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1. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN SOVELTAMINEN 

Seuraavassa esitettyjä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkien IdeaTeatteri Osuuskunnan 
tai sen aputoiminimien (myöhemmin Myyjä) ja tilaajan (myöhemmin Tilaaja) välillä sovittuihin 
esitysten ja esitystekniikkapalveluiden sekä soveltuvin osin myös muiden palveluiden toimi-
tuksiin, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan tapauskoh-
taisesti erikseen sovittuja ehtoja sekä laissa ja asetuksissa olevia säännöksiä. 

2.  YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN VOIMASSAOLO 

Seuraavassa esitetyt yleiset myyntiehdot astuvat voimaan yllämainitusta päivämäärästä al-
kaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Myyjä voi muuttaa ehtoja yksipuolisesti ilmoittamatta siitä 
etukäteen Tilaajalle. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat esillä verkkosivullamme. 

3. TARJOUKSESTA JA SEN LUOVUTTAMISESTA 

IdeaTeatteri Osuuskunnan tai sen aputoiminimien lähettämät tarjoukset ovat voimassa 14 
päivää tarjoukseen merkitystä päiväyksestä, ellei muuta ole mainittu. Kaikki tarjoukseen liitty-
vät kuvat, piirustukset ja muut asiakirjat ovat Myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole 
oikeutta antaa niitä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän suostumusta. 
Suullisesti annettuihin tarjoustietoihin Myyjä pidättää oikeuden muutoksiin. 

4. TILAUKSEN MUODOSTUMINEN 

Tarjouspohjaisessa kaupassa tilaus syntyy, kun Tilaaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouk-
sen joko kirjallisesti tai suullisesti. Muussa tapauksessa tilaus/kauppa syntyy, kun Myyjä on 
toimittanut kirjallisen tilausvahvistuksen tai toimittanut tilatun tavaran. 

5. TILAUKSEN PERUUNTUMINEN 

Tilauksen peruuntuessa muista kuin Myyjästä tai ylivoimaisesta esteestä (force majeure) joh-
tuvista syistä alle 14 vuorokautta ennen toimituksen ajankohtaa Tilaajan on korvattava 50 % 
sovitusta hinnasta. Jos tilaus kuitenkin peruuntuu samoista syistä vasta sovittuna toimitus-
päivänä, Tilaajan on korvattava sovittu hinta kokonaisuudessaan. Myyjän vastuu peruuntumi-
sesta rajoittuu aina sovitun hinnan perimättä jättämiseen tai ennakkomaksun palauttamiseen. 
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6. VEROT, LUVAT JA MAKSUT 

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että mahdollisista tapahtuman pääsylipputulois-
ta maksetaan tarvittaessa arvonlisävero. Tilaaja vastaa myös kaikista tilaisuuden järjestämi-
seen tarvittavista luvista ja ilmoituksista sekä niihin mahdollisesti liittyvistä maksuista. 

7. TURVALLISUUS JA VASTUU VAHINGOISTA 

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle ja heidän 
omaisuudelleen tapahtumapaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja vastaa muiden kuin Myy-
jän edustamaan ryhmään kuuluvien henkilöiden aiheuttamista vahingoista ryhmän mukanaan 
tuomalle omaisuudelle uushankinta-arvon mukaan. Myyjän vastuu vahingoista rajoittuu vain 
Tilaajalle aiheutuneiden välittömien vahinkojen korvaamiseen. 

8. ESITYKSEN TALLENNUS JA MATERIAALIN KOPIOINTI 

Tilaaja vastaa siitä, että esitystä ei äänitetä tai kuvata ilman Myyjän suostumusta. Toimituk-
seen mahdollisesti liittyvää oheismateriaalia, kuten purkutehtäviä, ei saa luovuttaa kolman-
nelle osapuolelle ilman Myyjän suostumusta. 

9. MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO 

Maksuehto on 7 pv netto, ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksuajan laskenta alkaa laskutus-
päivästä. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korkolain mukainen viivästyskorko. 
Myyjällä on viivästyskoron lisäksi tarvittaessa oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos 
neuvottelutulokseen ei kuitenkaan päästä, erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, 
Myyjän kotipaikan alioikeudessa. 
 


