. 
 

Palautusoikeus ja tilauksen peruutus 

a. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viipymättä tilausvahvistuksen jälkeen. 
b. Tilausta ei voida peruuttaa enää sen jälkeen, kun tilaus on toimitettu. 
c. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta. 

 

Reklamaatiot 

a. Toimitukseen liittyvät reklamaatiot (esimerkiksi tilauksen poikkeaminen 
tilausvahvistuksesta/laskusta tulee lähettää viipymättä toimituksen jälkeen Myyjälle, 
kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa. 

b. Tuotteisiin liittyvät reklamaatiot tulee lähettää Myyjälle viipymättä vian ilmenemisen 
jälkeen. 

c. Asiakas on velvollinen lähettämään viallisen tuotteen Myyjälle tarkistettavaksi. Mikäli 
tuotteessa ei ilmene vikaa eikä Myyjä ole korvausvelvollinen, veloitetaan Asiakkaalta 
tuotteen hinnan lisäksi toimituskulut.  

d. Mikäli tuote on korvausvastuumme alainen, tuote pyritään korvaamaan uudella vastaavalla 
tuotteella. Havaittu vika voidaan myös korjata mikäli se on tarkoituksenmukaista. Myyjä 
vastaa silloin myös korvaavan tai korjatun tuotteen toimituskuluista. Myyjä ei kuitenkaan 
vastaa Asiakkaalle palautuksesta mahdollisesti aiheutuvista työ- tai matkakuluista tai 
vastaavista muista kuluista. 
 

Muuta  

Myyjä ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä, eikä tuotteiden 
virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. 
 
Myyjä pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan on ennen 
tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. 
 
Myyjän ja Asiakkaan välistä sopimusta koskevat mahdolliset riita-asiat, mikäli niistä ei päästä 
sopimukseen, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
 


