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TOIMITUSEHTOJEN NOUDATTAMINEN 
 Näitä toimitusehtoja noudatetaan kaikissa Rudus Oy:n Elpo-hormi toimituksissa, ellei 

kirjallisesti ole muuta sovittu. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa 
toimitussopimuksissa. 

 
 
TARJOUS 
 Rudus Oy:n Elpo-hormi tarjous on voimassa yhden kuukauden ajan tarjouksen päiväyksestä 

lukien, ellei toisin sovita. 
 
 
HINTA 
 Hintaan sisältyy tarjouksessa ilmoitettu määrä elementtejä. Määrä ilmoitetaan kappaleina. 

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään lain edellyttämissä tilanteissa voimassa 
olevan verokannan mukainen arvonlisävero. 

 
 
SUUNNITTELU 
 Kohteiden Elpo-hormi suunnittelu aloitetaan vasta, kun tilaaja on toimittanut kaikki 

suunnittelun tarvitsemat LVI-, sähkö-, rakenne- sekä arkkitehtisuunnitelmat. Suunnitelmat 
tulee toimittaa erillisen liitteen mukaisesti toimituksen yhdyshenkilölle. Mahdolliset muutokset 
suunnitelmiin on toimitettava välittömästi toimituksen yhteyshenkilölle sähköpostitse 
(etunimi.sukunimi@rudus.fi) tai postitse. 

 
 Rudus Oy:n laatimat elementtipiirustukset toimitetaan tilaajan tarkastettaviksi ennen 

valmistuksen aloittamista. Tilaajan tulee tehdä mahdolliset huomautukset 
elementtipiirustuksiin seitsemän (7) päivän kuluessa elementtipiirustusten lähettämisestä. 

 Tuotannonsuunnittelun alettua Rudus Oy ei ole velvollinen huomioimaan suunnitelmiin 
tulleita muutoksia. 

 
 
VALMISTUS 
 Tuotteet valmistetaan Rudus Oy:n valmistustekniikkaa käyttäen ja tilaajan suunnitelmien 

perusteella laadittujen elementtipiirustusten mukaisesti. 
          
 
 
TOIMITUS 
 Työmaan on varmistettava ensimmäinen kuorma kaksi viikkoa ennen haluttua toimitusta 

sähköpostilla. Jatkossa kuormista voidaan sopia sähköpostin tai puhelimen välityksellä 
vähintään 3 työpäivää ennen toimitusta. 

 
 Kuorman peruminen tulee tehdä mahdollisimman aikaisin, mutta vähintään yksi täysi 

työpäivä ennen toimitusta. 
 
 Tuotteet toimitetaan kohdekohtaisesti täysin autokuormin.  
 
 Alle 15 tn kuormista pidätämme oikeuden veloittaa vajaa kuormalisän 150€ / kuorma. 
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 Tilaajan velvollisuus on osoittaa viivytyksettä toimituksen saavuttua toimituspaikalle esteetön ja 

turvallinen paikka kuorman purkua varten. Työmaan tulee ilmoittaa kuljetustilauksen yhteydessä, 
mikäli työmaalle ei voi tulla täysperävaunulla. 

  
 Purkuaika on yksi tunti.  
 
 Pidätämme oikeuden veloittaa ylimenevältä ajalta 110€ / alkava tunti. 
 
 Hinnat alv. 0%. 
 
 
TOIMITUSEHTO 
 Tuotteet toimitetaan DDU Työmaa FIN 01, ellei toisin sovita. 
 
 
VIIVÄSTYMINEN 
 Toimituksen viivästyessä sovitusta ajankohdasta Rudus Oy:stä johtuvasta syystä on tilaajalla 

oikeus 0,5 % viivästyssakkoon toimituserän hinnasta kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 
15 viikolta. Toimituksen viivästyessä tilaajasta johtuvasta syystä Rudus Oy:llä on oikeus laskuttaa 
valmistuksen mukaisesti. 

 
 
MYYJÄN VASTUU 
 Rudus Oy:n vastuu toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajoittuu vaatimuksen kohteena olevan 

toimituksen arvoon. Rudus Oy ei vastaa välillisistä vahingoista. 
 
 
TAKUUAIKA 
 Takuuaika on 24 kuukautta toimitushetkestä lukien. 
 
 
MAKSUEHDOT 
 Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin kunnes kauppahinta on kokonaan 

suoritettu myyjälle. Maksuehto on 7 vrk ellei muusta ole erikseen sovittu. Rudus Oy perii laskujen 
yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Maksun viivästyessä peritään 
viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja 
yrityksiltä / elinkeinoharjoittajilta 16 % viivästyskorko. Rudus Oy:llä on viivästyskoron lisäksi oikeus 
periä kohtuulliset perintäkulut. Asiakkaan luottotiedot sekä tarvittaessa yhtiön vastuuhenkilöiden 
luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja osoitetiedot väestörekisterijärjestelmästä. Asiakkaan 
tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään. 

  
 
Liite: 
 Hormisuunnittelua varten tarvittavat suunnitelmat. 
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Hormisuunnittelun lähtötiedot 
 

HUOM!  
Suunnitelmamuutoksista toimitettava uudet tiedot heti, mikäli ne vaikuttavat hormeihin! 
 
Yhteyshenkilöluettelo: 
 
Tilaajalta/asiakkaalta sisältää työmaan yhteyshenkilöt, suunnittelijat ja urakoitsijat 
 
LVI-suunnitelmat: 
 
Pääsääntöisesti kaikki LVI-suunnitelmat, liittyen seuraaviin suunnitelmiin: 
- Vesijohdot ja viemärit 
- Lämpöjohdot 
- Ilmanvaihto 
- Lvi-työselitykset ja muut asiakirjat 
 
Arkkitehtisuunnitelmat: 
 
- Mitoitetut työpohjat 1:50 
- Leikkaukset 1:100 / 1:50 (yleisleikkaus) 
- Keittiökalustekaaviot 
- Kylpyhuonekaaviot 
- Alakattopiirustukset 
 
Keittiö- ja kylpyhuonekaaviot, vaikka lvis-merkinnät puuttuisivat! 
 
Rakennesuunnitelmat: 
 
- Rakennetyypit 
- Tasopiirustukset/Elementtijakokaaviot 
- Reikäpiirustukset 
- Perustusleikkaukset 
- VSS-leikkaukset 
- Ala-, väli- sekä yläpohjaleikkaukset 
 
Sähkösuunnitelmat: 
 
- Sähkötyöselitys 
- Sähköpisteet ja ryhmäjohdot (työpohjat) 
 
Suunnitelmien toimitustapa: 
 
- LVI-suunnitelmat toimitetaan paperisarjana 
- Arkkitehti-, rakenne- ja sähkösuunnitelmat sähköpostilla dwg-tiedostoina 
etunimi.sukunimi@rudus.fi ja/tai elposuunnittelu@rudus.fi 
 

 


