
YLEISET MYYNTIEHDOT – Danone Finland Oy  

1. Yleistä ja Ehtojen Tarkoitus 

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: 

”Myyjä”: Danone Finland Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki, Suomi  

”Ostaja”: yritys tai muu organisaatio / yhteisö, jonka Myyjä on valinnut Tuotteiden jälleenmyyntiä 

varten.  

 “Tuotteet”: kaikki Myyjän jakelemat elintarvikkeet. 

Yleiset Myyntiehdot soveltuvat kaikkeen Tuotteiden myyntiin Myyjältä Ostajalle ja Yleisiä 

Myyntiehtoja voidaan muuttaa ainoastaan Myyjän kirjallisella suostumuksella.  

Yleiset Myyntiehdot soveltuvat kokonaisuudessaan riippumatta niiden kanssa mahdollisesti 

ristiriitaisista sopimusehdoista, jotka sisältyvät Ostajan mahdollisesti ehdottamiin yleisiin ehtoihin. 

Kun Ostaja tekee tilauksen, Ostaja hyväkyy samalla nämä Yleiset Myyntiehdot, jotka siten korvaavat 

kaikki Ostajalta lähtöisin olevat ostoehdot ja/tai muut asiakirjat.  

2. Tilauksen Hyväksyminen 

Tilaukset vastaanotetaan hyväksyttäväksi Asiakaspalvelussa asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti 

arkipäivinä (maanantaista perjantaihin) klo 8.00 – 12.00. Tilaukset toimitetaan EDI-järjestelmässä, 

sähköpostilla tai faksilla Myyjän tai Ostajan tilauslomakkeella.  

3. Tilausten Käsittely ja Toimitus 

Myyjä käsittelee Ostajan tekemät tilaukset Ostajan, Myyjän ja Myyjän Kuljetusosaston kesken 

sovitun toimitusaikataulun mukaisesti. Ostajan tulee toimittaa vain yksi (1) tilaus kutakin 

toimituspaikkaa kohden. Tuotteet toimitetaan seuraavan 3 arkipäivän aikana.  

Jokainen Ostajan Myyjältä tekemä tilaus merkitsee samalla, että Ostaja hyväksyy nämä Yleiset 

Myyntiehdot sekä hinnaston, joka on voimassa toimituspäivänä. Näiden Yleisten Myyntiehtojen 

nojalla Myyjällä on oikeus peruuttaa Ostajan tilaus osittain tai kokonaan.  

4. Myyntihinnat 

Myyntihinnat määräytyvät Myyjän Tuotteiden kulloisenkin hintatarjonnan perusteella, ja 

myyntihinnat on lueteltu myyntilaskulla Tuotteiden suunnitellun toimituspäivän mukaisesti.  

5. Myyntialennukset 

Kaikkia alennuksia sovelletaan Tuotteen nettomyyntiarvoon. Tämä saattaa johtaa siihen, että 

lopullinen yksikkömyyntihinta voi vaihdella yhden (1) sentin verran vaikka alennusehtoja ei ole 

muutettu.  

6. Kuljetusehdot  

Tuotteet toimitetaan ainoastaan maantiekuljetuksella. Kuljetuksen järjestää kolmas osapuoli.  



6.1. Myyjä vastaa kolmannen osapuolen järjestämän kuljetuksen kustannuksista. Mikäli Ostaja ei 

hyväksy Myyjän järjestämää Tuotteiden toimitusta, joka vastaa Myyjän kanssa sovittua, ja josta 

Ostaja ei ole reklamoinut, Myyjä veloittaa Ostajalta kuljetuskustannukset ja Tuotteen arvon 

kulloisenkin hinnaston mukaisesti. Kuljetuskustannuksista voidaan myös sopia erikseen Ostajan 

kanssa tapauskohtaisesti  

”Kolmannen osapuolen järjestämä kuljetus” tarkoittaa kuljetusta, jonka Myyjä järjestää suoraan 

Asiakaspalveluun tai Myyjän Myyntiedustajalle toimitetun tilauksen perusteella. Jos Ostajan 

keskusvarasto käsittelee Ostajan toimitukset, tällaisen Ostajan kanssaan noudatettavat 

toimitusehdot sovitaan yksilöllisesti.  

Toimitusyksikkö on myyntierä (tai muu yhteinen pakkausyksikkö). Laatikot pakataan Euro-lavalle ja 

sidotaan pakkausmuovilla.  

Kaikkiin toimituksiin liitetään seuraavat asiakirjat: 

- Rahtikirja, Ostajan tulee vahvistaa Tuotteiden vastaanotto niiden toimitushetkellä allekirjoittamalla 

Vastaanottotodistuslomake ja Rahtikirja, joihin merkitään toimituspäivä ja -aika.  

- Lähetyslista  

Toimitushetkellä Tuotteen omistus sekä vaaranvastuu Tuotteen häviämisestä tai vahingoittumisesta 

siirtyvät Ostajalle.  

6.2 Suoran kuljetuksen järjestää Kuljettaja/Myyntihenkilö Myyjän kustannuksella Suomen alueella. 

“Suora kuljetus” tarkoittaa Myyjän järjestämää kuljetusta suoraan Kuljettajalle / Myyntihenkilölle tai 

Myyjän Myyntiedustajalle tehdyn tilauksen perusteella. Myyntiyksikkö on yksi (1) Tuotekappale, jolla 

on EAN-koodi.  

7. Ylivoimainen Este  

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa sopimusehtojen rikkomisesta, mikäli tämä on johtunut seikasta, 

jota osapuoli ei ole voinut välttää, ja joka ei ole ollut esteen kohdanneen osapuolen 

vaikutusmahdollisuuksien rajoissa, ja jota ei olisi voinut estää ryhtymällä tarvittaviin toimenpiteisiin.  

Ylivoimaisen esteen sattuessa Myyjän toimitusaikaa voidaan jatkaa, ja Ostajalle on ilmoitettava 

asiasta ilman aiheetonta viivytystä. Tällaisessa tilanteessa toimitusajan muutos ei oikeuta 

korvaukseen tai alennukseen laskutettavasta määrästä. 

8. Maksupäivä ja Kuittaus 

Ostaja maksaa Myyjän toimittamat Tuotteet käteismaksulla, ja maksuehto on 14 päivää laskun 

päivämäärästä.  

Mitkään ristiriidat koskien hintoja ja/tai toimitusmääriä, joita ei ole selvitetty sovittuun 

maksupäivään mennessä, eivät oikeuta poikkeamaan Myyjän lähettämän laskun maksupäivästä tai 

oikeuta Ostajaa yksipuolisesti muuttamaan laskun määrää.  

Kuittaus:  



Summia, jotka Myyjä on velvollinen suorittamaan Ostajalle mistä tahansa syystä, ei saa kuitata 

Tuotteista laskutetuista summista ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.  

9. Valitukset ja Palautukset 

Kaikki huomautukset tai valitukset koskien näkyviä vahinkoja tulee jättää rahtikirjan 

toimitushetkellä. Kommentit koskien määriä ja valikoimaa ja/tai vanhenemispäivää tulee jättää 24 

tunnin kuluessa ja ne tulee kuvata huolellisesti ja toimittaa kirjallisesti Myyjälle.  

Myyjä ei ota vastaan mitään myymättä jääneitä Tuotteita tai Tuotteita, joiden päiväys on 

vanhentunut.  

Valitusten käsittelyssä noudatetaan sovitun mukaista menettelyä siten, kuin Myyjä on huolellisesti 

kuvaillut ja valitukset käsitellään Myyjän huolellisen valvonnan alaisuudessa.  Sen sijaan, että 

Ostajalla olisi velvollisuutta ilmoittaa vaarallisista tuotteista elintarvikevalvonnasta vastaaville 

viranomaisille, osapuolet sopivat, että Myyjä vastaa tällaisten ilmoitusten tekemisestä.  

10. Kampanjat 

Myyjä varaa oikeuden päättää erilaisista myynninedistämiskampanjoista. Tuotteet, jotka ovat 

mukana myynninedistämiskampanjassa, myydään tarkoituksessa jälleenmyydä tuotteet kuluttajille 

niiden silloisessa kunnossa. Ostajat eivät saa ottaa käyttöön mitään muutoksia ennen 

jälleenmyyntiä, ja heidän tulee noudattaa myynninedistykseen liittyviä suosituksia ja olettamuksia, 

jotka Myyjä on määritellyt myynninedistämiskampanjassa mukana oleville tuotteille.  

11. Varastointi- ja kuljetusolosuhteet  

Kaikki Tuotteet tulee varastoida ja kuljettaa +2 °C – +6 °C lämpötilassa kaikkien Suomessa voimassa 

olevien terveysmääräysten mukaisesti. Kaikki Ostajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.  

12. Palatuspakkaukset (Mukaan Lukien Lavat)  

Myyjä toimittaa kaikki Tuotteet Euro-lavoilla. Ostaja on velvollinen palauttamaan lavat jokaisen 

toimituksen yhteydessä. Mikäli lavoja ei palauteta jokaisen toimituksen yhteydessä, Myyjän ja 

Ostajan välillä sovitaan lavojenvaihtojärjestelmästä. Lavat ovat Myyjän omaisuutta ellei toisin sovita 

Ostajan kanssa. 

13. Luottamuksellisuus  

Kaikenlaisia asiakirjoja ja tietoa, jonka Myyjä on antanut Ostajalle ja/tai jonka Myyjä on laatinut 

koskien tilausten käsittelyä, Ostaja saa käyttää ainoastaan tilausten käsittelyyn, ja asiakirjat ja tieto 

voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle ainoastaan Myyjän etukäteen antamalla kirjallisella 

suostumuksella ja ainoastaan, jos kolmas osapuoli on vakuuttanut, että se käsittelee asiakirjoja 

luottamuksellisina. 

Lisäksi Myyjä ja Ostaja sopivat, että sopimuksen voimassaoloaikana sopimuksen päättymiseen 

saakka kaikki sopimusehdot ovat luottamuksellisia.  

14. Osapätemättömyys ja Lain Noudattaminen  



Mikäli joku tai jotkin sopimusehdot osoittautuisivat voimassa olevan lain tai määräysten vastaisiksi, 

pätemättömiksi tai niitä ei muusta syystä voitaisi soveltaa mistä tahansa syystä, tällaisia lausekkeita 

ei sovelleta, ja osapuolet sopivat yhdessä niiden sijaan tulevat voimassaolevat, soveltuvat 

sopimuslausekkeet, jotka vastaavat mahdollisimman läheisesti osapuolten alkuperäistä tarkoitusta, 

ja jotka suurimmalla mahdollisella todennäköisyydellä tuottavat osapuolten edellyttämät oikeudet ja 

velvollisuudet. Muut Yleisten Myyntiehtojen ehdot pysyvät muuttumattomina.  

Myyjä ja Ostaja noudattavat täsmällisesti ja huolehtivat siitä, että kaikki niiden käyttämät 

alihankkijat noudattavat täsmällisesti kaikkia lakeja, määräyksiä ja päätöksiä, jotka liittyvät tilausten 

käsittelyyn, sisältäen (mutta ei rajoittuen) Tuotteiden ostoon ja myyntiin, tuotantoon, testaukseen, 

toimintaan, käsittelyyn, kuljetukseen, varastointiin, pakkaukseen ja/tai toimitukseen.  

15. Yleisten Myyntiehtojen Rikkominen – Sopimuksen Päättäminen  

Mikäli Ostaja ei täytä Yleisten Myyntiehtojen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo näitä Yleisiä 

Myyntiehtoja, Myyjän tulee ilmoittaa tästä Ostajalle. Mikäli Ostaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan tai 

korjaa sopimuksenvastaista menettelyään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on 

lähettänyt ilmoituksen, Myyjällä on oikeus seuraaviin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin tai molempiin 

niistä: 

- Nimetä toinen Myyjän valitsema taho huolehtimaan Ostajan velvoitteista Ostajan kustannuksella, 

vaikka nämä kustannukset ylittäisivät aikaisemmin sovitun määrän, tai  

- päättää sopimus ilman, että Myyjä luopuu oikeudestaan vaatia Ostajalta korvausta vahingoista ja 

menetyksestä, joita Myyjälle on voinut aiheutua Yleisten Myyntiehtojen rikkomisesta tai ilman, että 

Myyjä luopuu oikeudestaan sopimuksen mukaiseen korvaukseen sen johdosta, että Ostaja ei ole 

noudattanut Yleisiä Myyntiehtoja.  

Myyjällä on oikeus päättää sopimus Ostajan kanssa välittömin vaikutuksin Ostajalle tiedoksiannetulla 

kirjallisella ilmoituksella, jos - Myyjän käsityksen mukaan - Ostaja osoittaa merkkejä siitä, että se on 

heikossa taloudellisessa tai kaupallisessa asemassa, mukaan lukien (muttei rajoittuen) Ostajan 

maksukyvyttömyys, hakeminen konkurssiin tai velkasaneeraus ja/tai mikäli Ostajayhtiön omistus 

vaihtuu. Lisäksi edellytetään, että tällaisilla muutoksilla voi olla vaikutusta Ostajan toimintaan tai 

taloudelliseen asemaan, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) Ostajan mahdollisuuksiin huolehtia 

velvollisuuksistaan Myyjää kohtaan.  

16. Tavaramerkit, Mallioikeudet ja Tuotemerkkien Käyttö  

Ostaja sitoutuu olemaan rikkomatta Myyjän tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia 

erityisesti tavaramerkkejä, mallioikeuksia, tuotemerkkejä ja tekijänoikeuksia. Ostajalla on täysi 

vastuu jos se rikkoo näitä oikeuksia.  

17. Muut ehdot 

Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia yllä olevia ehtoja. Myyjällä on oikeus keskeyttää toimitukset, 

mikäli käy ilmi, että Ostaja on rikkonut Yleisiä Myyntiehtoja.   

Mikäli Ostaja ja Myyjä allekirjoittavat Tuotteiden toimitus ja/tai myyntisopimuksen, tällaisen 

sopimuksen ehdot ovat ensisijaisia näihin Yleisiin Myyntiehtoihin nähden.  



Kaikki näitä Yleisiä Myyntiehtoja koskevat riidat ratkaistaan Myyjän kotipaikan toimivaltaisessa 

yleisessä tuomioistuimessa, ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

Yleiset Myyntiehdot – Lokakuu 2013. Voimassa toistaiseksi kunnes ehtoja muutetaan.  


