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Toimitusehdot

Noudatamme Rakennustuotteiden yleisiä hankin-
ta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) seuraavin täs-
mennyksin.

Myynti
Laskutus tapahtuu tavaran toimituspäivänä voi-
massaolevien hintojen ja ehtojen mukaisesti.

Kuljetus ja purku
Wienerberger Oy Ab:n hankkiman kuljetuksen 
suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollises-
ti sattuneista vahingoista tiekuljetussopimuslain 
mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn toi-
mitusosoitteeseen saakka. Tilaajan tulee varmis-
tua siitä, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat 
ajoneuvokaluston liikkumisen purkauspaikkaan. 
Tilaajan tulee osoittaa kuorman purkua varten es-
teetön ja turvallinen paikka. Tavaran vastaanottaja 
tulee tarkistaa pakkaukset ja kuitata vastaanotta-
neensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mahdol-
liset pakkausten lukumäärää ja kuntoa koskevat 
huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä au-
tonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan. 
Muut mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot on 
tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavaran tuomi-
sesta, kuitenkin ennen tuotteen asennusta.

Palautus
Emme ota palautuksia vastaan muuta kuin erikois-
tapauksissa. Palautuksesta on ehdottomasti neu-
voteltava etukäteen myyjän kanssa.

Muutokset
Wienerberger Oy Ab pidättää oikeuden hinnastos-
sa esitettyjen tietojen muutoksiin.

Erimielisyydet
Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitus-
sopimuksista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet 
ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

2. TOIMITUSTAPA

Hinta
Hinta on ilmoitettu FCA, vapaasti rahdinkuljetta-
jalla Wienerberger Oy Ab:n toimitilassa (Finnterms 
2001). 

Pakkaukset ja hinnoittelu 1.7.2021 alkaen
Tiilet toimitetaan täysin lastausalustoin. Laastien 
yli 16 säkin kertatoimituserät toimitetaan kuorma-
lavalle pakattuna.
Tiililetkojen 4 kpl paketoinnista eurolavalle veloite-
taan 27,00 € (33,48 € ALV 24 %).
Eurolavaveloitus 9,50 € (11,78 € ALV 24 %).
Pientoimituslisä alle 500 € (ALV 0 %) toimituksille
on 12,00 € (14,88 € ALV 24 %).
Tilaukseen lisätään lavamaksu 2,75 € (3,41 € ALV 
24 %).
Vajaalavalisä on 25,00 €/toimitus (31,00 € ALV 
24 %).

Laastien toimitus
Yli 5 tn:n laastierät toimitetaan suoraan Saint-
Gobain Weber Oy:n kuivatuotetehtaalta. Hinnat ja 
rahti Saint-Gobain Weber Oy:n toimittavan tehtaan 
mukaisesti.

Toimitusaika
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoittee-
seen kotimaassa keskimäärin 3–4 vrk:n sisällä   
tilauksesta. Tilaustuotteiden toimitusaika sopimuk-
sen mukaan – yleensä tuotteesta ja toimitustilan-
teesta riippuen 3 viikosta 8 viikkoon tilauksesta.

Merkinnät ja laatu
Hinnastossa käytetyt merkinnät ovat Poltettujen 
tiilien standardin SFS-EN 771-1+A1 mukaiset. 
Wienerbergerin tiilet ovat CE-merkittyjä ja niiden 
ominaisuudet löytyvät tuotepakkauksesta ja in-
ternetsivuilta: www.wienerberger.fi. Tiilen valmis-
tusmateriaalista ja -tavasta johtuvat vähäisiksi kat-
sottavat poikkeamat, esimerkiksi värissä ja pinnan 
laadussa eri tiilten kesken ja eri valmistuserien välil-
lä, sallitaan. Käsinlyötyjen tiilien ilmeikkyyteen täh-
täävästä valmistusprosessista johtuen niissä voi 
esiintyä enemmän pinnan ja koon vaihtelua sekä 
värien kirjoa kuin tavallisissa julkisivutiilissä.

Vastuu virheestä
Wienerberger Oy Ab ei vastaa virheestä, joka joh-
tuu siitä, että rakennetta ei ole suunniteltu ja raken-
nettu rakentamismääräyskokoelman tiilirakenteita 
koskevien ohjeiden (RakMk Osa B8, 2010 ja EN 
1996-1-1) ja rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuk-
sia (RYL) noudattaen ja muutoinkin hyvää raken-
nustapaa noudattaen eikä myöskään vaurioista, 
joka aiheutuu sellaisesta muusta rakennevaurios-
ta, jonka seurauksena epätavallisen paljon kos-
teutta on päässyt tunkeutumaan rakenteeseen. 
Tiilirakennetta ei saa pinnoittaa siten, että kosteus 
ei pääse poistumaan rakenteesta. Julkisivutiilituot-
teita ei saa käyttää maan katteena tai muuten suo-
raan maan kanssa kosketuksissa olevissa raken-
teissa eikä päästä suojaamattomissa, kosteudelle 
alttiissa piharakenteissa ja muureissa, ellei tästä 
käytöstä ole erikseen sovittu valmistajan kanssa.

3. KÄYTTÖOHJEITA

Puhtaaksi muurattavat seinät
Tiilen valmistusmateriaalista ja -tavasta johtuen 
saattaa tiilen värissä esiintyä vähäisiä poikkea-
mia. Muodollisten värierojen tasaamiseksi tiilet 
suositellaan otettavan vuorotellen eri tiilialustoilta 
(3–5 lavaa).

Tulisija- ja hormitiilet
Peruskokoiset tiilet (PT ja PRT) käytetään mm. 
tulisija rakenteissa ja savuhormeissa. Vesikaton 
yläpuolelle tulevissa hormiston osissa käytetään 
reikätiiltä (PRT), joka soveltuu hyvin myös julkisivu-
tiileksi. Tulisijan rungon ja hormiston alaosien muu-
rauksessa suositellaan käytettäväksi täystiiltä (PT). 
Tuohi- ja Naava-tiilet eivät sovellu tulisijan rungon 
ja hormin muuraukseen, koska niiden tiheys alittaa 
Rakentamismääräyskokoelman ohjeiden vaati-
muksen, joka on reikätiilelle 1200 kg/m3 ja täys - 
tii lelle 1500 kg/m3.

Tiilituotteitamme Suomessa myyvät rautakaupat ja 
rakennustarvikeliikkeet.

ASIAKASPALVELUKESKUS
p. 0207 489 211
e-mail: tilaukset@wienerberger.com

Wienerbergerin aluemyyntipäälliköt
p. 0207 489 200

Tarkemmat yhteystiedot  ja jälleenmyyjät
www.wienerberger.fi/myynti

Toimittava tehdas
Korian tiilitehdas
Tiilitehtaantie 60
45610 KORIA
p. 0207 489 209


