
 

SÄHKÖTARVIKKEIDEN, -LAITTEIDEN JA -JÄRJESTELMIEN 
STUL-TAKUUN EHDOT 
 
 
 

1 TAUSTATIEDOT 

1.1 STUL-takuun soveltamisala 

STUL-takuuta sovelletaan kauppasopimuksen 

ehtona kaupoissa, joissa sähkö- tai muu urakoitsija ostaa 

sähkötarvikkeita, -laitteita tai -järjestelmiä käytettäväksi 

työkohteessaan. 

1.2 Käsitteitä 

Myyjällä tarkoitetaan näissä takuuehdoissa valmistajaa tai 

maahantuojaa, tukkuliikettä tai muuta STUL-takuun 

myöntävää myyjäyritystä, joka myy sähkötarvikkeita, -laitteita 

tai -järjestelmiä. 

Ostajalla tarkoitetaan näissä takuuehdoissa sähkö- tai 

muuta urakoitsijaa, joka ostaa sähkötarvikkeita, -laitteita 

tai -järjestelmiä käytettäväksi työkohteessa, jossa 

urakoitsijan takuuajan vastuu on vähintään 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 -ehto-

jen mukainen. Urakoitsijan takuuajan vastuu voi 

perustua myös muihin sopimusehtoihin tai voimassaole-

vaan lainsäädäntöön kuten kuluttajansuojalakiin. 

Ostaja voi olla myös tukkuliike tai muu ”väliporras”, 

joka myy tuotteen edelleen urakoitsijalle 

käytettäväksi työkohteessa. 

2 TAKUUAIKA 

2.1 Takuuaika välitysmyynnissä (valmistajat ja 

maahantuojat, kun tuote myydään tukkuliikkeelle tai 

muulle ”väliportaalle”) 

STUL-takuun takuuaika vastaa kestoltaan 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 -ehtojen 
29 §:n mukaista takuuta, jonka urakoitsija antaa urakan 
tilaajalle, kuitenkin enintään 36 kuukautta tavaran 
toimituksesta valmistajalta/maahantuojalta tukkuliikkeelle 
tai muulle väliportaalle. 

2.2 Takuuaika suoramyynnissä (valmistajat ja 

maahantuojat, kun tuote myydään suoraan ura- 

koitsijalle) 

STUL-takuun takuuaika vastaa kestoltaan 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 -ehtojen 
29 §:n mukaista takuuta, jonka urakoitsija antaa urakan 
tilaajalle, kuitenkin enintään 30 kuukautta tavaran 
toimituksesta ostajalle. 

3  TAKUUN YLEISET EHDOT 

Myyjä on velvollinen viipymättä saatuaan tiedon virheestä 

tai puutteesta omalla kustannuksellaan poistamaan kaikki 

kaupan kohteessa takuuaikana ilmenevät virheet ja 

puutteet. Jos tavaran virhettä tai puutetta ei ole voitu 

kohtuudella havaita ennen sen asentamista, myyjä vastaa 

viallisen tavaran korjaamisen tai vaihtamisen 

aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista, jotka 

johtuvat virheen paikallistamisesta, virheellisen 

tavaran irrottamisesta ja pois kuljettamisesta tahi 

korjatun tai tilalle vaihdetun uuden tavaran 

asentamisesta. Ostajan on ilmoitettava myyjälle 

etukäteen tarvittavista toimenpiteistä, jotta myyjä ja 

ostaja voivat sopia menettelytavasta virheen tai puutteen 

korjaamisessa. Myyjällä on oikeus itse suorittaa korjaus, 

mikäli se aikataulullisesti ja ostajan töitä häiritsemättä on 

mahdollista. Jos myyjä katsoo, että korjaukseen tarvittavat 

toimenpiteet eivät kuulu myyjän vastuulle, hänen on 

viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti ostajalle. 

Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheistä, jotka ovat 

aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden 

noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, 

virheellisestä käytöstä, loppukäyttäjän vastuulle kuuluvien 

huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista 

tai ostajan tuottamuksesta. Myyjä ei vastaa välillisistä 

vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon 

vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta 

jääneestä voitosta tai muusta vastaavasta vaikeasti 

ennakoitavasta vahingosta. 

Mikäli myyjä ostajan kirjallisesta huomautuksesta 

huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen 

kohtuullisessa määräajassa, ostajalla on oikeus korjata tai 

korjauttaa virhe tai puute myyjän kustannuksella. Ostajan 

on ennen virheen korjauttamista tai virheellisen 

toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava tästä 

myyjälle. 

Myyjä vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, 

puutteista ja haitoista, joiden ostaja näyttää aiheutuneen 

myyjän törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä 

jääneestä suorituksesta ja joita ostaja ei ole kohtuuden 

mukaan voinut havaita takuuajan kuluessa. Tästäkin 

vastuusta myyjä on vapaa, kun 10 vuotta on kulunut 

tavaran toimituksesta ostajalle. 


