
Hinnat
Hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevia hinnoitteluperusteita.

Tekijänoikeudet
Asiakas vakuuttaa omistavansa kaikki oikeudet 
painettaviin ja tulostettaviin aineistoihin liittyen ja 
vastaa kaikista suorista ja epäsuorista vahingois-
ta ja vaatimuksista, jotka aiheutuvat oikeudetto-
masta jäljentämisestä tai muusta käsittelystä.

Toimitustapa
Tulosteiden, painotuotteiden ja muiden aineisto-
jen lähetys tapahtuu tilaajan toivomalla tavalla ja 
kustannuksella. Lähettiä käytettäessä veloitetaan 
kuljetuspalveluista kulloinkin voimassa olevat kulut. 
Postia tai vastaavia kuljetusmuotoja käytettäessä 
veloitetaan aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
Sähköisesti tiedostoja siirrettäessa veloitetaan tie-
doston lähetys-, vastaanotto- ja tallennuskulut.

Yrityksen vastuut ja
velvollisuudet
Yritys suorittaa tulostamisen, painamisen,  ja 
muun palvelun alalla yleisesti hyväksyttyjen laatu
vaatimusten ja toimitusaikojen puitteissa.

Materiaalien suhteen Yrityksen vastuu rajoittuu 
materiaali- ja laitetoimittajien antamiin takuisiin. 
Vastuu virheistä rajoittuu työn uudelleen tekemi
seen veloituksetta ilman muita korvausvelvoitteita. 

Yritys noudattaa mahdollisuuksien mukaan so-
vittuja toimitusaikoja, mutta Yritys ei vastaa suo-
rista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutu-
vat toimitusten viivästymisestä.

Mikäli alkuperäisaineistot tai muut dokumentit 
katoavat tai vaurioituvat Yrityksen suorittaman 
työn, kuljetuksen tai säilytyksen aikana, Yritys vas-
taa vahingosta enintään Yrityksen vahinkovakuu-
tusten puitteissa.
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Yritys ei vastaa jälkeenpäin ulkoisten vaikutusten 
kuten kosteuden, valon ja sään tms. vuoksi aiheu-
tuneista muutoksista tuotteeseen.

Yritys ei vastaa postissa tai muissa vastaavissa 
kuljetusmuodoissa tapahtuvien lähetysten vahin-
goittumisesta tai katoamisesta. Toimitusehto on 
EXW Turku.

Kun työ on sovittu noudettavaksi toimipisteestä, ei 
Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa erikseen henkilön 
nouto-oikeutta.

Yritys ei vastaa sähköisten aineistojen tiedonsiirto-, 
ohjelmisto- tai laitteistoeroavaisuuksista johtuvista 
virheistä.

Valitukset
Valituksia, joita ei ole tehty yritykselle neljän (4) 
vuorokauden kuluessa toimituksesta tai vahinko -
hetkestä, ei huomioida.

Maksuehdot
Tilauksista, jotka tehdään kolmannen osapuolen 
laskuun, vastaa tilauksen antaja omavastuullisesti, 
ellei yritys ole tehnyt kirjallista sopimusta ko. kol -
mannen osapuolen kanssa.

Laskut erääntyvät maksettaviksi laskussa il-

-

menevän maksuehdon ja määrän mukaisesti.

Myydyt ja luovutetut tuotteet ovat myyjän 
omaisuutta kunnes ne ovat kokonaisuudessaan 
maksettu.

Tuomioistuin
Kaikki tilauksesta ja yrityksen toimituksesta johtuvat 
Ristiriitaisuudet ratkaistaan Yrityksen kotipaikan kärä-
jäoikeudessa mikäli sovitteluratkaisuun ei päästä.

Näitä toimitus- ja myyntiehtoja sovelletaan Makerspointin (”Yritys”) ja Asiakkaan (”Asiakas”) välisessä
kaupankäynnissä. Sopimus astuu voimaan Asiakkaan tilattua palvelun tai tuotteen ja maksettua
tilauksen, poisluettuna laskutusasiakkaat, jolloin tilaus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä tilauksen.
Yritys pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta laskutusasiakkaaksi.

Yrityksen vastuu rajoittuu aina enintään summaan,
joka vastaa Asiakkaan palvelusta tai tuotteesta  
maksamaa summaa kyseisen tilauksen osalta, 
kuitenkin enintään 1000 euroa. Yritys ei vastaa
mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.


