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1. Soveltamisalue 
Nämä Mäkelä Alu Oy:n toimitusehdot koskevat tilausten perusteella valmistettavia alumiiniprofiileja ja –tuotteita. 

 
2. Maksuehdot 
Sopimuksen mukaan. 

 
3. Toimitusehto 
FCA Luoma-aho (Incoterms 2010) tai sopimuksen mukaan. 

 
4. Toimituserä 
Toimituseräkoko sovitaan asiakkaan kanssa. Pienistä eristä perimme pientoimituslisän. Toimituserän määrä voi poiketa tilatusta  
+/- 10 % ja alle 500 kg erissä +/- 50 kg. Jos asiakas haluaa tarkan kappalemäärän tai tietyn minimimäärän, perimme siitä lisämaksun. 

 
5. Pakkaus 
Sovitun pinnanlaatuluokan mukainen vakiopakkaus sisältyy hintaan. Erikoispakkauksista on sovittava tilausvaiheessa erikseen. 

 
6. Piirustukset 
Piirustuksia ei saa käyttää, jäljentää tai kopioida eikä luovuttaa tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Emme vastaa 
asiakkaan ohjeiden, mallin, tms. mukaan, valmistettujen profiilien tai tuotteiden mahdollisista immateriaalioikeuksien 
rikkomuksista. 

 
7. Toleranssit 
Profiilien poikkileikkausmittoja ja toimituspituutta koskevat toleranssit ovat standardin SFS-EN 755-9 mukaisia, ellei toisin sovita. 

 
8. Laatutodistukset 
Toimituksista on mahdollista saada mm. toimituseräkohtainen EN 10204 mukainen 3.1 –todistus. Laatutodistuksen 
toimittamisesta on sovittava tilauksen yhteydessä. 
 

9. Huomautukset 
Kuljetusvaurioista tehtävät huomautukset on merkittävä rahtikirjaan ja lähettävä kirjallinen ilmoitus meille viipymättä. Viallisista 
tuotteista, joita ei voida todeta ennen pakkauksen purkamista, tulee tehdä kirjallinen huomautus viipymättä tai viimeistään 6 kk 
aikana toimituksesta. Mäkelä Alu Oy:llä on ensisijainen oikeus korjata, korvata uusilla tai hyvittää vialliseksi todetut tuotteet. 

 
10. Profiilityökalu 
Profiilityökalulla valmistettu profiilimuoto on asiakkaan omaisuutta, mutta työkalun omistaa Mäkelä Alu Oy. Profiilityökalua 
käytetään ainoastaan asiakkaan tilauksiin, muussa tapauksessa asiakkaan tulee kirjallisesti ilmoittaa meille työkalun nk. 
yhteiskäytöstä. 
Tuotteen toimitusmäärän, kriittisyyden, työkalun rikkoutumisriskin tms. syyn vuoksi tuotteelle voidaan yhdessä  
sopia nk. varatyökalujen määrä. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen käyttömäärissä tapahtuvista muutoksista. 
 
Profiilityökalua säilytetään kolme (3) vuotta viimeisestä valmistuksesta lukien, jonka jälkeen ilmoitamme asiakkaalle työkalun 
hävittämisestä. Erikseen sovittaessa asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa työkalun säilytystä Mäkelä Alu Oy:n vastuulla vuotuista 
säilytysmaksua vastaan. Ilmoituksen saatuaan asiakkaalla on 1 kk aikaa ilmoittaa, mikäli haluaa varastointipalvelun, muutoin työkalu 
hävitetään.  
 
Asiakas ei ole oikeutettu saamaan korvausta hävitetystä työkalusta, eikä toimittajalla ole velvollisuutta hankkia uutta työkalua 
veloituksetta hävitetyn tilalle. 

 
11. Varastointi 
Tuotteet tulee säilyttää kuivassa tilassa kastumisen ja ulkoisten vaurioiden välttämiseksi. Kastuneet paketit on avattava ja sisällön 
kuivuminen sekä profiilien laatutaso varmistettava. 

 
12. Anodisointi ja pulverimaalaus 
Profiilin päissä on ja keskellä saattaa olla ripustuksesta johtuvia jälkiä tai muodonmuutoksia. Tarvittaessa asiakkaan kanssa sovitaan 
pintakäsittelylle asetettavista erityisvaatimuksista. 

 
13. Force Majeure 
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Yleisissä sopimusehdoissa NL 01 mainittujen syiden lisäksi työkalun ja mahdollisten varatyökalujen 
yhtäaikainen rikkoutuminen tavalla, joka estää tai tekee mahdottomaksi sopimukseen perustuvien velvoitusten täyttämisen. 
Emme voi antaa uudelle tuotteelle sitovaa toimitusaikaa, sillä uusi työkalu tarvitsee aina toiminnan varmistamiseksi yhden tai 
useamman testiajon ja mahdollisen korjauksen. 

 
14. Muilta osin noudatamme toimituksissa Yleisiä sopimusehtoja NL 01. 


