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Kemppi

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia 
asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla 
asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja 
pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme 
tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

www.kemppi.com  

 
Kemppi pidättää itsellään oikeuden tehdä tämän asiakirjan tietoihin ja ehtoihin muutosia ilman eri ilmoitusta.

 

Stadin ammattiopisto

Timo Loula

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillinen koulutus / Ostolaskut PL 53347
00099 Helsingin kaupunki
Finland
 

FastMig X 450 & MasterTig 235 ACDC

 
Hyvä Timo Loula,

 

Kiitos mielenkiinnosta tuotteitamme kohtaan. Lähetän ohessa yrityksenne tämänhetkisiä 
hitsaustarpeita koskevan tarjouksen teknisine tietoineen. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, 
annan lisätietoja mielelläni.

 

Odotan mielenkiinnolla vastaustasi tarjoukseen.

 

Ystävällisin terveisin

Mikko Suominen 
Regional Sales Manager 
Kemppi Oy, Domestic Sales 
Mobile : +358 442899216 
mikko.suominen@kemppi.com

 

http://www.kemppi.com
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Tarjouksen sisältö
  Tuotteen nimi Tuotekoodi Määrä Yksikkö Yksikkönettohinta Yhteensä

1 Fastmig X 450 P110 2 EA 5479,21 € 10958,42 €
FASTMIG X 450 VIRTALÄHDE 6103450 2 EA
WFX 300 
LANGANSYÖTTÖLAITE 6103530 2 EA

COOL X VESILAITE 6068200 2 EA
VÄLIKAAPELI FMX 70-1.8-WH 6260473 2 pcs
PM 500 KULJETUSKÄRRY 6185291 2 pcs
GX 405 W 3,5M MIG-
HITSAUSPISTOOLI GX405W35 2 EA

GXR10 
PISTOOLIKAUKOSÄÄDIN GXR10 2 pcs

MAADOITUSKAAPELI 70 MM2 
5M 6184711 2 pcs

PISTOKE 5X32A 9770813 2 pcs
FE (MC/FC) V0.8-0.9 
DURATORQUE KIT #1 
KULUTUSOSAPAKETTI

F000322 2 pcs

LANGANJOHDIN 0.8 FE/3,5M 
Ø4,4 TERÄS W013621 2 pcs

LAITTEEN ASENNUS JA 
TESTAUS 9990409 2 pcs

2 FE (MC/FC) V1.0 DURATORQUE 
KIT #1 KULUTUSOSAPAKETTI F000323 1 pcs 72,10 € 72,10 €

3 AL U1.0 DURATORQUE KIT #1 
KULUTUSOSAPAKETTI F000223 1 pcs 85,40 € 85,40 €

4 AL U1.2 DURATORQUE KIT #1 
KULUTUSOSAPAKETTI F000224 1 pcs 79,80 € 79,80 €

5 VIRTASUUTIN 0.8 C1 STD M10 CT08C1SD001 1 pck50 42,00 € 42,00 €
6 VIRTASUUTIN 1.0 C1 STD M10 CT10C1SD001 1 pck50 42,00 € 42,00 €
7 VIRTASUUTIN 1.2 C3 STD M10 CT12C3SD001 1 pck50 42,00 € 42,00 €

8 KAASUSUUTIN, KIERRE, L61 / 
OD25 / D16 W013930 1 pck10 91,00 € 91,00 €

9 M10X1 VIRTASUUTTIMEN 
PIDIN, ERISTETTY W013203 1 pck10 24,50 € 24,50 €

10 VESILAITTEEN 
JÄÄHDYTYSNESTE 10 L SP9810765 1 pcs 79,80 € 79,80 €

11 LINER 1.2 AL/3,5M Ø4,7 
PLASTIC W013638 2 pcs 31,50 € 63,00 €

12 MasterTig 235 ACDC P110 1 EA 2763,97 € 2763,97 €
MASTERTIG VIRTALÄHDE 230A 
AC/DC GEN MV MT235ACDCGM 1 EA

MASTERTIG PANEELI 7" TFT DC 
AC/DC MTP35X 1 EA

TX 165 G S 4M TIG POLTIN TX165GS4 1 EA
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TXR20 KAUKOSÄÄDIN G, 
KEINUKYTKIN TXR20G 1 pcs

HITSAUSKAAPELI 25 MM2 5M 6184201 1 pcs
MAADOITUSKAAPELI 25 MM2 
5M 6184211 1 pcs

LAITTEEN ASENNUS JA 
TESTAUS 9990409 1 pcs

 

TIIVISTELMÄ
HINTA YHTEENSÄ (ALV. 0%) 14343,99 €
ALV 3442,56 €
YHTEENSÄ 17786,55 €

 

Ehdot
Lisäehdot/ tiedot
Hinta
Maksuehdot 30 päivää netto
Toimitusehdot FCA, Incoterms 2010
Toimitusaika 1-2 viikkoa tilauksesta
Kuljetusmuoto POSTI OY
Takuu 2 vuotta 1 vuorotyössä ostohetkestä Kempin valmistamille ja myymille 

tuotteille (pois lukien polttimet ja kulutusosat). Kolmas takuuvuosi on on 
saatavilla valikoiduille tuotteille rekisteröintiä vastaan. Tutustu lisätietoihin 
warranty.kemppi.com.

Voimassaolo 23.9.2020

 

Liitteet
100_FI_Standard Terms and Conditions (2)

 

 

 



 

 

YLEISET MYYNTIEHDOT  

1. Soveltamisala 
Nämä ehdot muodostavat osan myyjän tarjouksesta ja osapuolten välillä 

solmittavasta sopimuksesta. 

2. Sopimuksen syntyminen 
2.1. Tarjous  

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimas-

saoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää tarjouksen päivämäärästä. 

Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat 
ovat myyjän omaisuutta ja myyjän luottamuksellista aineistoa. Tarjouk-

sen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä muuhun kuin myyjän valtuutta-

minen tarkoituksiin eikä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kol-
mannelle henkilölle. 

2.2. Tilaus 
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut 

hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa kuin tarjouspohjaisessa kau-

passa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut 
tavaran erikseen sovitun projektitoimitussopimuksen tai muun sopimuk-

sen mukaisesti.  

3. Myyjän velvollisuudet 
3.1. Toimitusaika 

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi siitä alla maini-
tusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:  

a) sopimuksen sopimispäivästä; 

b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapu-
misesta myyjälle; tai 

c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta. 

3.2. Toimitusehdot  

Mikäli tavaran toimitusehto on CIP tai muu INCOTERMS-ehto, nouda-

tetaan kulloinkin voimassaolevia INCOTERMS 2010 -ehtojen määritel-

miä. Mikäli toimitusehdosta ei ole erikseen sovittu, ehto on vapaasti rah-

dinkuljettajalla Lahdessa (FCA Lahti, INCOTERMS 2010) sen mukai-

sesti, mitä myyjä ilmoittaa. 

3.3. Takuu 

Myydylle tavaralle on voimaassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, 

joka ilmenee takuutodistuksesta. 

3.4. Tavaran ominaisuudet 
Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuk-

sessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle anta-

miensa, tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. 
Myyjä ei vastaa tavaran sopivuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoi-

tukseen. 

3.5. Viivästys 

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan 

siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja, mikäli mahdol-

lista, arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, 
jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan suh-

teessa myyjään, ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei 

ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta va-
hinkoa. Mikäli myyjän toimitus viivästyy, ostajalla on oikeus vaatia toi-

mitusta, tai jos toimittajan toimitus viivästyy olennaisesti, käyttää koh-
dassa 6.1 määriteltyä oikeuttaan, mikäli sanotun kohdan mukaiset edel-

lytykset täyttyvät. 

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia osoittamas-
taan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enin-

tään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jäl-

keistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin 
olla enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen arvosta tai tätä alemmasta 

käyvästä arvosta. 

4. Ostajan velvollisuudet 
4.1. Kauppahinta 

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu, 
kauppahinta on myyjän tarjouksessa ilmoittama hinta tai, jos kyse ei ole 

tarjouskaupasta, myyjän kulloinkin veloittama käypä hinta. Kauppahin-

taan eivät sisälly seuraavat palvelu- ja toimitusmaksut: 

Pientilauslisä 

Tilauksen arvonlisäverottoman nettoarvon ollessa alle 200 euroa myy-

jällä on oikeus periä pientilauslisänä 20 euroa. Tilaaja maksaa myös rah-
timaksun. 

Pikatoimituslisä 

Milloin ostaja vaatii toimituksen tilauspäivänä, myyjällä on oikeus periä 
pikatoimitusmaksuna 20 euroa/ tilausrivi. Pikatilauksina toimitetaan 

vain posti 9 tai posti 14 lähetyksiä (painoraja 30 kg), ja tilaus tulee lähet-

tää Kempille klo 13 mennessä. Rivejä saa olla tilauksella maksimissaan 
10. Kotimaan rahtilähetyksiä ei voi taata lähtemään samana päivänä. Pi-

katilaukset täytyy toimittaa aina kirjallisesti Puhelintilausmaksu 

Puhelintilauslisä on 20€/tilaus Lisärivit/muutokset Myyjällä on oikeus 
veloittaa vahvistetulle tilaukselle tehdyistä muutosriveistä 20 €/ tilaus-

rivi. Muutoksia ei vastaanoteta puhelimitse, vaan ne täytyy tulla kirjalli-

sena. Jos tilaus on varastolla jo keruussa, muutoksia ei voi tehdä. 
4.2. Maksuaika 

Maksuaika on 14 päivää netto, ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksu-

aika alkaa laskun päivämäärästä. 
4.3. Kauppahinnan tarkistaminen 

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuut-

takurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, 
tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat maksut, verot tai vero-

luontoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. Jollei valuuttaa ole 

tarjouksessa mainittu, hinta on euroissa. Tunnustetta ei tässä yhteydessä 
katsota maksuksi. 

4.4. Viivästyskorko ja perintäkulut 

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa Kemppi 
Oy:n kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaisesti. Myyjällä on 

viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 

4.5. Vakuudet 

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen 

tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tä-

mänkin jälkeen vakuutta kauppahinnan maksamisesta, mikäli myyjällä 
on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. 

Myyjällä on oikeus pidättäytyä jatkotoimituksista, kunnes erääntyneet 

maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 

oikeutettu myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt mak-

samatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla 

ole oikeus esittää. 
4.6. Reklamaatio ja virheen korjaaminen 

Jos myyjän toimittama tavara on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee 

ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. 
Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi ta-

vara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvaavaa toimitusta, jos olosuh-
teissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkupe-

räisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. 

5. Immateriaalioikeudet 
Tavaroiden myynti ei siirrä ostajalle oikeuksia tavaroihin liittyviin tava-

ramerkkeihin, patentteihin tai mihinkään muihin immateriaalioikeuksiin 
(aineettomiin oikeuksiin).  

Ostajalla ei ole ilman myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta 

jäljentää kokonaan eikä osittain tarjoukseen tai tavaroihin liittyviä kuvia, 

piirustuksia, laskelmia tai muita asiakirjoja eikä oikeutta jäljentää tava-

roita tai niiden osia eikä muutoinkaan hyödyntää myyjän immateriaali-

oikeuksia. 

6. Sopimuksen purkaminen  
6.1. Ostajan oikeus purkuun 

Mikäli myyjän toimittama tavara poikkeaa olennaisesti sovitusta, ostajan 

tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimitus-

päivästä. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli puutetta ei ostajan 
kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta 

sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta 

syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta 
haittaa. 

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti 

ostajaa varten ostajan ohjeiden ja toivomusten mukaisesti, eikä myyjä 
voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla ta-

voin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kau-
pan tarkoitus jää ostajan osalta viivästyksen vuoksi olennaisesti saavut-

tamatta. 

6.2. Myyjän oikeus purkuun 

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, 

myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai halutessaan se osa kaupasta, jota 

koskevaa kauppahintaa ostaja ei ole määräaikaan mennessä maksanut. 
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Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perus-

teella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään 

olennaisesti. 
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan 

sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. 

 
 

6.3. Ylivoimainen este 

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusvelvoitteitaan, jos luon-
noneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, 

sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, 

valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota 
myyjä ei voi kohtuudella voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittami-

sen. Myös silloin, kun sopimusvelvoitteiden täyttäminen edellyttäisi 

myyjältä uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle sopi-
musvelvoitteiden täyttämisestä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen 

täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Myyjä ei ole edellä mainituissa olo-

suhteissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimusvelvoitteidensa täyt-
tämättä jäämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja myyjä voi tällöin myös pur-

kaa sopimuksen ilman, että ostajalla olisi tämän johdosta oikeus esittää 

myyjää kohtaan mitään vaatimuksia. 

7. Vakuutus 
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovitun toimitusehdon 
osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen 

sovittava. 

8. Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta 

on maksettu, ellei toisin ole sovittu. 

 

 

9. Ilmoitukset 
Ilmoitukset toiselle osapuolelle on tehtävä kirjallisesti. Toiselle osapuo-
lelle lähetettyjen kirjallisten ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.  

10. Vastuunrajoitus 
Myyjän kokonaisvastuu ostajalle tietyn tavarantoimituksen johdosta, 

riippumatta siitä, mitä vastuu koskee ja mihin se perustuu, rajoittuu kai-
kissa olosuhteissa tavarantoimituksessa toimitettujen tavaroiden sovit-

tuun kauppahintaan. Kohdassa 3.5 määritelty myyjän vastuu sisältyy ko-

konaisvastuuseen. Myyjä ei koskaan vastaa välillisistä vahingoista, puh-
taista varallisuusvahingoista tai esine- ja henkilövahinkojen seuraamus-

vahingoista, kuten tuotannon vähenemisestä, voiton saamatta jäämisestä 

tai muusta taloudellisesta menetyksestä. 

11. Sovellettava laki  
Näihin yleisiin myyntiehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen 
lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä ja kansainvälistä tava-

ran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta (CISG).  

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen  
Näistä yleisistä toimitusehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan, 

ellei toisin ole sovittu, Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, Lahdessa. Tämä 
ei kuitenkaan estä myyjää hakemasta turvaamistointa missä tahansa toi-

mivaltaisessa käräjäoikeudessa. 

 


