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Hyvä tietää mäntäkompressoreista – valitse oikea mäntäkompressori

Imutuotto: tuotto ilman vastapainetta. Se on teoreettinen arvo ilman kompressorin 
paineistusta ja ilmoitetaan litraa / minuutti. Usein mainostettu imutuottoarvo ei ole 
kompressorin tuottama todellinen paineilmamäärä ja sitä ei saa verrata suoraan   
paineilmatarpeeseen.

Vastapainetuotto 6 bar: se on toiminnassa olevan kompressorin tuottama todellinen 
paineilmamäärä ja ilmoitetaan litraa / minuutti. Paineilmakoneiden käyttöpaine 
on yleensä 6 baria ja se on tarvittava käyttöpaine, jotta paineilmakoneet toimivat          
optimaalisesti ja tehokkaasti. Tästä syystä kompressorin vastapainetuotto 6 baria 
on oikea vertailukelpoinen arvo ja vertaa sitä paineilmakoneen tai -laitteen ilmaku-
lutukseen. Kompressorin pitää myös välillä levätä ja jäähtyä. Se vaikuttaa suoraan 
kompressorin toimintavarmuuteen ja käyttöikään.
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Valovirtakompressorit

SPIDER 25/1850 öljytön

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 24 litraa
Teho 1,1kW / 1,5 hv.
Max paine 8 bar
Pyörimisnopeus 2850 r./min.
Imutuotto 179 l
Vastapainetuotto 6 bar 100 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 58 cm x 26 cm x 55 cm
Paino 18,5 kg
Melutaso 84 db.(A)

Tuotekoodi 282-10-251850

HANDY 6 öljytön

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 6 litraa
Teho 1,5kW / 2 hv.
Max paine 8 bar
Pyörimisnopeus 2850 r./min.
Imutuotto 215 l
Vastapainetuotto 6 bar 110 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 37 cm x 20 cm x 42 cm
Paino 13 kg
Melutaso 80 db.(A)

Tuotekoodi 282-10-HANDY6

CODEC 25/285M öljyvoideltu

Tekniset tiedot:

Säiliön koko 24 litraa
Teho 1,8kW / 2,5 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 2850 r./min.
Imutuotto: 260 l
Vastapainetuotto 6 bar 165 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 58 cm x 31 cm x 61,5 cm
Paino 26 kg
Melutaso 77 db.(A)

Tuotekoodi 282-10-25285

TREND 50/4000

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 50 litraa
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Valovirtakompressorit

Teho 2,2kW / 3 hv.
Max paine 8 bar
Pyörimisnopeus 2850 r./min.
Imutuotto 360 l
Vastapainetuotto 6 bar 200 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 76 cm x 42 cm x 66 cm
Paino 45 kg
Melutaso 81 db.(A)

Tuotekoodi 282-10-504000

CODEC 50/402M

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 50 litraa
Teho 2,2kW / 3 hv.

Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 2850 r./min.
Imutuotto 400 l
Vastapainetuotto 6 bar 240 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 87 cm x 35 cm x 71 cm
Paino 39 kg
Melutaso 81 db.(A)

Tuotekoodi 282-10-COD402M

COM 365 matalakierroksinen

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 20 itraa
Teho 2,2kW / 3 hv.
Max paine 10 bar

Pyörimisnopeus 1420 r./min.
Imutuotto 310 l
Vastapainetuotto 6 bar 200 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 47 cm x 49 cm x 72 cm
Paino 39,5 kg
Melutaso 75 db.(A)

Tuotekoodi 282-10-COM365

CRAFTAIR 20/365

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 2 x 9 litraa
Teho 2,2kW / 3 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 1420 r./min.

Imutuotto 310 l
Vastapainetuotto 6 bar 200 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 65 cm x 60 cm x 57 cm
Paino 45 kg
Melutaso 71 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-C20365

MISTRAL 90/490 

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 90 litraa
Teho 3kW / 4 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 1420 r./min.
Imutuotto 425 l
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Voimavirtakompressorit 400 V

Vastapainetuotto 6 bar 300 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 107 cm x 47,5 cm x 76 cm
Paino 70 kg
Melutaso 79 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-90490

MISTRAL 90/540 

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 90 litraa
Teho 3kW / 4 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 1300 r./min.
Imutuotto 500 l
Vastapainetuotto 6 bar 400 l/min.

Mitat (pit. x lev. x kork.) 107 cm x 47,5 cm x 87 cm
Paino 75 kg
Melutaso 78 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-90540

TREND 200/540 

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 200 litraa
Teho 4kW / 5,5 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 1445 r./min.
Imutuotto 556 l
Vastapainetuotto 6 bar 430 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 146 cm x 55 cm x 98 cm

Paino 105 kg
Melutaso 81 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-200540

FINI BK119 -100 – 5,5   14bar
Kaksivaiheinen puristus

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 100 litraa
Teho 4kW / 5,5 hv.
Max paine 14 bar
Pyörimisnopeus 840 r./min.
Imutuotto: 565 l
Vastapainetuotto 12 bar 436 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 115 cm x 64 cm x 120 cm
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Voimavirtakompressorit 400 V

Paino 90 kg
Melutaso 79 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-10014BK

TREND 200/890
Kaksivaiheinen puristus

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 200 litraa
Teho 5,5kW / 7,5 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 1215 r./min.
Imutuotto 820 l
Vastapainetuotto 6 bar 675 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 146 cm x 55 cm x 115 cm
Paino 115 kg

Melutaso 79 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-200890

DEF 270/1200
Kaksivaiheinen puristus.
Vakiona tähti-/kolmiokytkin.

Tekniset tiedot:
Säiliön koko 270 litraa
Teho 7,5kW / 10 hv.
Max paine 10 bar
Pyörimisnopeus 1300 r./min.
Imutuotto 1210 l
Vastapainetuotto 6 bar 950 l/min.
Mitat (pit. x lev. x kork.) 155 cm x 59 cm x 135 cm
Paino 207 kg

Melutaso 82 db.(A)

Tuotekoodi: 282-10-2701200
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Varaosat ja tarvikkeet

1. NEMA-käyttökytkimet 230V
 Liitäntä: 4XR1/4”
 Säätöalue: 6-8 BAR
 Sopii: SMART, JET25,SPIDER
 Tuotekoodi: 282-11-321053000
 Sopii: HANDY6 (pitkävartinen nuppi)
 Tuotekoodi:282-11-321051000
 Liitäntä 1xR1/4”
 Säätöalue: 8-10BAR
 Sopii: COM20/COD50 vanhat
 mallit
 Tuotekoodi: 282-11-131501046
 Liitäntä 4xR1/4”
 Säätöalue: 8-10BAR
 Sopii: COD402M, COM365, CRAFTAIR
 Tuotekoodi: 282-11-131501035

2. NEMA-käyttökytkimet 400V
 Liitäntä:1X3/8”ja 3x1/4” 
 Säätöalue: 8-10BAR, 6,3-10 amp.
 Tuotekoodi: 282-11-305193000
 10-16 amp.
 Tuotekoodi: 282-11-305194000

3. CONDOR-käyttökytkimet 400V
 6,3-10amp
 Sopii: 10014BK
 Tuotekoodi: 282-11-305169000
 16-20 amp.
 Sopii: 2701200
 Tuotekoodi: 282-11-305190000

4. Lämpösulake
 8 AMP
 Sopii: HANDY6, JET25(ÖLJYTÖN)
 Tuotekoodi: 282-11-130601277
 16 AMP.
 Sopii: COM20 JA COD402M
 Tuotekoodi: 282-11-008055000

5. Lämpösulake
 5 AMP
 Sopii: 251850
 Tuotekoodi: 282-11-008277000
 8 AMP.
 Sopii:HAPPY25
 Tuotekoodi: 282-11-130601267
 10 AMP.
 Sopii: CF26M,20282M
 Tuotekoodi: 282-11-130601278
 15 AMP
 Sopii:COM365
 Tuotekoodi: 282-11-008029000

6. Suuntaisventtiilit
 R3/8”XR3/8”
 Tuotekoodi: 282-11-347092000
 R1/2”X R1/2”
 Tuotekoodi: 282-11-347062000
 R1/2”XR3/8”
 Tuotekoodi: 282-11-130806031
 R3/4”XR1/2”
 Tuotekoodi: 282-11-347030000
 R3/4”xR3/4”sisäk.
 Tuotekoodi: 282-11-347031000

7. Paineensäätimet
 Pystymalli 3/8”
 Tuotekoodi: 282-11-319143000
 Pystymalli ½” mittarilla
 Tuotekoodi: 282-11-319174000

8. Pystymalli suotimella ¼”
 Tuotekoodi: 282-11-319014000

9. Mittarilla ¼”
 Tuotekoodi: 282-11-319021000

10. 2 x ¼” sulkuhanalla
 Tuotekoodi: 282-11-319045000

11. Painemittarit, takakiinnitys
 40mm,R 1/8” 
 Tuotekoodi: 282-11-330006000
 50 mm, R 1/4” 
 Tuotekoodi: 282-11-330007000
 63 mm, R1/4”
 Tuotekoodi: 282-11-330030000

12. Ylipaineventtiilit
 Avautumispaine 8 BAR. R 1/4”
 Tuotekoodi: 282-11-047205000
 Avautumispaine 10 BAR.R1/4”
 Tuotekoodi: 282-11-047027000
 Avautumispaine 11 BAR.R 1/4”
 Tuotekoodi: 282-11-047207000
 Avautumispaine 11 BAR.R 3/8”
 Tuotekoodi: 282-11-047210000
 Avautumispaine 15 BAR.R 3/8”
 Tuotekoodi: 282-11-047212000

13. Lauhdeveden poistoventtiili
 R 1/4”
 Tuotekoodi: 282-11-022003000
 R 3/8”
 Tuotekoodi:282-11-022020000

14. Imuilmansuodatin, vaahtomuovi
 Pyöreä Ø32mm.
 Sopii: SMART, SPIDER, HAPPY25
 Tuotekoodi: 282-11-161235016
 Suorakaide 68x40x25mm
 Sopii: COM365, 282M
 Tuotekoodi: 282-11-161235010
 Suorakaide 53x23x20mm
 Sopii: COD402M
 Tuotekoodi: 282-11-116055043
 Suorakaide 73x29x20mm
 Sopii: JET,
 vanhat COM/COD - mallit 
 Tuotekoodi: 282-11-161235015

14. jatkuu..
 Pyöreä Ø 65mm,
 keskireikä Ø25mm
 Sopii: 100490,100540 ja 200540
 Tuotekoodi: 282-11-017003000
 Ovaali/ympyrä 50x60x127mm
 Sopii: 200890
 Tuotekoodi: 282-11-113178013

15. Imuilmansuodatin, täydellinen
 Sopii: JET25 (ÖLJYTÖN), HANDY6
 Tuotekoodi: 282-11-161028521

16. Pyöreä 3/8” Ø 60mm.
 Sopii: 12503m,vanhat JET-mallit
 Tuotekoodi: 282-11-317007000

17. Sopii: 25285
 Tuotekoodi: 282-11-317082000

18. Metallinen, asennus:Ø 40mm
 Sopii: 2701200
 Tuotekoodi: 282-11-317011000
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Tehdastoimitustuotteet

Hihnavetoiset kompressoriyksiköt

Malli: MK 113
Yksivaiheinen puristus
Kaksi sylinteriä rinnakkain

Tekniset tiedot:

Kw hv Vastapainetuotto 6 bar 
l/min 

Max bar R.P.M. dB(A) pit. x lev. x kork. cm Paino kg

4 5,5 430 10 1440 81 31 x 30 x 36 16

Malli: BK 119
Kaksivaiheinen puristus
Kaksi sylinteriä rinnakkain

Tekniset tiedot:

Kw hv Vastapainetuotto 6 bar 
l/min

Max bar R.P.M. dB(A) pit. x lev. x kork. cm Paino kg  

5,5 7,5 675 10 1215 82 36,5 x 40 x 46,5 26,5

Maalatut pystymalliset paineilmasäiliöt

Vakiovarusteena: ylipaineventtiili, painemittari, sulkuhana ja lauhdeveden poistoventtiili.

Malli Tilavuus Ø x korkeus Max bar Liitäntäkierre

270GR 270 60 x 180 11 1”

500GR 500 60  x 207 11 1”

720GR 720 75 x 202 11 1”

Rotary – ruuvikompressorit

Kohteisiin, joissa paineilman tarve on jatkuvaa ja tasaista.
Suoraveto, hiljainen, kompakti rakenne ja käyttökustannuksiltaan edullinen vaihtoehto.
Vakiona kuivain ja tähti-/kolmiokytkin.

Malli Säiliö l. kW/HV Vastapainetuotto 10 bar 
l/min

Max bar Melutaso 
db (a)

Liitäntä Mitat Paino kg

CUBE SD 10-270F ES TA Cover 270 7,5/10 1050 10 67 ½” 120 x 60 x 150 220

Pyydä tarjous!



Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 1.7.2007

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.

2.  Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava 
vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, 
laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet sekä niissä annetut tiedot 
ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole 
oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2  Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3  Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman 
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden 
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjän velvollisuudet

3.1  Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, 
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2  Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3  Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4  Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5  Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen 
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6  Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa 
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7  Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen 
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4.  Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta 
on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2  Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut 
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa 
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei 
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit 
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on 
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa  ole
tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän 
kurssin mukaan.

4.4  Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan 
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron 
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5  Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on 
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6  Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden 
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7  Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe 
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.  Sopimuksen purkaminen

5.1  Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten 
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2  Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin 
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3  Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia 
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle 
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa 
sopimuksen.

6.  Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja 
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. 
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei 
erikseen ole toisin sovittu. 

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän 
lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa 
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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