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Laadittu 1.10.2018 
 
Sovellettavuus: AB Tingstad Papperin (alla Tingstad) 
myyntiehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen ja korvaavat 
aiemmin julkaistut Tingstadin myyntiehdot. Myyntiehdot 
ovat voimassa myytäessä yritysasiakkaille, ellei muuta 
sopimusta ole tehty. 
  

YLEISET EHDOT  
Verkkokaupassamme hinnat on esitetty ilman 
arvonlisäveroa. Teemme mielellämme tarjouksen 
suuremmista määristä.  
Hinnat ilmoitetaan per yksikkö. Pakkauksiamme ei pureta.  
 
Kampanjatapauksissa hintoja ei voi yhdistää muihin 
tarjouksiin, sopimuksiin ja/tai alennuksiin. Paikallisia 
poikkeuksia voi esiintyä. Tingstad varaa oikeuden 
valuuttakurssimuutoksiin ja pidättää oikeuden muuttaa 
hintoja ja maksuja. Hinnat verkkokaupassamme voivat 
erota fyysisten myymälöidemme hinnoista.  
 
Tingstad soveltaa REPA/FTI-maksua tuotteisiin, jotka 
kuuluvat pakkausten tuottajavastuun piiriin.  
 
Tingstad varaa oikeuden painovirheisiin ja virheellisiin 
tietoihin, jotka johtuvat teknisistä ja inhimillisistä virheistä.  

 

HINNAT JA MAKSU 
Laskutusehtona Tingstadilla on 30 päivää netto laskun 
päivämäärästä sekä maksettaessa eräpäivän jälkeen 
peritään 12 %:n viivästyskorko.  
 
Myymälä: Myymälässä annetaan yritysasiakkaille 
mahdollisuus ostaa laskulla. Heidän tulee esittää 
asiakaskortti, jossa on asiakasnumero sekä hyväksytty 
henkilöllisyystodistus.  
 
Verkkokauppa: Verkkoasiakkaille suoritetaan luottotietojen 
tarkistus asiakasrekisteröinnin yhteydessä, ja se toimii 
luottorajan perusteena.  
 
Luottotiedot: Tingstad pidättää oikeuden tarkistaa 
luottotiedot tarvittaessa.  
 
Maksukortti: Voit aina tehdä turvallisesti ostoksia VISA- tai 
MasterCard-kortilla Tingstadin verkkokaupassa. Teemme 
yhteistyötä DIBS-yrityksen kanssa. DIBS noudattaa 
markkinoiden ehtoja sekä omia ehtojamme turvallisille 
maksuratkaisuille tarjoamalla testattuja ja turvallisia 
Internet-maksuratkaisuja.  
Maksaessasi kortilla sinut siirretään turvalliselle DIBSin SSL-
sertifioidulle sivulle, jossa annat korttitietosi ja suoritat 
maksun. Kun maksusi on hyväksytty, sinut siirretään 
takaisin Tingstadin verkkosivustolle, jossa saat 
vahvistuksen, että ostoksesi on suoritettu. 
Turvallisuussyistä Tingstad ei koskaan säilytä korttitietojasi.  

RAHTI  
Tingstad veloittaa rahdin voimassaolevan hinnaston 
mukaisesti.  

 

TOIMITUS 
Tingstad toimittaa tuotteita kaikkialle Suomeen. 
Toimitusaika ja viimeinen tilauspäivä saman viikon 
toimituksiin voi vaihdella. Varastotuotteiden normaali 
toimituspäivä pääkaupunkiseudulle on yleensä torstai, 
muualle Suomeen yleensä perjantai tai seuraava 
maanantai. Tilattaessa viimeistään maanantaina 
ennen klo 14.00, ehtii lähetys siis jakeluun 
pääkaupunkiseudulle saman viikon aikana, muualle 
Suomeen yleensä perjantaina tai seuraavana 
maanantaina. Ole hyvä ja tarkista arvioitu toimitusaika 
kassalla tai kohdasta: ”Minun sivuni”– Tilini 
verkkokaupassa tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme 
saadaksesi lisätietoa. 
 
Toimitusten tarkastus: Tarkasta aina saamasi 
toimitukset. Jos ulkopakkaus on vaurioitunut, 
pyydämme säästämään sen ja ilmoittamaan vaurioista 
suoraan Tingstadin asiakaspalveluun. Mikäli toimitus 
vaurioituu lähetystä tuotaessa, pyydämme 
reklamoimaan siitä suoraan kuljetusliikkeelle. 
 
Toimitus sisälle asti: Toimitamme tuotteet annetun 
osoitteen ovelle. Mikäli tuotteet pitää kantaa sisälle 
asti, tämä voidaan katsoa lisäpalveluksi, josta 
veloitetaan erillisen hinnaston mukainen lisämaksu. 
 
Ennakkoilmoitus puhelimitse: Mikäli asiakas toivoo 
yhteydenottoa ennen toimitusta, voidaan tämä tilata 
erillisenä palveluna. Anna numero, johon 
toimituksesta tulee ilmoittaa etukäteen, niin 
kuljetusliike soittaa ennen toimitusta. 
Ennakkoilmoituksesta peritään erillinen, hinnaston 
mukainen maksu. 
 
EURO-lava: Toimitamme tilaukset Suomeen EURO-
lavoille pakattuna. Lavoista peritään lavamaksu 
voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaalla  on 
velvollisuus toimittaa ajan tasalla olevat toimitus- ja 
laskutustiedot Tingstadille. 

 

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS  
Vaihto- ja palautusoikeus: Laskutettujen tuotteiden 
palautus tulee tehdä 8 päivän kuluessa saapumispäivästä. 



Tuotteiden, jotka lähetetään palautuksena, tulee olla 
myytävässä kunnossa eli täysin virheettömiä ja 
alkuperäispakkauksessa. Väärin tilatuissa tuotteissa 
kuljetuskustannukset veloitetaan ostajalta.  
Tilaustuotteet valmistellaan asiakastilausten mukaan eikä 
niitä koske palautusoikeus. Rikkoutuneiden, likaisten ja/tai 
käytettyjen tuotteiden palautusta ei hyväksytä.  
 
Myymälä: Myymälässä on kuittia vastaan voimassa 8 
päivän avokauppa tuotteille, jotka ovat myytävässä 
kunnossa eli täysin virheettömiä ja 
alkuperäispakkauksessa. Poikkeuksena ovat erikoistilatut 
tuotteet, jotka saa palauttaa vain, jos tilauksen yhteydessä 
on niin sovittu ja vain myymälään, jossa sopimus on tehty.  
 
Reklamaatio: Virheellisesti toimitettujen tai virheellisten 
tuotteiden palautus tulee tehdä 8 päivän kuluessa 
saapumispäivästä. Kuljetusvahingot reklamoidaan 
välittömästi Asiakaspalveluun. Tuotevahingot pitää 
reklamoida purkamisen yhteydessä ja lähellä 
saapumispäivää. Ota yhteyttä Asiakaspalveluun, jos haluat 
lisätietoa menettelytavasta.  
 
Yksityishenkilöt: Jos olet tilannut toimituksen 
kotiosoitteeseen, sinut luokitellaan yksityishenkilöksi ja 
toimitusta koskee kuluttajansuojalaki.  
 

PETOS  
Tingstad Papper ilmoittaa petosyritykset poliisille. 
Annamme kaikki tiedot poliisille avustaaksemme 
tutkinnassa.  
 

OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO 
Tuotteet ovat Tingstadin omaisuutta, kunnes ne on täysin 
maksettu. Ostoehdot katsotaan hyväksytyiksi tilauksen 
yhteydessä. Näiden ostoehtojen tulkintoihin tai 
soveltamiseen liittyvät kiistat ja siten yhteenkuuluvat 
oikeussuhteet ratkaistaan Ruotsin lain mukaan.  

PROFIILITUOTTEET  
 
Painatuksen yhteydessä veloitetaan mahdolliset 
kustannukset kliseistä ja originaalista. Pidätämme 
oikeuden yli- tai alitoimitukseen, joka on noin 20 % 
sovitusta määrästä.  
 
Tekijänoikeus: Ehdotukset, luonnokset, piirustukset, 
oikoluku ja muut asiakirjat kuuluvat Tingstadille eikä niitä 
saa siten näyttää kolmannelle osapuolelle.  
 
Katso yksityiskohtaiset säännöt liitteestä 2. 
  



 
 

NÄIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI  
Yksityisyytesi on Tingstadille tärkeää. Meidän pitää käsitellä 
asiakkaidemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota 
tuotteitamme ja palvelujamme. Suojaamme yksityisyytesi 
emmekä kerää enempää tietoja kuin on tarpeellista. Emme 
myöskään myy tietoja kolmannelle osapuolelle.  
 
Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, miten keräämme ja 
käytämme henkilötietojasi. Siinä selitetään myös oikeutesi 
ja miten sinun pitää toimia, kun haluat valvoa oikeuksiasi.  
 
Kun tilaat tai käytät Tingstadin tuotteita tai palveluja, 
hyväksyt tietosuojakäytäntömme sekä sen, että käytämme 
henkilötietojasi. Hyväksyt myös sen, että Tingstad käyttää 
sähköisiä viestintäkanavia yhteydenottoon ja tietojen 
lähettämiseen.  
 
On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojakäytäntömme, 
ennen kuin tilaat tai käytät palvelujamme tai tuotteitamme. 
Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme, ota 
yhteys sähköpostilla dataskydd@tingstad.se.  
 
TIETOJEN KERÄYS JA KÄYTTÖ  
 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?  
Tiedot, joita sinä annat meille  
Voit antaa suoraan tai epäsuorasti meille tietoa itsestäsi ja 
yrityksestäsi monella eri tavalla, kuten tilaamalla 
tuotteitamme tai palvelujamme tai ottamalla meihin 
yhteyden kotisivumme kautta, sähköpostilla, kirjeitse tai 
puhelimella sekä tilaamalla uutiskirjeemme tai toimimalla 
sosiaalisessa mediassamme.  
 
Tiedot voivat olla:  
 

▪ Henkilö- ja yhteystiedot – Yrityksen nimi, 
yritystunnus, osoitetiedot, sähköpostiosoite, 
matkapuhelinnumero.  

 
▪ Maksutiedot – Laskutusosoite, toimitustiedot, 

yhteyshenkilö, muut laskutustiedot.  
 
Tiedot, joita keräämme sinusta  
Kun olet meihin yhteydessä, voimme kerätä tietoa 
seuraavista asioista:  
 

▪ Henkilö- ja yhteystiedot – Yrityksen nimi, 
yritystunnus, laskutus- ja toimitusosoite, 
sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero.  

 
▪ Tietoja tuotteista/palveluista – Yksityiskohtaiset 

tiedot ostamistasi tuotteista/palveluista.  
 

▪ Taloustiedot – Luottokelpoisuus.  
 

▪ Historiatiedot – Aiemmat ostot, laskutus- ja 
luottohistoria.  

 

▪ Tietoa siitä, miten toimit Tingstadin kanssa – 
Miten käytät tuotteitamme ja palvelujamme, 
mukaan lukien vasteajat sivuille, latausvirheet, 
miten saavuit palveluun ja lähdit palvelusta sekä 
tilausvahvistus, kun otamme sinuun yhteyttä.  

 
▪ Yksikkötietoja – Esim. IP-osoite, kieliasetukset, 

selaimen asetukset, aikavyöhyke, paikkatieto, 
käyttöjärjestelmä, ohjelmistoalusta ja näytön 
tarkkuus.  

 
▪ Sijaintitieto – maantieteellinen sijaintisi.  

 
Antamasi tiedot sekä esimerkiksi talous- ja historiatiedot 
ovat välttämättömiä esimerkiksi sopimuksen solmimista tai 
muuta tarkoitusta varten. Tarkoituksena voi esimerkiksi olla 
se, että voimme välittää sinulle paremmin tietoa, mutta 
myös tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen.  
 

MITÄ TEEMME TIEDOLLA?  
Tarjota, välittää ja parantaa tuotteitamme/palvelujamme  
Kaikkia tietoja käytetään siihen, että voimme tarjota, 
välittää ja parantaa Tingstadin tuotteita ja palveluja 
asiakkaillemme. Tingstad käsittelee henkilötietoja 
seuraaviin tarkoituksiin seuraavien laillisten perusteiden 
nojalla.  
 

KUN TILAAT TUOTTEITA JA PALVELUJA JA TEET 
SOPIMUKSEN KANSSAMME  
 

Tietotyyppi Henkilötiedot  

Yritystiedot Yritys/Organisaatio  
 Yritystunnus  
 Osoitetiedot (toimitus ja 

laskutus)  
 Laskutustiedot  

Yhteystiedot  Nimi  
 Sähköposti  
 Puhelinnumero  

Palvelu- ja tuotetiedot  Tuotetiedot  
 Palvelutiedot  
  

 
Oikeudellinen peruste: Täyttää sopimukseemme 
perustuvat velvoitteemme sinua kohtaan.  
 

KUN OTAT MEIHIN YHTEYTTÄ 
VERKKOLOMAKKEELLA  
 

Tietotyyppi Henkilötiedot  

Yritystiedot Nimi  
 Sähköposti  
 Puhelinnumero  

Yhteystiedot  Yritys/Organisaatio  

Asiatiedot  Ilmoitus 
 
 



Oikeudellinen peruste: Täyttää sopimukseemme 
perustuvat velvoitteemme sinua kohtaan sekä oikeutettu 
etu.  
 

KUN OTAT MEIHIN YHTEYTTÄ SÄHKÖPOSTILLA 
TAI PUHELIMELLA  
 

Tietotyyppi Henkilötiedot  

Yritystiedot Nimi  
 Sähköposti  
 Puhelinnumero  

Yhteystiedot  Yritys/Organisaatio  

Asiatiedot  Ilmoitus 
 
Oikeudellinen peruste: Täyttää sopimukseemme 
perustuvat velvoitteemme sinua kohtaan sekä oikeutettu 
etu. 
 

KUN SAAT MEILTÄ TIETOJA TAI TARJOUKSIA 
UUTISKIRJEELLÄ 
 

Tietotyyppi Henkilötiedot  

Yritystiedot Nimi 
 Sähköposti 
 Toimialaan kuuluminen 

 
Oikeudellinen peruste: Oikeutettu etu ja suostumus. 
 

KUN SINUT ON TUNNISTETTAVISSA 
JULKAISEMASSAMME KUVASSA TAI VIDEOLLA 
 

Tietotyyppi Henkilötiedot  

Valokuva/video  Valokuvat 
 Kuvat tapahtumista 
 Videot 

  
Oikeudellinen peruste: Täyttää sopimukseemme 
perustuvat velvoitteemme sinua kohtaan tai oikeutettu etu 
tai suostumus. 
 

KUN OSALLISTUT LAATUSEURANTAAMME JA 
ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSIIN 
 

Tietotyyppi Henkilötiedot  

Yritystiedot Nimi 
 Sähköposti 

Yritystiedot  Yritys/Organisaatio 

Asiatiedot  Vastaus ja arviointi 
 Vapaamuotoinen vastaus 

kysymyksiin 
  
Oikeudellinen peruste: Oikeutettu etu ja suostumus. 
 

JAAMMEKO TIETOJASI EDELLEEN? 
Emme milloinkaan jaa henkilötietojasi kolmannelle 
osapuolelle ilman suostumustasi. 
 
Voimme jakaa henkilötietojasi tavarantoimittajille tai 
alihankkijoille, jotta voimme täyttää velvollisuutemme 

sinua kohtaan. Noudatamme laillisia, teknisiä ja 
organisaatioon liittyviä vaatimuksia, jotta tietojasi 
käsitellään turvallisesti. 
 
Tavarantoimittajat ja alihankkijat, kuten Tingstad-
konsernin yhtiöt – Tingstad voi jakaa henkilötietojasi 
tavarantoimittajille ja alihankkijoille, jotta voimme täyttää 
sopimuksiin perustuvat velvollisuutemme sinua kohtaan 
sekä muihin tarkoituksiin, jotka on selitetty tässä 
Tietosuojakäytännössä. 
 
Luottotietoyritykset ja muut vastaavat toimijat – 
Luottotietosi voidaan jakaa luottotietoyrityksille ja muille 
vastaaville yrityksille, jotta voimme arvioida 
luottokelpoisuutesi. 
 
Viranomaiset – Tingstad voi toimittaa tarpeellista tietoa 
viranomaisille, kuten poliisille, veroviranomaisille tai muille 
viranomaisille, jos laki niin velvoittaa tai jos olet hyväksynyt 
sen. Esimerkkeinä velvollisuudesta toimittaa tietoja ovat 
toimet rahanpesua ja terrorismin rahoittamista vastaan. 
 
Muut – Logistiikka- ja kuljetusyritykset, jotka kuljettavat 
tavaroitasi. 
 
Markkinointi – Tingstad voi jakaa tietojasi kolmannelle 
osapuolelle: 
 

▪ Jos Tingstad myy tai ostaa yrityksen tai resursseja, 
Tingstad voi luovuttaa henkilötietojasi 
mahdolliselle ostajalle tai myyjälle. 

 
▪ Jos Tingstad tai oleellinen osa Tingstadia myydään 

kolmannelle osapuolelle, Tingstadin asiakkaiden 
henkilötietoja saatetaan jakaa. 

 

MISSÄ KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI? 
Pyrimme aina käsittelemään tietojasi EU:n/ETY:n alueella. 
Tietoja voidaan tietyissä tilanteissa siirtää EU:n/ETY:n 
ulkopuolisiin maihin ja käsiteltäväksi näissä maissa. 
Esimerkkeinä käsittelijästä ovat Tingstad-konserniin 
kuuluva yritys tai muu toimija tai alihankkija. Käytämme 
aina kohtuullisia laillisia, teknisiä ja organisaatioon liittyviä 
toimia, jotta tietojasi käsitellään samalla suojaustasolla kuin 
EU:ssa/ETY:ssä. 
 

MITEN KAUAN SÄILYTÄMME 
HENKILÖTIETOJASI? 
Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeellista, jotta 
voimme täyttää sopimuksiin perustuvat velvollisuutemme 
sinua kohtaan, sekä niin kauan kuin laki määrää 
säilytysajoista. 
 

OIKEUTESI 
 

▪ Oikeus päästä näkemään tietosi 
Voit pyytää kopion haluamistasi tiedoista ja 
tarkistaa sinusta säilyttämämme tiedot. 

 
▪ Oikeus tietojen korjaamiseen 



Sinulla on oikeus korjata sinua koskeva virheellinen 
tai epätäydellinen tieto. 

 
▪ Oikeus poistattaa tiedot (”oikeus tulla 

unohdetuksi”) 
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistoa, 
kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, 
johon ne on kerätty. Tingstadilla voi kuitenkin olla 
lakiin perustuvia velvollisuuksia, joka estää meitä 
poistamasta joitain tietojasi välittömästi. Nämä 
velvollisuudet perustuvat esimerkiksi kirjanpito-, 
verotus-, pankki- ja rahanpesulainsäädäntöön. 

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOS 
Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä. Siinä 
tapauksessa ilmoitamme päivityksestä sivustolla 
www.tingstad.se. 
 

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme, ota 
yhteys sähköpostilla dataskydd@tingstad.se. 
 
Henkilötietojen käsittelystä vastaava on AB Tingstad 
Papper, jonka yritystunnus on: 556117-1199. 
Osoite: Box 13013, 402 51 Göteborg, Sverige. 
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PAINOPINTA 
Kun kuva ja/tai teksti halutaan painaa, pitää valmistaa 
painopinta painolevylle, painokehykselle tai muulle 
painomateriaalille. Tämä on kallis prosessi, jonka 
painoyritys maksaa osittain. Painopinnan valmistus on 
kertakustannus, ja samaa painopintaa voidaan käyttää 
monta kertaa. Painolevyn, -kehyksen tai muun 
painomateriaalin käyttöikä on rajallinen, ja se voi kulua 
käytössä tai tuhoutua säilytyksen aikana esimerkiksi 
ruostumisen takia. 
 

PAINATUKSEN ASEMOINTI 
Kun lopullinen oikovedos on hyväksytty ja painatus 
aloitetaan, on tärkeää muistaa, että painatuksen asemointi 
ja koko voivat vaihdella +/- 5 %. Tämä johtuu siitä, että 
painatus siirtyy aina pysty- ja vaakasuunnassa. Kun pinnasta 
painetaan 100 %, jää usein noin 2–5 mm:n painamaton 
alue, joka näyttää valkoiselta raidalta. Myös pohjataitos voi 
jäädä valkoiseksi, mutta pyrimme aina mahdollisimman 
kattavaan painopinta-alaan. 
 

VÄRIT 
Halutun painovärin tuottamiseen käytämme Pantone-
värijärjestelmää. On tärkeää tietää, että Pantone ei tuota 
painossa käytettävää väriä, vaan kyseessä on vain värimalli, 
josta lopullinen väri saattaa poiketa. 
 
Muoville painatettaessa väriin vaikuttaa myös monia muita 
tekijöitä, kuten lämpötila, ilman kosteus ja viskositeetti. 
Nämä tekijät muuttuvat jatkuvasti painoprosessin aikana, 
minkä vuoksi värisävy voi vaihdella tuotantoerän sisällä ja 
eri tuotteiden välillä. Päällystämättömälle materiaalille 
(kuten paperille) ja päällystetylle materiaalille (kuten 
muoville) painettu väri koetaan erilaisena, koska materiaalit 
imevät väriä eri tavalla. Sen vuoksi on tärkeää käyttää 
asianmukaista Pantone-järjestelmää, "Uncoated" tai 
"Coated". 
 

MATERIAALI, 2. PAINATUSERÄ 
Toinen painatuserä valmistetaan samalla tavalla kuin 
ensimmäinen, ja se näyttää useimmiten samanlaiselta. 
Värin sävyssä, paksuudessa ja läpinäkyvyydessä voi esiintyä 
pientä vaihtelua. Tämä johtuu siitä, että 
painatusmateriaalin kiilto, värisävy tai muut ominaisuudet 
saattavat poiketa aiemmasta. 
 

KIERRÄTYSMATERIAALI 
Kierrätysmateriaali on materiaalia, joka on ollut jo käytössä 
ja toimitettu kierrätykseen uudelleenkäyttöä varten. 
Materiaali puhdistetaan ja lajitellaan käytettäväksi eri 
tarkoituksiin. Kierrätysprosessin ja aikaisemman käytön 
vuoksi kierrätysmateriaalin kiilto poikkeaa uudesta 
materiaalista, mikä saattaa vaikuttaa painatuksen väriin. 
 

Materiaali käy läpi mittavan puhdistusprosessin, joka 
kuluttaa ja karhentaa pintaa, minkä vuoksi painatuksessa 
saattaa ilmetä valkoisia pilkkuja. Kierrätysmateriaalista 
valmistettujen muovikassien painatustulos ei ole yhtä 
täydellinen kuin ensiömateriaalilla, mutta materiaali on 
parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. 
 

PAINO-ORIGINAALIT 
Logojen ja kuvien tiedostomuotona pitää olla vektoroitu .ai, 
.eps tai .pdf. Värit ilmoitetaan Pantone-väreinä (PMS-
väreinä). RGB- ja CMYK-kuvien tarkkuuden tulee olla 
vähintään 300 dpi. 
 
Yksiväristen sekä bitmap-kuvien tarkkuuden tulee olla 
vähintään 800 dpi.  
Photoshop: tiedoston tallennusmuotona .tif, .eps, .psd tai 
.jpg.  
Jos mahdollista, säilytä CMYK ja RGB omina tasoinaan. 
 
Paino-originaalin linkit, kuvat ja fontit pitää liittää mukaan 
(tai vektoroida / muuntaa käyriksi). Myös upotetut kuvat 
tulee toimittaa erillisinä. Muista tarkistaa myös linkkien 
toimivuus. 
 

MÄÄRÄPOIKKEAMA 
Toimitettujen tuotteiden määrä saattaa poiketa tilatusta. 
Enimmillään 20 %:n määräpoikkeamat (ylös- tai alaspäin) 
ovat hyväksyttäviä. 
 
 

LAATUPOIKKEAMA 
Tuotannossa saattaa esiintyä poikkeamia tuotteiden koon, 
paksuuden ja painon suhteen. Tuotannossa katsotaan 
hyväksyttäväksi korkeintaan 10 %:n ero painossa ja 
paksuudessa. Tuotteen koko voi vaihdella korkeintaan 2–3 
% alkuperäisestä koosta sekä leveys- että 
korkeussuunnassa. Jos mainospainatetuista tuotteista 
vähintään 2 % on virheellisesti tai väärälle materiaalille 
painatettu, tuotantoerä on virheellinen. 
 

TOIMITUS 
Toimitusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu oikovedoksen 
hyväksymisestä siihen, että tuotteet on toimitettu 
asiakkaalle. Toimitusaikaan ei lueta mukaan pyhäpäiviä eikä 
poikkeamia. Tilausta ei voi peruuttaa sen perusteella, 
että isomman tilauksen osatoimituksessa on esiintynyt 
poikkeamia. 
 

TEKIJÄNOIKEUS 
Tarjoukseen liittyvät ehdotukset, luonnokset, piirustukset, 
oikovedokset ja muut asiakirjat ovat Tingstadin omaisuutta, 
eikä niitä sen vuoksi saa näyttää kolmannelle osapuolelle. 
 


