
NOSTO-OVIEN TOIMITUS- JA ASENNUSEHDOT 
Näitä sopimusehtoja noudatetaan, mikäli osapuolet eivät ole muuta kirjallisesti sopineet. 

TAVARAN VASTAANOTTO JA VARASTOINTI 
1) Tilaaja vastaa tavaran vastaanotosta, purkamisesta ja varastoinnista.
2) Tilaajan tulee lähetystä vastaanottaessaan tarkistaa tavaroiden määrä sekä

vahingoittumattomuus. Mahdollisista puutteista ja kuljetusvaurioista on tehtävä
rahtikirjaan merkintä tavaraa vastaanotettaessa. Mahdollisista kuljetuksen aikana
tuotteisiin tulleista piilevistä vaurioista on tehtävä ilmoitus 5 päivän sisällä tavaran
vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa emme vastaa mahdollisista
kuljetusvaurioista.

3) Varastoinnin ajaksi on tavaran vastaanottajan suojattava tavara kostumiselta ja
vahingoittumiselta.

ASENNUSKOHTEEN VALMIUS 
4) Ennen asennuksen aloittamista on oven asennuspaikan oltava valmis.

1) Oviaukon mittojen tulee vastata tilauksessa vahvistettuja mittatietoja.
2) Lattian tulee olla valmis mukaan lukien lopullinen kynnys ja työpaikka työn

esteettömälle suoritukselle vapaa.
3) Pystykiskojen kiinnittämistä varten on seinäpintojen oltava suorat ja samassa tasossa.
4) Vaakakiskojen kannakerautoja varten on oltava tartuntakohdat esillä katossa tai

kattopalkeissa tai poikkiprofiilit katossa palkkien välissä, johon kannakeraudat voidaan
kiinnittää.

5) Asennustyön tulee voida tapahtua yhtäjaksoisesti koko asennuskohteen osalta.
6) Oviasennusalue on rauhoitettava työn ajaksi muulta liikenteeltä.
7) Asennustyö tehdään normaalina työaikana.
8) Jos huonekorkeus on yli 3000 mm, tulee asiakkaan hankkia asennusta varten sopiva

teline tai nostin.
1) Huonekorkeus < 3500 mm Alumiinitelineet (taso 3000x1200, kaiteet)
2) Huonekorkeus > 3500 mm Hyväksytty henkilönostin (puominostin tai saksilava)

9) Seuraavat työt eivät kuulu toimitukseen:
1) Jälkipaikkaus tai rakennustöistä johtuvat puhdistukset
2) Pielirakenteiden tai muiden teräsosien maalaus
3) Pielipellitykset ja mahdolliset saumaukset
4) Jousen kuoleutumisesta johtuva jousen kiristystarve asennuksen jälkeen
5) Tavaran pakkausmateriaalien poisvienti

10)  Tilaaja huolehtii sähkösyötön tuonnista nosto-oven pääkytkimelle

MUUT EHDOT 
11) Työkohteen puutteista, viivästyksistä ja keskeytyksistä johtuvat ylimääräiset

materiaali-, työ-, matka- ym. kulut veloitetaan erikseen.
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
TUOTANTO- JA TOIMITUSAIKAVIIVEISTÄ 

Jos tuotanto- tai toimitusviivästykset johtuvat 
koronapandemian vaikutuksista, Turner Group Oy:lla on 
oikeus vastaaviin tuotanto- tai toimitusaikojen 
pidennyksiin. Tämä sisältää viiveet, jotka johtuvat siitä ettei 
materiaalit saavu ajoissa, samoin kuin viivästykset, jotka 
johtuvat alihankkijoiden tai omien työntekijöiden 
sairaudesta viruksen vuoksi.

Ellei tuotteita voida toimittaa sovitussa ajassa tai tuotanto 
on sairauden, viranomaismääräysten tai muiden sairauteen 
liittyvien syiden takia häiriintynyt, emme ota siitä vastuuta. 
Tämä koskee myös aikaisemmin sovittua toimitusaikaa, 
mikäli sitä ei voida pitää tilanteen kehittymisestä johtuen.

 Jos viivästykset johtuvat joistain edellä mainituista syistä, 
saatavat Turner Group Oy:ta vastaan suljetaan pois 
kokonaan.
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