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YLEISET TELAKOINTIEHDOT 2012
1. Soveltamisala
Nämä Yleiset telakointiehdot ovat Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n suosittelemat. Näitä
Yleisiä telakointiehtoja sovelletaan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n jäsenyrityksen
(”Telakka”) ja veneen omistajan/ haltijan (”Omistaja”) solmimiin veneen telakointia
koskeviin telakointisopimuksiin kun Telakka on ilmoittanut soveltavansa niitä.
2. Telakointi
Telakointi ja siihen liittyvät muut työt suoritetaan Telakan ja veneen Omistajan kirjallisesti
sopimalla tavalla Telakointi- ja huoltosopimuksessa (”Telakointisopimus”) mainitun erittelyn
ja/tai kyseisen sopimuksen liitteiden mukaisesti. Mikäli näiden Yleisten telakointiehtojen ja
Telakointisopimuksen erityisehtojen välillä vallitsee ristiriita, sovelletaan kussakin
yksittäistapauksessa ensisijaisesti Telakointisopimuksen ehtoja.
3. Telakointiaika ja luovutus
Telakointiaika on yksilöity Telakointisopimuksessa (”Telakointiaika”). Telakka suorittaa
Telakointisopimuksessa mainitut työt osapuolten sopiman aikataulun mukaan. Mikäli veneen
luovutus Telakointiajan päätyttyä viivästyy veneen Omistajasta johtuvasta syystä, Omistaja on
velvollinen suorittamaan Telakointisopimuksessa erikseen mainittua päiväkorvausta Telakalle.
Jos veneen luovutus myöhästyy Telakasta johtuvasta syystä, Omistaja voi vaatia Telakalta
korvausta viivästyksen aiheuttamista vahingoista kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.
4. Maksujen viivästyminen
Maksujen viivästymisestä Omistaja on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan
korkolain mukaista viivästyskorkoa. Telakalla on myös oikeus pidättäytyä luovuttamasta
venettä kunnes kaikki telakointiin ja tilattuihin töihin kohdistuvat maksut on maksettu. Tältä
ajalta Telakka voi myös periä edellä kohdassa 3 mainittua päiväkorvausta. Telakan oikeudesta
myydä noutamatta jätetty vene säädetään laissa elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä
noutamatta jätetty esine (688/88).
5. Veneen tarkastamisoikeus telakoinnin aikana
Veneen Omistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus veneen tarkistamiseen
Telakalla työaikana tai muulloin erikseen sovittavana aikana.
6. Telakointisopimuksen irtisanominen
Ellei ole muuta sovittu, Telakointisopimus on voimassa Telakointiajan. Omistaja voi irtisanoa
Telakointisopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla ennen sovitun Telakointiajan
päättymistä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Tällöin Omistajan on maksettava
käyttämäänsä Telakointiaikaa vastaava korvaus. Omistajan tulee kuitenkin korvata veneen
nostamisesta ja siirtämisestä Telakalle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Veneen
siirtäminen kesken Telakointiajan ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista. Telakka varaa
itselleen oikeuden siirron ajankohdan määrittelyyn Telakointisopimuksen
irtisanomistapauksissa.
7. Telakointisopimuksen purkaminen
Kumpikin osapuoli on oikeutettu purkamaan Telakointisopimuksen välittömästi kesken sovitun
Telakointiajan toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta ilmoittamalla
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purkamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen syyllistyessä
sopimusrikkomukseen on toinen osapuoli oikeutettu vaatimaan korvausta sopimusrikkomuksen
johdosta kärsimästään vahingosta. Ennen sopimuksen purkamista osapuolet neuvottelevat
asiasta sovinnollisen ratkaisun aikaan saamiseksi.
8. Ylivoimainen este
Seikkoja, jotka ovat molempien osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka
estävät sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi pidetään
ylivoimaisena esteenä (Force majeure). Se osapuoli, jota kohtaa ylivoimainen este, ei ole
velvollinen korvaamaan sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä toiselle osapuolelle
aiheutunutta vahinkoa. Ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta on ilmoitettava toiselle
osapuolelle välittömästi. Sen jälkeen kun ylivoimainen este on poistunut, kumpikin osapuoli on
velvollinen toimimaan sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Jos telakointi keskeytyy
määräajaksi tai estyy lopullisesti, Omistajalle palautetaan telakointimaksu käyttämättä
jääneeltä ajalta.
9. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Telakointisopimukseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Jos Telakointisopimuksen tai näiden ehtojen tulkinnasta aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida
ratkaista neuvotteluin, kuluttajan asemassa oleva Omistaja voi saattaa riidan
kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajaomistajalla on oikeus nostaa kanne tai
vastata kanteeseen kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Muissa riidoissa kanne nostetaan
Telakan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
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