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BETONIN JA PUMPPAUKSEN TOIMITUSEHDOT
Katso myös Verkkokauppaan liittyvät lisäehdot s. 3
Valmisbetonin toimitusehdot
1 SOVELTAMISALA
1.1 Valmisbetonin toimituksissa noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja
(RYHT 2000) ja näitä Valmisbetonin toimitusehtoja, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita.
2 VASTAANOTTOTARKASTUS JA TOIMITUKSEN VALVONTA
2.1 Ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö tarkistaa kuormakirjasta toimituksen tilauksenmukaisuuden,
kuten betonin lujuusluokan, rasitusluokan / suunnitellun käyttöiän, toimituksen määrän,
lisäainemerkinnät jne.
2.2 Toimitukseen liittyvistä virheistä ja puutteista on ilmoitettava välittömästi myyjälle.
2.3 Toimituksen kuittaa vastaanotetuksi ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö. Ostaja on velvollinen
ilmoittamaan valtuuttamansa henkilön yhteystiedot myyjälle ennen betonitoimituksen aloitusta.
3 PALVELU- JA ODOTUSAIKA
3.1 Betoniauton kuljettajan on merkittävä palvelu- ja odotusaika kuormakirjaan ennen toimituksen
kuittaamista vastaanotetuksi.
4 TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN
4.1 Noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000), elleivät osapuolet
ole muuta sopineet hankinta- tai toimitussopimuksessa
5 TOIMITUKSEN MYÖHENTÄMINEN TAI PERUUTTAMINEN
5.1 Ostaja voi, myyjän välimyyntivarauksin, siirtää toimituksen myöhemmäksi kuutta (6) tuntia ennen
sovittua toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen sovittua toimitusta edeltävänä työpäivänä ennen kello
14:00. Jos siirrosta tai peruutuksesta aiheutuu myyjälle ylimääräisiä suoria kustannuksia, on myyjä
oikeutettu veloittamaan ne ostajalta täysimääräisinä. Ostajan toimitusvarauksen 1) yhteydessä myyjällä
on oikeus välimyyntivaraukseen.
6 BETONIN KULJETUS
6.1 Ostaja vastaa siitä, että kulkutiet ja kuorman purkupaikka ovat ajokelpoisia, riittävän kantavia sekä
riittävän tilavia betoninkuljetusauton ominaisuudet huomioon ottaen.
6.2 Ostajan tai ostajan valtuuttaman henkilön tulee osoittaa myyjälle tai betoniauton kuljettajalle
mahdollisen yli-jäämäbetonin sijoituspaikka työmaalla.
1) Toimitusvaraus on avoin tilaus, joka muuttuu tilaukseksi ostajan vahvistaessa myyjälle
toimitusajankohdan.
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Betonin pumppauksen toimitusehdot
1 SOVELTAMISALA
1.1 Betonin pumppauksessa noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT
2000) ja näitä betonin pumppauksen toimitusehtoja, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita.
1.2 Nämä toimitusmääräykset liittyvät Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Valmisbetonin
toimitusmääräyksiin.
2 OSTAJAN VELVOLLISUUDET
2.1 Ostaja vastaa pumppaustyön suunnittelusta, työnjohdosta ja valvonnasta. Ostaja vastaa
pumppaustyöhön ja pumppuauton sijoittamiseen liittyvistä luvista ja tarvittavista liikennejärjestelyistä. 2.2
Ostajan tai ostajan valtuuttaman henkilön tulee ilmoittaa myyjälle pumppaustehtävään liittyvät oikeat ja
riittävät tiedot, mukaan lukien työkohdetta koskevat turvallisuuskäytännöt.
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Ostajan tulee ilmoittaa erityisvaatimuksista, riskeistä tai seikoista, jotka vaikuttavat työssä
tarvittavaan laitteistoon, työnsuoritukseen tai sen turvallisuuteen.
Ostaja vastaa siitä, että kulkutiet ja pumpun pystytyspaikka ovat ajokelpoisia, riittävän kantavia
sekä riittävän tilavia pumppuauton ominaisuudet huomioon ottaen.
Ostaja vastaa työmaalla tarvittavista suojauksista.
Ostaja vastaa pumppaustyöhön liittyvistä aputöistä ja tarvikkeista.
Ostajan tai ostajan valtuuttaman henkilön tulee osoittaa myyjälle tai betonipumppuauton kuljettajalle
yli-jäämäbetonin tai puhdistusjäämien sijoituspaikka työmaalla.
Ostaja suorittaa pumppaustyön vaatimien erillisten putkilinjojen rakentamisen ja tarvittavan
suojauksen, siirrot ja purkamisen.
2.3 Ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö kuittaa pumppaustyön suoritetuksi myyjän
työilmoitukseen. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan työkohteessa toimivan edustajansa yhteystiedot
myyjälle tai betonipumppuauton kuljettajalle ennen pumppaustyön aloitusta.
3 MYYJÄÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
3.1 Ennen pumppaustyön aloitusta ostajan tai ostajan valtuuttaman henkilön ja pumpunkäyttäjän
tulee yhdessä täyttää pumpun pystytys- ja linja-pumppauspöytäkirja, jonka osapuolet allekirjoittavat.
Kohteen laajuuden tai teknisen vaativuuden sitä edellyttäessä suo-sitellaan pidettäväksi ennen
kohteen pumppaustöiden aloittamista aloituskokous, jossa sovitaan tarkemmin työnsuorituksesta ja
siihen liittyvistä muista tehtävistä.
3.2 Betonipumppuauton kuljettajan tulee välittömästi ilmoittaa ostajalle tai ostajan
valtuuttamalle henkilölle havaitsemistaan pumppaustyötä ja pumpun työskentely- ja vaaraalueella olevia ihmisiä vaarantavista tai muuta vahingonvaaraa aiheuttavista tekijöistä.
Betonipumppuauton kuljettajalla on oikeus kieltäytyä pumppaustyöstä tai keskeyttää se, jos ostaja
tai ostajan valtuuttama henkilö ei poista vahingonvaaraa aiheuttavia puutteita.
4 TOIMITUKSEN MYÖHENTÄMINEN TAI PERUUTTAMINEN
4.1 Ostaja voi, myyjän välimyyntivarauksin, siirtää toimituksen myöhemmäksi kuutta (6) tuntia
ennen sovittua toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen sovittua toimitusta edeltävänä työpäivänä ennen
kello 14:00. Jos siirrosta aiheutuu myyjälle ylimääräisiä suoria kustannuksia, on myyjä oikeutettu
veloittamaan ne ostajalta täysimääräisinä.
Ostajan toimitusvarauksen 1) yhteydessä myyjällä on oikeus välimyynti-varaukseen.
1) Toimitusvaraus on avoin tilaus, joka muuttuu tilaukseksi ostajan vahvistaessa
myyjälle toimitusajankohdan.
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RUDUKSEN YLEISET EHDOT
Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin kunnes kauppahinta on kokonaan
suoritettu myyjälle. Maksuehto on 7 vrk ellei muusta ole erikseen sovittu. Rudus-konserni perii
laskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Maksun viivästyessä
peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja
yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16 %:n viivästyskorko. Rudus-konserniin kuuluvilla yhtiöillä on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Asiakkaan luottotiedot sekä tarvittaessa
yhtiön vastuuhenkilöiden luottotiedot tarkastetaan luotto-rekisteristä ja osoitetiedot
väestötietojärjestelmästä. Asiakkaan tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään.
Tilaajalle toimitettavan betonin määrä perustuu tilaajan tilaamaan määrään. Mikäli tilaaja ei tarvitse
kaikkea tilaamaansa betonia työmaalla, mutta tilaaja pyytää, että ylimääräinen betoni jätetään
työmaalle, tilaaja vastaa siitä, että ylimääräiselle betonille on olemassa ympäristönsuojelu- ja
jätesäännösten mukainen käyttötarkoitus ja paikka. Tilaaja vastaa samoin siitä, että tilaajalla on
mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat ylimääräisen betonin jättämiseksi työmaalle. Muussa
tapauksessa Rudus kuljettaa ylimääräisen betonin pois työmaalta, vastaa siitä, että ylimääräinen betoni
toimitetaan asianmukaiseen sijoituspaikkaan ja veloittaa tästä palvelusta tilaajalta osapuolten välisen
sopimuksen mukaisen hinnan.
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Toimitukset
Toimitusaika on arkisin kello 6.30–22.00. Muina aikoina toimitukset tapahtuvat vain eri
sopimuksen mukaan. Ennakkotilauksen tehneet voivat asioida suoraan toimittavan tehtaan kanssa
mahdollisista muutoksista.

VERKKOKAUPPAAN LIITTYVÄT LISÄEHDOT
RUDUS OY 1628390-6 (jäljempänä verkkokauppa/betonikauppa) myy tuotteita
yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen
muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Toimitusten hinnat määräytyvät kyseisellä hetkellä verkkokaupassa olevien hintojen mukaan.
Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla
verkkomaksun. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja
asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa.
Kuluttajalla ei ole Kuluttajansuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska
sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL
6:16).
Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen. Rahti lasketaan valitun toimitusajankohdan ja
kaluston sekä kuljetusmatkan ja mahdollisten lisätoimitusten mukaan.
Verkkokauppatoimituksen hintaan (tuote ja kuljetus) sisältyy kaluston varaus
rakennuskohteessa betonin pumppauksen ajan sekä mahdollisen ylimääräisen betonin pois
kuljettaminen asianmukaiseen sijoituspaikkaan. Rudus pidättää oikeuden valita
toimituskaluston tilauksen mukaan vaikuttamatta hintaan sekä yleensä toimituksen
onnistumiseen..
Verkkokaupan yhteystiedot
Sähköposti: vbtilaukset@rudus.fi
Puhelin: 020 447 711 (Rudus Oy/vaihde), 020 447 7200 (Rudus Oy, Palvelukeskus)
Postiosoite: PL 42, 00381 Helsinki
Maksaminen
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 24865594), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen
siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy
Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on
turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen
niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat
kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com
Maksutavat
PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla
(credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat:
Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia,
Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Visa-, Visa Debit-,
Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Euroloan.
MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut
verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla
suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun
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veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei
ole mahdollista verkkokaupassa.
Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa
verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja
Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko
2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com
Euroloan: Euroloan Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 14
päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi
osamaksuksi. Euroloan Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan
maksuajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen
maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman
lisäkuluja. Euroloan Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa
asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–2000 euron
ostoksille. Osamaksu laskutetaan 30 päivän välein, ja esimerkiksi arvoltaan
1500 euron ostoksen todellinen vuosikorko on 27,9 % maksuajan ollessa 12 kk
(sis. korko, laskutuslisä ja avausmaksu). Rahoituspalvelullemme on myönnetty
Avainlippu takeeksi kotimaisesta laadusta. Lisätietoja Euroloanista osoitteessa
www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu
Euroloan Consumer Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Euroloan Laskulla tai
Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä
luotto niiden perusteella. Euroloan Consumer Finance Oyj (2159120-9) on
vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.
Laskuyritykselle.fi: Yrityksesi saa laskun haluamallasi tavalla e-laskuna tai
sähköpostin välityksellä (.pdf lasku). Laskulla yrityksesi saa 14 päivää
maksuaikaa. Yrityksesi voi määritellä ostovaltuuksia haluamilleen työntekijöille
ja hallinnoida niitä helposti verkkopalvelun avulla. Yrityksesi voi seurata tehtyjä
ostoja verkkopalvelun välityksellä. Palvelun käyttö ostosten tekoon on
maksutonta. Lisätietoja Laskuyritykselle.fi-palvelusta osoitteessa
www.laskuyritykselle.fi
Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot
Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

