
1. Määritelmät

1.1 Näissä ehdoissa seuraavilla sanoilla ja lauseilla on 

seuraava merkitys:

Sopimus: tarkoittaa ostotilausta yhdessä näiden käyttöehtojen 

kanssa.

Sovellettava laki: mikä tahansa laki, säädös, määräys, määräys, 

määräys, määräys, lisenssi, lupa, suostumus, hyväksyntä,  

sopimus, sääntely, tulkinta, sopimus, tuomio tai toimivaltaisen 

viranomaisen lainsäädäntö- tai hallintotoimet, joita sovelletaan 

tuotteiden ja/tai palvelujen toimittamiseen.

Asiakas: termillä on se merkitys, joka sille on annettu  

johdannossa.

Esivalmistetuilla tuotteilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, jotka 

on esivalmistettu tai koottu asiakkaan toimittaman eritelmän  

mukaisesti.

Tuotteet: tarkoittaa tavaroita, materiaaleja ja muita fyysisiä esine-

itä, jotka myyjä on suostunut toimittamaan asiakkaalle tämän  

sopimuksen mukaisesti.

Ostotilaus: asiakkaan 2 kohdan mukaisesti tekemä tuotteita tai 

palveluja koskeva tilaus.

Myyjä: termillä on se merkitys, joka sille annetaan johdannossa. 

Palvelut: tarkoittaa palveluita (mukaan lukien digitaaliset  

palvelut), jotka myyjä on sopinut suorittavansa asiakkaalle  

sopimuksen mukaisesti.

Ehdot: termillä on se merkitys, joka sille annetaan johdannossa.

1.2 Sopimuksessa

(a) Viittaus henkilöön kattaa luonnolliset henkilöt, yritykset tai  

rekisteröimättömät elimet (riippumatta siitä, onko henkilö  

erillinen oikeushenkilö).

b) Viittaus osapuoleen kattaa sen seuraajat ja sallitut siirrot.

c) Viittauksella lainsäädäntöön tai lain määräykseen tarkoitetaan 

viittausta siihen sellaisena kuin se on muutettuna tai uudelleen 

annettuna. Viittaus lainsäädäntöön tai lain määräykseen kattaa 

kaiken kyseisen lainsäädännön tai säännöksen nojalla annetun 

alisteisen lainsäädännön.

(d) Kaikki termejä ’mukaan lukien’, ’erityisesti’, ’esimerkiksi’ tai 

kaikkia vastaavia ilmaisuja seuraavat sanat tulee käsittää  

havainnollistavina, eivätkä ne saa rajoittaa ilmauksen, kuvauksen, 

määritelmän, lauseen tai ilmaisun merkitystä.

(e) Viittaus kirjoittamiseen kattaa faksin ja sähköpostin.

(f) Johdanto on osa näitä ehtoja.

1.3 Jos jonkin ostotilauksen ehdon ja näiden ehtojen välillä on 

ristiriita, sovelletaan edellä mainitussa asiakirjassa mainittua 

ehtoa. Jos ostotilauksen käännetyn ehdon tai näiden ehtojen ja 

englanninkielisen vastineen välillä on ristiriita, sovelletaan  

englanninkielistä vastinetta. 
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2. Ostotilaukset

2.1 Näitä ehtoja sovelletaan jokaiseen ostotilaukseen. Kaikki 

asiakkaan ehdottamat lisäehdot tai erilaiset ehdot (mukaan lukien 

asiakkaan yleiset ostoehdot), jotka asiakas haluaa määrätä tai 

sisällyttää, torjutaan nimenomaisesti riippumatta siitä, viittaako 

asiakas näihin ehtoihin tarjouspyynnössä, muussa myyjälle 

osoitetussa viestinnässä tai muussa yhteydessä, eivätkä ne sido 

myyjää, ellei myyjän valtuutettu edustaja ole nimenomaisesti  

kirjallisesti hyväksynyt tätä ehtoa.

2.2 Asiakas voi lähettää tuotteiden ja palveluiden ostotilauksia 

myyjälle. Jokainen ostotilaus katsotaan asiakkaan tämän  

sopimuksen ehtojen mukaisesti tekemäksi erilliseksi  

ostotarjoukseksi, jonka myyjä voi hyväksyä tai hylätä oman  

harkintansa mukaan – myös, jos myyjän tekemän tarjouksen  

jälkeen tehdään ostotilaus asiakkaalta. Ostotilauksesta sovitaan 

ja sopimus solmitaan vasta, kun on tapahtunut aikaisempi 

seuraavista: (a) myyjä vahvistaa asiakkaan kirjallisesti antaman 

ostotilauksen, tai (b) myyjä aloittaa tällaisen ostotilauksen  

toimenpanon. Myyjä voi vaatia asiakasta tilaamaan tietyn  

vähimmäismäärän tai -arvon verran tuotteita ostotilausta  

kohden, eikä tämä rajoita mitään edellä mainittua.

2.3 Ostotilauksia ei saa muuttaa, peruuttaa tai siirtää ilman 

myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki  

ostotilaukset on annettava kirjallisesti ja niistä on käytävä ilmi 

ostettavat tuotteet ja palvelut, niiden yksikkömäärät, osanumerot, 

sovellettavat hinnat ja tuotteiden tai palveluiden pyydetyt  

toimituspäivät. Myyjä voi harkintansa mukaan määrittää tietyt 

tuotteet ja palvelut ei-peruuttaviksi ja ei-palautettaviksi 

(”NCNR”), ja tällaisten tuotteiden myyntiin sovelletaan kaikkia 

erityisehtoja, jotka sisältyvät myyjän ostotilaukselle antamaan 

vahvistukseen tai NCNR-kirjeeseen (tapauksen mukaan), joka 

on ensisijainen ja korvaa kaikki ristiriitaiset ehdot tässä tai muualla. 

Ellei asiakas heti hylkää tällaisia erityisiä ehtoja, ne katsotaan 

hyväksytyiksi. Esivalmistettuja tuotteita ei voi perua eikä palauttaa 

missään tapauksessa.

3. Hinnat

3.1 Tuotteiden ja/tai palveluiden hinta on sopimuksessa ilmoitettu 

hinta tai, jos sopimuksessa ei ole määrätty hintaa, hinta on 

myyjän julkaisemassa ostotilauksen ajankohtana voimassa 

olevassa hinnastossa ilmoitettu hinta. Asiakas maksaa lisäksi 

sopimuksessa määritellyt summat (mukaan lukien näiden ehtojen 

kohdissa 5.1 ja 11 mainitut summat). Jos sopimuksen solmimisen 

jälkeen raaka-aineen hinnoissa, työvoimakustannuksissa tai  

valmistuskustannuksissa, valuuttakurssivaihteluissa, verojen, 

palkkojen, maksujen tai palkkioiden korotuksissa tapahtuu 

muutos riippumatta siitä, määrääkö valtio ne vai ei, myyjällä on 

oikeus muuttaa sovittua hintaa yksipuolisesti. Mikäli tätä oikeutta 

käytetään ja myyjä haluaa nostaa sovittua hintaa kolmen kuukauden 

kuluessa Sopimuksen solmimisesta, on tilaajalla kaksi (2) viikkoa 

aikaa purkaa sopimus. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä 

korvausta tällä perusteella. Hintatarjousten voimassaolo päättyy 

automaattisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden 

antamispäivästä tai tarjouksessa muutoin mainitulla tavalla. 

Asiakas sitoutuu siihen, että myyjä voi veloittaa käsittelymaksun 

ostotilauksista, joiden arvo on alle tilauksen vähimmäismäärän 

tai -arvon, ja maksu sisällytetään ostotilaukseen. Myyjä pidättää 

itsellään oikeuden arvioida nopeutetun maksun ostotilauksista, 

jotka pyydetään lähetettäväksi ennen ilmoitettuja tai sovittuja 

toimitusaikoja.

3.2 Sopimuksen mukainen hinta edellyttää ja riippuu siitä, että 

myyjän kyseiseen sopimukseen perustuviin tuotteiden ja/tai  

palvelujen toimituksiin asiakkaalle ei liity myyjälle asetettuja suoria 

tai epäsuoria velvoitteita ja/tai mitään kompensointimekanismia 

tai teollisuuden osallistumista tai mitään muuta tapahtumaa, 

joka johtaisi suoraan tai epäsuorasti tuotteiden ja/tai palveluiden 

hankintahinnan nousuun (”lisähintavelvoitteet”). Mikäli  

lisähintavelvoitteita asetetaan, sopimuksen hinnat ja ehdot 

tarkistetaan ja myyjä pidättää oikeuden neuvotella uudelleen 

Sopimuksen hinnat ja ehdot Asiakkaan kanssa. Myyjällä ei ole 

velvollisuutta toimittaa asiakkaalle sopimuksen mukaisia tuotteita 

ja/tai palveluita, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen  

tarkistetuista hinnoista ja ehdoista ylimääräisten hintavelvoitteiden 

vuoksi.

4. Maksuehdot

4.1 Maksun eräpäivä. Myyjä voi laskuttaa asiakasta tuotteista ja 

palveluista ennen toimitusta, toimituksen yhteydessä tai milloin 

tahansa toimituksen jälkeen. Maksu erääntyy 30 (kolmenkymmenen) 

kalenteripäivän kuluessa laskun päivämäärästä, ellei laskussa 

ole mainittu muuta määräaikaa tai asiakkaalle ole muuta ilmoitettu 

kirjallisesti. Osittaislähetykset voidaan laskuttaa erikseen. Myyjä 

voi lähettää laskut sähköisesti, eikä hänen tarvitse toimittaa las-

kusta paperikopiota.

4.2 Laskun valuutta, korjaus ja maksaminen. 

Maksusuoritusten tulee tapahtua ilmoitetussa tai sopimuksen 

mukaisessa valuutassa, ja ne tulee suorittaa kokonaisuudessaan ja 

selvitettyinä varoina sähköisenä varainsiirtona myyjän kirjallisesti 



ilmoittamalle pankkitilille. Ellei myyjä ole kirjallisesti toisin sopinut, 

luottokortilla maksaminen ei ole sallittua. Jos myyjä avaa  

maksuportaalin, asiakas maksaa myyjälle tällaisen portaalin 

kautta, jos myyjä niin määrää. Laskuja koskevien erimielisyyksien 

on oltava vilpittömiä ja niihin on liitettävä yksityiskohtaiset 

todentavat tiedot, ja ne katsotaan hylätyiksi 15 (viidentoista) 

kalenteripäivän kuluttua laskun päivämäärästä. Myyjä pidättää 

oikeuden korjata virheelliset laskut. Korjattu lasku on maksettava 

alkuperäiseen laskun maksupäivään mennessä tai korjattuun 

laskuun sisältyvään maksuaikaan mennessä sen mukaan, kumpi 

ajankohta on myöhäisempi. Asiakkaan on maksettava laskun 

kiistaton summa alkuperäisen laskun maksupäivän tai korjattuun 

laskuun sisältyvän maksuajan kuluessa sen mukaan, kumpi 

ajankohta on myöhäisempi. Liikamaksun tapauksessa liikaa 

maksettu määrä on vähennettävä myyjän tulevista laskuista tai 

muutoin palautettava myyjän määrittämin ehdoin. Kaikki sopi-

muksen nojalla erääntyvät määrät on maksettava kokonaisuu-

dessaan ilman kuittausta, vastavaateita, vähennyksiä tai enna-

konpidätyksiä (lukuun ottamatta sovellettavan lain edellyttämiä 

verovähennyksiä tai veronpidätyksiä).

4.3 Maksuviivästykset. Jos asiakas ei täytä kohtuullisessa 

ajassa maksuvelvoitteitaan myyjää tai myyjän tytäryhtiötä kohtaan 

kiistattomasta summasta riippumatta siitä, perustuuko se 

sopimukseen tai muuhun myyjän tai myyjän tytäryhtiön välillä 

sovittuun menettelyyn, myyjä voi yksinomaisen valintansa 

mukaan toimia seuraavalla tavalla, kunnes kaikki maksamattomat 

määrät ja mahdolliset myöhästyneet maksut on maksettu: (1) 

Myyjä on vapautettu velvoitteistaan, jotka liittyvät takuisiin, mukaan 

lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, takaisinmyyntiajat, varaosien 

ja toimitusaikojen tukeminen minkä tahansa sopimuksen 

(mukaan lukien tämä sopimus) nojalla; (2) myyjä kieltäytyy 

käsittelemästä luottoja, joihin asiakkaalla voi olla oikeus minkä 

tahansa sopimuksen (mukaan lukien tämä sopimus) nojalla; (3) 

kuitataan kaikki myyjän tai myyjän tytäryhtiöiden asiakkaalle 

velkaa olevat luotot tai summat mitä tahansa kiistatonta summaa 

vastaan, jonka asiakas on velkaa myyjälle tai mille tahansa 

myyjän tytäryhtiölle, mukaan lukien mutta ei rajoittuen määriin, 

jotka ovat velkaa minkä tahansa osapuolten välisen sopimuksen 

(mukaan lukien sopimus) tai myyjän tytäryhtiöiden kanssa; (4) 

pidätetään suoritukset ja tulevat toimitukset asiakkaalle, jolle 

myyjä tai joku myyjän tytäryhtiöistä on velvollinen minkä tahansa 

sopimuksen (mukaan lukien sopimus) nojalla; (5) ilmoitetaan, 

että asiakas on rikkonut sopimusta ja irtisanoo sen ja kaikki 

muut sopimukset myyjän tai myyjän tytäryhtiöiden kanssa; (6) 

tuotteet, joista myyjä on suorittanut maksun ei ole suoritettu; 

(7) tulevien toimitusten toimittaminen sopimuksen (mukaan lukien 

sopimus) mukaisesti käteisellä tilauksen tai ennakkomaksun  

perusteella; (8) sisältää maksamattomista määristä  

myöhästymismaksuja 2% kuukaudessa tai sovellettavan lain 

salliman enimmäismäärän, jos se on alhaisempi, jokaiselta  

kuukaudelta tai sen osalta; (9) veloittaa varastointi- tai 

varastointimaksuja tuotteista; (10) perii kaikki keräämiskustannukset, 

mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot; 

(11) jos asiakas ei suorita maksuaikatauluun perustuvaa maksua, 

nopeuttaa kaikkia jäljellä olevia maksuja ja ilmoittaa maksamatta 

olevan kokonaissaldon erääntyvän ja erääntyvän; (12) varmistaa, 

että mahdollinen liikevaihtobonus- tai alennusjärjestelmä on 

maksettava vasta sen jälkeen, kun asiakas on täyttänyt kaikki 

velvoitteensa myyjää kohtaan; (13) velvoittaa asiakkaan maksamaan 

kaikki oikeudenkäyntikulut ja muut oikeudenkäyntikulut, jotka 

ovat vähintään 15% myyjälle aiheutuneesta määrästä, kuitenkin 

niin, että vähimmäismäärä on 250 euroa tai sovellettavan lain 

sallima enimmäismäärä, jos se on alhaisempi; ja (14) yhdistää 

minkä tahansa edellä mainituista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista 

sovellettavan lain sallimalla tavalla. Edellä mainitut 

korjaustoimenpiteet täydentävät kaikkia muita lainmukaisia tai 

tasapuolisia korjaustoimenpiteitä. 

5. Toimitus

5.1 Toimitusehdot. Osapuolet sopivat toimitusehdot  

ostotilauksessa, mukaan lukien toimitustavan. Ellei ostotilauksessa 

toisin sovita, toimitusehdot ovat EX Works (Incoterms 2020) 

myyjän ilmoittamaan toimipaikkaan. Elleivät osapuolet ole 

kirjallisesti toisin sopineet, asiakas vastaa kaikkien tuotteiden 

vakuutus-, kuljetus-, kuljetus-, lastaus- ja purkukustannuksista 

toimituspaikassa, sekä tulleista, veroista ja kaikkien  

vientiselvitysasiakirjojen täyttämisestä. Asiakas vastaa kaikista 

kuljetuksista, tulleista, veroista ja muista maksuista maahantuonnin 

tulliselvityksen mahdollistamiseksi. Asiakas maksaa kaikki 

kuljetuskustannukset (mukaan lukien vakuutukset, verot ja 

tullimaksut) ja vastaa kaikista kuljettajalle esitettävistä vaatimuksista 

aiheutuvista kustannuksista. Kun asiakas järjestää vientilähetyksen, 

asiakas toimittaa myyjälle asiaankuuluvien vero- ja tulliviranomaisten 

hyväksymän todisteen viennistä. Kertakäyttöpakkauksista 

aiheutuvien kustannusten katsotaan sisältyvän hintaan. 

Uudelleenkäytettävien pakkausten kustannukset eivät sisälly 

hintaan ja ne veloitetaan erikseen.

5.2 Lähetys. Ellei myyjä suostu kirjallisesti eri toimituspäivään, 

myyjä ajoittaa toimituksen julkaistun toimitusajan mukaisesti. 

Kaikki toimitus- ja toimituspäivät ovat likimääräisiä ja perustuvat 



materiaalien, mukaan lukien raaka-aineen, saatavuuteen  

kyseisenä ajankohtana, olemassa oleviin valmistusaikatauluihin 

ja kaikkien tarvittavien tietojen nopeaan vastaanottamiseen. 

Toimitusaika ei ole välttämätön. Myyjä ei ole vastuussa mistään 

vahingoista, menetyksistä, vioista tai kuluista, jotka johtuvat  

toimituksen viivästymisestä, mukaan lukien jos sen on aiheuttanut 

ylivoimainen este tai asiakas ei ole toimittanut myyjälle riittäviä 

toimitusohjeita tai muita tuotteiden tai palveluiden toimituksen 

kannalta olennaisia ohjeita.  Tilaukset katsotaan suoritetuiksi, 

kun ostotilauksessa määritetty määrä on lähetetty. Ellei toisin 

sovita, kaikki tuotteet toimitetaan viimeistään vuoden kuluttua 

siitä päivästä, jona myyjä hyväksyy ostotilauksen. Myyjä voi 

oman harkintansa mukaan toimittaa ostotilauksen osittain ja 

jakaa tuotteet asiakkaidensa kesken. Myyjä toimittaa tilaamansa 

tuotemäärät myyjän ajoittain käyttämien vakiopakkausmäärien 

rajoissa. Jos osapuolet ovat kirjallisesti sopineet, että myyjä  

toimittaa tuotteet työkohteeseen, asiakas varmistaa, että tuotteet 

voidaan toimittaa työkohdetta lähinnä olevalle hyvin kantavalle 

maaperälle, ja myyjä voi kieltäytyä purkamasta tuotteita kuljettajan 

harkinnan mukaan sopimattomiksi katsotuille paikoille (edellyttäen, 

että tällainen kieltäytyminen edelleen merkitsee tuotteiden 

toimittamista sopimuksen mukaisesti).

5.3 Toimituksen loppuunsaattaminen. Elleivät osapuolet ole 

kirjallisesti toisin sopineet, asiakas noutaa tuotteet myyjän 

tiloista myyjän osoittamasta toimipaikasta tai muusta myyjän 

ilmoittamasta paikasta ennen toimitusta kolmen arkipäivän 

kuluessa siitä, kun myyjä on ilmoittanut asiakkaalle, että tuotteet 

ovat valmiita. Toimitus on suoritettu, kun tuotteet toimitetaan 

sovitun Incotermin mukaisesti tai asiakas on toimittanut myyjälle 

asianmukaisesti toteutetun toimitustodistuksen, sen mukaan 

kumpi ajankohta on aikaisempi. Myyjän ei tarvitse tehdä tarjousta 

sellaisten tuotemäärien toimituksesta, joista asiakas ei ole antanut 

oikea-aikaisia toimitusohjeita. Jos asiakas ei täytä myyjää kohta-

an voimassa olevaa velvoitetta, mukaan lukien  

toimitustodistuksen antaminen, tai jos myyjä voi perustellusti 

olettaa, että asiakas ei noudata näitä velvoitteita, myyjällä on  

oikeus ottaa takaisin toimitetut tuotteet omistusoikeuden  

pidättämisen jälkeen tai huolehtia siitä, että tämä tehdään,  

vaikka ne olisivat erillään muista tuotteista, tai laskea mahdolliset 

lisäverot, joita voidaan soveltaa tiettyyn kauppaan. Asiakas 

vastaa haltuunotosta aiheutuvista kustannuksista, mutta se 

ei kuitenkaan rajoita muita oikeuksia, joihin myyjä voi vedota. 

Lisäksi, jos asiakas ei toteuta tai tee järjestelyjä tuotteiden  

toimituksen hyväksymiseksi tai jos asiakas viivyttää toimitusta 

tai myyjä ei pysty toimittamaan sitä riittämättömän pääsyn tai 

ohjeiden takia tai asiakas saa ei saa tarvittavaa ohjeistusta,  

suostumusta tai lisenssiä, toimitus katsotaan tapahtuneeksi ja 

myyjä voi tehdä yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä 

(rajoittamatta muita oikeuksia tai korjaustoimenpiteitä, joita 

myyjällä voi olla): (a) veloittaa lisämaksuja epäonnistuneesta  

toimituksesta; (b) asettaa uusia toimituspäiviä; (c) varastoida 

tuotteet kohdan 9 mukaisesti; (d) laskuttaa asiakkaalta tuotteista; 

(e) irtisanoa sopimus ilman myyjän vastuuta; ja (f) periä asiakkaalta 

kaikki myyjälle aiheutuvat kustannukset ja menetykset.

5.4. Omistusoikeus ja tappioriski. Tuotteiden omistusoikeus ei 

siirry asiakkaalle, ennen kuin myyjä saa maksun 

kokonaisuudessaan (käteisellä tai selvitetyillä varoilla) tuotteista ja 

muista tuotteista, jotka myyjä on toimittanut asiakkaalle ja joista 

maksu on erääntynyt. Siihen asti, kun tuotteiden omistusoikeus 

on siirtynyt asiakkaalle, asiakkaan tulee (i) varastoida tuotteet 

erillään kaikista muista asiakkaan hallussa olevista tavaroista 

siten, että ne ovat helposti tunnistettavissa ,myyjän omaisuudeksi; 

(ii) pitää tuotteet tyydyttävässä kunnossa ja pitää ne vakuutettuina 

kaikkia riskejä vastaan niiden täydellä hinnalla toimituspäivästä 

alkaen.

Asiakas voi jälleenmyydä tai käyttää tuotteita tavanomaisessa 

liiketoiminnassaan (mutta ei muuten), ennen kuin myyjä saa 

maksun tuotteista. Jos asiakas kuitenkin myy tuotteet uudelleen 

ennen kyseistä ajankohtaa, se tekee sen päämiehenä eikä 

myyjän edustajana; ja tuotteiden omistusoikeus siirtyy myyjältä 

asiakkaalle välittömästi ennen sitä ajankohtaa, jolloin asiakas 

suorittaa jälleenmyynnin.

Menetysriski siirtyy asiakkaalle toimituksen yhteydessä kohdan 

5.1 mukaisesti, lukuun ottamatta vientilähetyksiä, joissa  

menetysriski siirtyy asiakkaalle omistusoikeuden siirtymisen 

yhteydessä. 

6. Palautus, hyvitykset ja vaihdot

6.1 Palautukset. Vain sellaisia tuotteita, jotka on alun perin 

lähetetty myyjältä tai valtuutetulta toimittajalta (drop-ship), voi 

harkita palautettavaksi myyjälle. Palautuksia on pyydettävä 30 

päivän kuluessa lähetyspäivästä, ellei myyjä sovi pidemmästä 

määräajasta kirjallisesti. Kun asiakas pyytää tuotteiden 

palauttamista myyjälle, asiakas vakuuttaa, että tuotteet on 

ostettu myyjältä ja tuotetta ei ole korvattu toisella toimittajalla, 

jakelijalla tai muulla tuotteen lähteellä. Kaikkien palautusten 

tulee olla alkuperäispakkauksessa, käyttämättömiä ja sellaisessa 

kunnossa, joka ei ole huonompi kuin asiakkaalle toimitettu, 



paitsi jos myyjän myyntiedustajan hyväksymä vika-analyysi/takuun 

arviointi palautusmateriaalin valtuutuksen (RMA) tai vastaavan 

sovellettavan prosessin kautta. Esivalmistettuja tuotteita ei voi 

palauttaa tai vaihtaa. Asiakas palauttaa kaikki uudelleenkäytettävät 

pakkaukset myyjälle tämän ohjeiden mukaisesti ajoittain 

asiakkaan kustannuksella.

6.2 Vaihdot. Kaikkien vaihdettavien tuotteiden tulee olla 

alkuperäispakkauksessa, käyttämättömiä ja kunnossa, joka ei 

ole huonompi kuin asiakkaalle toimitettuna. Vaihtoja on pyydettävä 

30 päivän kuluessa lähetyspäivästä, ellei myyjä sovi pidemmästä 

määräajasta kirjallisesti. Vialliset tuotteet voi vaihtaa samaan 

tuotteeseen. Myyjältä ostettuja tuotteita, joita on käytetty tai 

muutettu, ja tuotteita, jotka on myyty NC/NR-muodossa, ei 

hyväksytä vaihdettavaksi, mukaan lukien esivalmistetut tuotteet.

6.3 Palautusrahti/ varastoon palautusmaksu. Myyjä pidättää 

itsellään oikeuden veloittaa peruutus- ja varastoon palautusmaksuja 

vähintään 15%, joka vähennetään asiakkaan hyvityksestä. 

Myyjä ei hyvitä alkuperäisen toimituksen ja käsittelyn 

(kustannuksia). Asiakas vastaa kaikista paluurahtimaksuista. 

Myyjä ei hyväksy käteistä toimituksen yhteydessä.

7. Tuotteet, palvelut ja takuu

7.1 Tuotteet ja palvelut. Myyjän tuotteet on kuvattu myyjän 

tuoteluettelossa (sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna). 

Myyjällä on oikeus lopettaa tuotteiden tai palveluiden valmistus 

tai tarjoaminen tai muuttaa tuotteiden tai palvelujen eritelmiä 

milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan edellyttäen, että 

myyjä jatkaa tuotteiden tai palvelujen toimittamista 

ostotilauksessa sovitulla tavalla.

7.2 Takuu. Myyjän tuotteille annetaan takuu, että niissä ei ilmene 

materiaali- tai valmistusvirheitä 12 (kahdentoista) kuukauden 

ajan lähetyspäivästä.

7.3 Viat. Jos asiakas havaitsee tuotteessa näkyvän vian (määritelty 

kohdassa 8.1) ja ilmoittaa myyjälle kyseisestä näkyvästä viasta 

viimeistään seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluttua 

toimituksesta ja kohdassa 7.2 määritellyn sovellettavan takuuajan 

aikana ja myyjä havaitsee tällaisen tuotteen olevan viallinen 

myyjän oman harkinnan mukaan, myyjän on ainoana 

korjaustoimenpiteenä korjattava tai korvattava oman harkintansa 

mukaan joko tuote tai viallinen osa. Myyjä ei ole missään 

tapauksessa vastuussa viallisten tuotteiden etsimisestä ja 

löytämisestä (esim. viallisen tuotteen löytämiseksi avattavat 

seinät) ja/tai viallisten tuotteiden kaivamisesta ja poistamisesta 

tai sellaisten tuotteiden kunnostamisesta, joihin tuotteet on 

asennettu.

7.4 Kolmannen osapuolen valmistamat tuotteet. Tuotteisiin, 

joita kolmas osapuoli voi valmistaa ja myy tämän sopimuksen 

mukaisesti, ei sovelleta tässä sopimuksessa määrättyjä takuita. 

Siinä määrin kuin kolmas osapuoli myöntää myyjälle takuuehtoja, 

myyjä välittää samat takuut edelleen asiakkaalle, jos sellaisia on. 

7.5 Poissulkeminen. Jollei 7.9 kohdasta muuta johdu, 7.2 

kohdassa mainittua takuuta ei sovelleta vikoihin, jotka Myyjän 

mukaan johtuvat: 

i. Kuljetuksen aikana tapahtuva katoaminen tai vahingoittuminen; 

ii. Ulkoiset syyt, kuten onnettomuus, väärinkäyttö, ohjeiden  

 vastainen käyttö, sähkövirran ongelmat tai eläinten 

 aiheuttamat vauriot; 

iii. Kohtuuton tai puutteellinen varastointi, huolto, käsittely  

 tai asennus, mukaan lukien muu kuin myyjän suosittelema  

 tai myyjän puolesta tehty asennus; 

iv. Kaikki muun osapuolen kuin valtuutetun osapuolen tekemät  

 muutokset tai korjaukset (tai yritykset tehdä muutoksia tai  

 korjauksia); 

v. Asiakkaan toimet tai laiminlyönnit, jotka altistavat 

 asennusalueen, jossa tuotteita tai palveluja käytetään 

 (”järjestelmä”), mille tahansa ympäristölle, joka ei sovellu 

 sille, ja vastaavat eritelmät, mukaan lukien rajoituksetta 

 asiakkaan käyttämät myrkylliset, syövyttävät tai emäksiset  

 nesteet ja/tai kaasut, altistuminen ankarille sääolosuhteille ja  

 vedelle; 

vi. Viat tai ongelmat, jotka johtuvat viasta kolmannen osapuolen  

 laitteistossa tai ohjelmistossa, jota käytetään yhdessä 

 järjestelmän kanssa; 

vii. Mikä tahansa käyttö, joka ei ole myyjän toimittaman 

 dokumentaation mukaista;

viii. Myyjän asiakkaan toimittamien piirustusten, suunnittelun tai  

 määrittelyjen seurauksena syntyvä vika;

ix. Kohtuullinen kuluminen; ja

x. Tuotteet eroavat kuvauksestaan muutosten vuoksi, jotka on  

 tehty sen varmistamiseksi, että ne ovat sovellettavan lain 

 mukaisia.

7.6 Vastuuvapauslauseke. Myyjä ei myönnä mitään muita 

nimenomaisia tai implisiittisiä takuita, mukaan lukien takuut 

myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen 

ja/ tai takuu vaatimusten vastaavuudesta. Myyjä ei ole 

vastuussa millekään osapuolelle ankarasta vastuusta,  

vahingonkorvauksesta, sopimuksesta tai millään muulla tavalla 



vahingosta, joka on aiheutunut tai väitetty aiheutuneen myyjän 

tuotteiden suunnittelun tai vian seurauksena. Korjaus, vaihto, 

osittainen tai täysimääräinen hyvitys on ainoa ja yksinomainen 

asiakkaan käytettävissä oleva korvaus viallisten tuotteiden ja 

niistä mahdollisesti aiheutuvien seurausten varalta.

7.7 Myyjän tarjoamat palvelut eivät velvoita saavuttamaan tulosta 

ja myyjän vastuu palveluista sekä suunnitteluun, neuvontaan, 

annettuihin mittoihin, teknisiin tietoihin, näytteisiin, tarkastuksiin, 

piirustuksiin, laskelmiin, laskentaohjeisiin ja/tai muihin myyjän 

palvelun yhteydessä toimittamiin asiakirjoihin liittyvät epätarkkuudet 

tai laiminlyönnit suljetaan kokonaan pois, jos asiakkaan kanssa 

ei ole tehty vastaavaa ostotilausta kyseisestä palvelusta tai jos 

asianomaiset palvelut on toimitettu maksutta.

7.8 Asiakas ei voi enää vedota palveluiden virheeseen, jos hän 

ei ole esittänyt myyjälle kirjallista valitusta seitsemän (7) päivän 

kuluessa siitä, kun myyjä on suorittanut palvelun, tai jos asiakas 

ei ole kohtuudella voinut havaita palvelun vikaa tässä määräajassa, 

asiakas ei ole esittänyt kirjallista valitusta myyjälle seitsemän 

päivän kuluessa palvelun vian havaitsemisesta.

7.9 Sopimuksen vastaisista seikoista huolimatta kaikki asiakkaan 

tuotteita ja palveluja koskevat oikeudet ja vaatimukset raukeavat 

mistä tahansa syystä, jos (a) asiakas on myöhässä ilmoittaessaan 

puutteesta myyjälle tämän kohdan 7 mukaisesti; (b) myyjälle ei 

ole annettu mahdollisuutta tutkia valituksen perusteita tai antaa 

tutkia niitä välittömästi sijainnista; ja/tai (c) palveluiden osalta on 

kulunut kaksitoista (12) kuukautta siitä, kun myyjä on toimittanut 

palvelun.

7.10 Asiakkaan on korvattava myyjälle kaikki myyjälle aiheutuneet 

vastuut, kulut, vahingot ja menetykset (mukaan lukien mahdolliset 

suorat, välilliset tai seuraamukselliset menetykset, voitonmenetykset, 

maineen menetykset ja kaikki korot, rangaistukset sekä oikeudelliset 

ja muut ammatilliset kulut ja maksut), jotka liittyvät myyjälle tai 

sen konsernin jäsenelle esitettyihin vaatimuksiin, jotka liittyvät 

asiakkaan myyjälle toimittamien materiaalien tai tietojen käytöstä 

aiheutuneeseen tai siihen liittyvään kolmannen osapuolen 

immateriaalioikeuksien tosiasialliseen tai väitettyyn loukkaamiseen, 

erityisesti esivalmistettujen tuotteiden esivalmistuksen tai 

kokoonpanon yhteydessä.

8. Valitukset ja tarkastus

8.1 Toimituksen yhteydessä asiakkaan on tarkastettava tuotteet 

tai huolehdittava siitä, että ne tehdään volyymin, lukumäärän ja 

vikojen osalta, jotka voidaan todeta tavanomaisen huolellisen 

tarkastuksen aikana (jäljempänä ”näkyvät viat”). Asiakas kantaa 

tässä yhteydessä riskin satunnaisen (eikä täydellisen) tarkastuksen 

suorittamisesta.

8.2 Kaikki valitukset, jotka koskevat määrää, numeroita tai 

näkyviä vikoja, on ilmoitettava kirjallisesti myyjälle välittömästi 

toimituksen jälkeen ja kaikissa tapauksissa viimeistään 72 tunnin 

kuluttua toimituksesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa muista vioista 

kuin näkyvistä vioista kirjallisesti myyjälle seitsemän päivän  

kuluessa niiden havaitsemisesta. Raportissa on kuvattava  

huolellisesti valituksen luonne ja perustelut.

8.3 Jos myyjä toimittaa tuotteet CE-merkinnän tai vastaavan 

sovellettavan lain ja määräysten mukaisen laatuselvityksen tai 

määräyksen perusteella, näitä tuotteita pidetään hyvinä ja l 

uotettavina, paitsi jos asiakas esittää (teknisen) todisteen  

päinvastaisesta.

8.4 Myyjän on tarvittaessa pyrittävä siihen, että toimitetut 

tuotteet noudattavat REACH-asetuksen (sellaisena kuin se on 

muutettuna ajoittain) vaatimuksia, sellaisina kuin ne on julkaistu 

osoitteessa www.echa.europe.eu, ja kaikkia tästä REACH-

asetuksesta johtuvia velvoitteita. Myyjä ei kuitenkaan ole 

vastuussa asiakkaalle myyjän tai minkään muun osapuolen  

laiminlyönneistä noudattaa tämän REACH-asetuksen vaatimuksia 

ja velvoitteita.

8.5 Kaikki asiakkaan oikeudet ja vaatimukset, jotka koskevat 

jonkin rahasumman maksamista ja/tai asiaankuuluvien tuotteiden 

korjaamista tai uudelleen toimittamista ja/tai puutteen korjaamista 

mistä tahansa syystä sekä asiakkaan oikeutta irtisanoa sopimus, 

raukeavat a) kohdan 8.2 mukaisen myöhäisen ilmoituksen 

tapauksessa, b) jos Myyjälle ei ole annettu välittömästi  

mahdollisuutta tarkistaa valituksen oikeellisuutta paikan päällä 

tai järjestää sitä, ja/tai c) jos toimituspäivästä on kulunut 12  

(kaksitoista) kuukautta.

9. Varastointi

Jos asiakas ei hyväksy tuotteiden toimitusta, myyjä voi varastoida 

tuotteet toimitukseen asti ja veloittaa asiakkaalta kaikki siihen 

liittyvät kulut (mukaan lukien vakuutukset), sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta kohdan 5.2 soveltamista ja lukuun ottamatta  

tapauksia, joissa tällainen vika tai viivästyminen johtuu  

ylivoimaisesta esteestä (määritelty kohdassa 14).

10. Suunnittelu- ja insinööripalvelut

10.1 Myyjä toimittaa palvelut hyvän ja pätevän valmistustavan 

vaatimusten mukaisesti. Palvelut perustuvat asiakkaan antamiin 

tietoihin, jolloin asiakas takaa niiden oikeellisuuden ja 



täydellisyyden. Kaikki tällaisten tietojen epätarkkuuden ja/tai 

epätäydellisyyden seuraukset ovat täysin asiakkaan kustannuksella 

ja riskillä.

10.2 Palvelut ovat aina projektikohtaisia ja perustuvat myyjän tai 

tämän puolesta tuotettujen ja/tai toimitettujen tuotteiden ostoon 

ja soveltamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää myyjän 

tarjoamia palveluita kolmannen osapuolen materiaalien  

soveltamiseksi, joka tapauksessa tällaisen toiminnan seuraukset 

ovat täysin asiakkaan kustannuksella ja riskillä.

10.3 Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet (määritelty  

kohdassa 18), mukaan lukien niihin liittyvät menetelmät, tekniikat, 

asiakirjat ja muut tiedot tai tietämys, kuuluvat ja kuuluvat edelleen 

myyjälle. Siinä määrin kuin on tarpeen tätä tarkoitusta varten, 

asiakas saa ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen ja vapaan lisenssin 

näiden oikeuksien sovittuun käyttöön sopimuksen  

voimassaoloajaksi.

11. Verot

11.1 Hinta ei sisällä veroja. Lukuun ottamatta myyjän laatimassa 

laskussa mainittuja tapauksia, myyjän hinnoittelu ei sisällä veroja 

(mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta myynti-, käyttö-,  

valmistevero- ja arvonlisävero sekä muut vastaavat verot), maksut 

ja tullit (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta  

tuotteelle/tuotteille tai niiden materiaalilaskulle minkä tahansa 

sovellettavan lain nojalla määrätyt määrät (yhdessä ”verot”). 

11.2 Asiakas maksaa verot. Asiakas maksaa kaikki verot, jotka 

johtuvat tästä sopimuksesta tai myyjän sopimuksen mukaisesta 

suorituksesta, riippumatta siitä, onko ne määrätty, peritty, 

pidätetty tai arvioitu nyt tai myöhemmin. Jos myyjä on velvollinen 

määräämään, perimään, pidättämään tai määrittämään minkä 

tahansa sopimuksen mukaisen liiketoimen verot, myyjä laskuttaa 

asiakkaalta ostohinnan lisäksi tällaiset verot, ellei asiakas tilauksen 

tekoajankohtana toimita myyjälle verovapautustodistusta tai 

muita asiakirjoja, jotka riittävät verovapautuksen vahvistamiseen.  

11.3 Pidättäminen. Jos myyjälle sopimuksen mukaisesti  

maksetuista tai maksettavista määristä on pidätettävä veroja, (a) 

tällaista lähdesummaa ei vähennetä myyjälle alun perin  

maksettavista määristä, (b) asiakas maksaa verot myyjän  

puolesta asianomaiselle veroviranomaiselle sovellettavan lain 

mukaisesti ja (c) asiakas toimittaa myyjälle 60 (kuudenkymmenen) 

päivän kuluessa maksamisesta todisteet maksetuista veroista, 

jotka riittävät vahvistamaan lähdesumman ja vastaanottajan.

11.4 Myyjä ei ole vastuussa. Myyjä ei ole missään tapauksessa 

vastuussa asiakkaan maksamista tai tämän maksettavaksi 

kuuluvista veroista. Tämä lauseke säilyy voimassa sopimuksen 

päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

12. Viennin valvonta

Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia vientilakeja 

ja -määräyksiä, mukaan lukien Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen  

kuningaskunnan lakeja ja määräyksiä, varmistaakseen, että 

myyjän sopimuksen mukaisesti toimittamia tuotteita, osia ja 

teknologiaa ei käytetä, myydä, julkisteta, luovuteta, siirretä tai 

jälleenviedä tällaisten lakien ja määräysten vastaisesti. Asiakas 

ei saa suoraan tai välillisesti viedä, jälleenviedä tai siirtää mitään 

myyjän sopimuksen mukaisesti toimittamia tuotteita tai teknologiaa: 

(a) mihinkään maahan, joka sovellettavan lain mukaisesti on 

määritetty ”terrorismin sponsorivaltioksi”, kuten on kuvattu; (b) 

henkilölle tai yhteisölle, joka on merkitty toimivaltaisen virano-

maisen voimassa olevien lakien mukaisesti ylläpitämään estet-

tyyn, vientikieltoon asetettuun tai kiellettyyn luetteloon; tai (c) 

ydinaseisiin, kemiallisiin aseisiin tai biologisiin aseisiin liittyvään 

toimintaan osallistuvalle loppukäyttäjälle. Jos tuotteita tai pal-

veluita viedään Yhdysvaltojen ja/tai EU:n ulkopuolelle tai muille 

lainkäyttöalueille, joilla lait edellyttävät ”kaksikäyttölausuntoja”, 

pidetään tai todennäköisesti pidetään ”kaksoiskäyttötuotteina”, 

asiakkaan on pyynnöstä annettava (tai tämän on vaadittava 

tuotteiden/palvelun loppukäyttäjää antamaan) myyjälle viipymättä 

”loppukäyttäjälausunto” sovellettavien lakisääteisten vaatimusten 

mukaisesti. Myyjä ei ole vastuussa asiakkaalle mistään 

viivästyksestä eikä riko velvoitteitaan, jos asiakas laiminlyö tai 

viivyttää tällaisen selvityksen antamista.

13. Irtisanominen

13.1 Irtisanomisilmoitus. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa 

sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle 

osapuolelle, jos:        

i. toinen osapuoli rikkoo olennaisesti jotakin tämän sopimuksen  

 mukaista ehtoa ja (jos tällainen rikkominen on korjattavissa) ei  

 korjaa rikkomustaan 30 (kolmenkymmenen) 

 kalenteripäivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta, jossa sitä  

 vaaditaan tekemään niin;

ii. Toinen osapuoli ei suorita maksua, joka on suoritettava 

 sopimuksen mukaisesti määräajassa, eikä korjaa rikkomusta  

 3 kalenteripäivän kuluessa maksun laiminlyömistä koskevan 

 kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta; tai 

iii. Toisen osapuolen toiminnan maksukyvyttömyys tai 

 keskeyttäminen taikka toisen osapuolen tekemä tai toista 

 osapuolta vastaan tehty vaatimus tai menettely jonkin 



 valtion, liittovaltion tai muun sovellettavan lain nojalla, joka  

 koskee konkurssia, velkajärjestelyä, tervehdyttämistä, 

 konkurssiin asettamista tai velkojien hyväksi tapahtuvaa 

 luovutusta tai muuta vastaavaa menettelyä.

13.2. Hallinnan muutos. Mikäli ylimmässä johdossa tapahtuu 

välitön tai välillinen muutos tai valta ohjata tai vaikuttaa asiakkaan 

hallintaan tai menettelytapoihin muuttuu (joko äänivaltaisten 

osakkeiden omistamisen avulla, sopimuksella tai muulla tavoin), 

myyjä voi irtisanoa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

13.3 Vaikutus. Irtisanominen ei vaikuta ennen irtisanomista 

muodostuneisiin osapuolten oikeuksiin ja oikeussuojakeinoihin. 

Tässä lausekkeessa 13 määrätyt irtisanomisoikeudet eivät rajoita 

osapuolen muita oikeuksia ja oikeussuojakeinoja, jotka ovat  

sovellettavan lain sallimia tai oikeudenmukaisia. Sopimuksen 

päättyessä asiakkaan tulee myyjän valinnasta joko palauttaa 

myyjälle tai tuhota kaikki hallussaan olevat myyjän luottamukselliset 

tiedot ja antaa asiakkaan toimihenkilön todistus kaiken myyjän 

luottamuksellisten tietojen hävittämisestä 15 (viidentoista)  

kalenteripäivän kuluessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää 

myyjän luottamuksellisia tietoja sopimuksen päättymisen jälkeen.

13.4 Voimassa pysyminen. Kaikki sopimuksen määräykset,  

joiden on tarkoitus tulla voimaan nimenomaisesti tai epäsuorasti 

tai pysyä edelleen voimassa sopimuksen päättyessä tai sen 

päättymisen jälkeen, pysyvät täysimääräisesti voimassa, mukaan 

lukien joka tapauksessa lausekkeet 1, 7.10, 13.3, 13.4, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 27, 28 ja 29.

14.  Ylivoimainen este/anteeksiannettava viivästys ja No 

Hardship-lauseke

14.1 Ylivoimainen este ja muut vastuuta koskevat poikkeukset. 

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle siitä, 

että se rikkoo tai laiminlyö sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, 

siltä osin kuin tällaisten velvoitteiden täyttäminen viivästyy tai 

estyy suoraan tai välillisesti syistä, joihin osapuoli ei voi kohtuudella 

vaikuttaa, mukaan lukien (mutta niihin rajoittumatta): (a)  

luonnonkatastrofit tai ihmisen aiheuttamat katastrofit,  

onnettomuudet, valtion viranomaisten toimet tai laiminlyönnit, 

tulipalo, vakavat sääolosuhteet, maanjäristykset, lakot tai muut 

työvoimaan liittyvät häiriöt, tulva, vakava kidnappausriski, sota 

(julistettu tai julistamaton), aseellinen konflikti, terroriteot tai 

-uhat, pandemiat, epidemiat, karanteenit, alueelliset, kansalliset 

tai kansainväliset katastrofit, levottomuudet, mellakat, kuljetuksen 

vakavat viivästymiset, tarpeellisten materiaalien tai raaka-aineiden, 

komponenttien tai palvelujen (kaikki edellä mainitut määritellään 

”ylivoimaiseksi esteeksi”); (b) myyjän teot tai laiminlyönnit,  

mukaan lukien asiakkaan oikea-aikaisen pääsyn, tietojen,  

välineiden ja materiaalien tarjoamisen laiminlyönnit, mukaan 

lukien raaka-aineet, ja hyväksynnät, jotka ovat tarpeen, jotta 

myyjäkonserni voi suorittaa vaaditut toimet oikea-aikaisesti,  

mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta tuntemattomat 

fyysiset olosuhteet toimipaikassa, jotka ovat luonteeltaan 

epätavallisia ja poikkeavat olennaisesti niistä, jotka tavallisesta  

valitsevat ja yleisesti tiedetään esiintyvän sopimuksessa määritetyn 

luonteisessa työssä, katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi 

myyjän eduksi. Vaikutuksen kohteena olevan osapuolen on 

viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle tämän lausekkeen 

mukaisesta viivästyksestä. Toimitus- tai suorituspäiviä on  

pidennettävä ajanjaksolla, joka on yhtä pitkä kuin viivästyksen 

vuoksi menetetty aika, sekä lisäajalla, joka on kohtuudella 

tarpeen viivästyksen vaikutuksen korjaamiseksi. Jos myyjä 

viivästyy tilaajan tekojen tai laiminlyöntien tai tilaajan muiden 

urakoitsijoiden edeltävän työn vuoksi, myyjällä on myös oikeus 

kohtuulliseen hinnanoikaisuun. Asiakkaan maksuvelvollisuutta ei 

missään tapauksessa pidetä tämän lausekkeen nojalla 

anteeksiannettavana. Asiakas myös vakuuttaa ja tunnustaa, 

että sen kokemus ja/tai kyvyt ovat sellaiset, että se täyttää 

velvoitteensa jopa ylivoimaisen esteen tapauksessa 

mahdollisimman pitkälle ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

14.2 Sopimuksen irtisanomisoikeus. Jos tässä kohdassa 14 

mainituista olosuhteista johtuva viivästys jatkuu yli 90 

(yhdeksänkymmentä) päivää eivätkä osapuolet ole sopineet työn 

jatkamisen tarkistetuista perusteista, joihin voi sisältyä kohtuullinen 

hinnanoikaisu, kumpi tahansa osapuoli (paitsi jos viivästys 

johtuu asiakkaasta, jolloin vain myyjä) voi irtisanoa  

sopimuksen kirjallisella ilmoituksella 30 (kolmekymmentä) päivän 

irtisanomisajalla. Tällaisen viivästyksen sattuessa asiakkaan on 

maksettava myyjälle suhteutettu hinta kaikista ennen varsinaista 

päättymispäivää tehdyistä töistä ja sitoumuksista.

15. Ympäristönsuojelu, terveys ja turvallisuus (EHS)

15.1 Asiakkaan on tarjottava turvallinen työympäristö. 

Asiakkaan on suoritettava kaikki tarvittavat toimenpiteet  

turvallisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön tarjoamiseksi 

myyjän henkilöstölle, mukaan lukien tarvittaessa kuljetus ja  

majoitus. Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle kaikista tunnetuista 

riskeistä, vaaroista tai muuttuneista olosuhteista, jotka vaikuttavat 

työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön, mukaan 

lukien vaarallisten materiaalien esiintyminen tai mahdollinen 



esiintyminen, ja tämän tarjottava asiaan liittyvät tiedot, mukaan 

lukien käyttöturvallisuustiedotteet, toimipaikan 

turvallisuussuunnitelmat, riskinarvioinnit ja työn vaarojen analyysi.

15.2 Asiakas tarjoaa pääsyn myyjän sivustolle ja ilmoituksen 

sovellettavista laeista. Sopimuksen mukaiseen palvelujen ja 

suoritusten tuottamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi asiakas 

antaa myyjälle kohtuullisen pääsyn sivuston ja siihen liittyvien  

laitteiden tarkasteluun. Jos myyjän työhön toimipaikassa  

sovelletaan paikallisia, osavaltion tai kansallisia EHS-

lainsäädännöllisiä vaatimuksia, jotka eivät ole kohtuudella 

saatavilla, asiakkaan on ilmoitettava tästä myyjälle ja toimitettava 

siitä jäljennökset.

16. Vastuunrajoitukset

16.1 ERITYISET TAI VÄLILLISET TAPPIOT. TÄSSÄ 

SOPIMUKSESSA MÄÄRÄTYT OIKEUSSUOJAKEINOT 

OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET 

OIKEUSSUOJAKEINOT (MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN 

OSAPUOLTEN VAATIMUKSET). MYYJÄ EI OLE 

VASTUUSSA ASIAKKAALLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA, 

ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN 

(NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) VIIVÄSTYNEISTÄ 

VAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ 

JOHTUVISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, 

MENETETYISTÄ SÄÄSTÖISTÄ, MENETETYISTÄ TULOISTA, 

MENETETYISTÄ MAHDOLLISUUKSISTA, LIIKEARVON 

MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ, 

MAINEESEEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA TAI SAKOISTA, 

RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO TÄLLAISET VAHINGOT 

VAHINGONKORVAUKSEEN, TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN TAI 

MUUHUN JURIDISEEN TEORIAAN.  

16.2 KOKONAISVASTUU. MYYJÄN KOKONAISVASTUU 

SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI SEN YHTEYDESSÄ MISTÄ 

TAHANSA VAATEESTA (MUKAAN LUKIEN KOLMANNEN 

OSAPUOLEN VAATEET), RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO 

KYSEESSÄ SOPIMUS, VAHINGONKORVAUS, OBJEKTIIVISEN 

VASTUUN PERIAATE VAI MUU, JOKA JOHTUU SOPIMUKSEN 

TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA/LAIMINLYÖMISESTÄ TAI 

RIKKOMISESTA, MUKAAN LUKIEN MIKÄ TAHANSA MUU 

SOPIMUKSEN MUKAINEN KORVAUS, TAI MINKÄ TAHANSA 

TUOTTEEN TAI PALVELUN TARJOAMISESTA, EI SAA 

YLITTÄÄ SUMMAA, JOKA ON MAKSETTU TAI MAKSETTAVA 

TIETYSTÄ TUOTTEESTA TAI PALVELUSTA, JOKA AIHEUTTAA 

VAATIMUKSEN.  

16.3 TAHALLINEN RIKKOMUS. EDELLÄ TÄSSÄ 

LAUSEKKEESSA ESITETYT RAJOITUKSET JA 

POISSULKEMISET KOSKEVAT VAIN SOVELLETTAVAN 

PAKOTTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, EIKÄ 

NIITÄ SOVELLETA MYYJÄN TAI SEN JOHDON 

TARKOITUKSELLISEEN TAI TAHALLISEEN VIRHEESEEN. 

17. Korvausvastuu

Asiakas vapauttaa, puolustaa, korvaa ja suojelee myyjää, 

myyjän tytäryhtiöitä ja kaikkia niiden toimihenkilöittä, johtajia, 

päälliköitä, työntekijöitä, edustajia ja neuvonantajia (”myyjän 

vastuuhenkilöt”) kaikesta vastuusta, menetyksistä, vahingoista, 

vaateista, sakoista, rangaistuksista, tuomioista, korvauksista, 

kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien oikeuskulut), mukaan 

lukien asiakkaan työntekijöille aiheutuneet henkilövahingot 

tai kuolema sekä omaisuusvahingot, jotka johtuvat tai liittyvät 

sopimukseen ja asiakkaan sopimukseen liittyvään toimintaan, 

mukaan lukien (a) tuotteiden tai palveluiden käsittely, varastointi, 

markkinointi, myynti, jälleenmyynti, jakelu, käyttö tai hävittäminen 

(riippumatta siitä, käytetäänkö niitä yksin vai yhdessä muiden 

aineiden kanssa), jonka asiakas tai kolmas osapuoli suorittaa 

asiakkaan tiloissa tai missä tahansa paikassa, tai (b) asiakkaan 

ohjeiden, (tuote) turvallisuuden määräysten tai sovellettavan 

lain laiminlyöminen. Tämä lauseke säilyy voimassa sopimuksen 

päättymisen, irtisanomisen tai peruuttamisen jälkeenkin.

18. Myyjän immateriaalioikeudet

Myyjän immateriaalioikeuksiin kuuluvat rajoituksetta kaikki  

tavaramerkit, kauppanimet, logot, mallit, symbolit, tunnukset,  

tunnusmerkit, iskulauseet, palvelumerkit, tekijänoikeudet, patentit,  

mallit, piirustukset, taitotieto, tiedot ja kaikki muu myyjän, 

myyjäryhmän ja Orbia-konsernin erottava materiaali riippumatta 

siitä, onko se rekisteröity tai rekisteröintihakemus jätetty, mukaan 

lukien kaikki rekisteröinnit tai hakemukset edellä mainittujen 

tuotteiden rekisteröimiseksi; ja kaikki oikeudet, jotka vastaavat 

luonteeltaan edellä mainittuja kohtia, ja kaikki oikeudet, joilla on 

vastaava tai samankaltainen vaikutus, sekä oikeus hakea kaikkia 

tässä määritelmässä mainittuja oikeuksia millä tahansa 

lainkäyttöalueella (jäljempänä ”immateriaalioikeudet”). Myyjä 

säilyttää kaikki tuotteiden ja palveluiden immateriaalioikeudet, 

eikä mitään tässä esitettyä ole tulkittava siten, että se antaisi 

asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia tai lisenssejä 

myyjän immateriaalioikeuksiin. Erityisesti asiakas ei saa käyttää 

myyjän nimeä, logoa tai muita immateriaalioikeuksia ilman 

myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lisäksi asiakas ei 

tee tai laiminlyö mitään, mikä voisi loukata, vahingoittaa,  



vaarantaa tai heikentää myyjän immateriaalioikeuksia. Asiakas ei 

etenkään saa: (a) muokata, poistaa tai muuttaa myyjän  

toimittamien tuotteiden tai palveluiden merkintöjä tai muita  

tunnistustapoja; (b) käyttää myyjän immateriaalioikeuksia siten, 

että ne voivat vaikuttaa niiden erottamiskykyyn tai voimassaoloon; 

(c) käyttää muita tavaramerkkejä kuin myyjän tavaramerkkejä 

ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tämän 

toimittamien tuotteiden tai palvelujen osalta; tai (d) käyttää 

tavaramerkkejä tai kauppanimiä, jotka ovat samankaltaisia kuin 

myyjän tavaramerkit tai kauppanimet ja jotka voivat aiheuttaa 

sekaannusta tai petosta. Tässä ”myyjäkonsernilla” tarkoitetaan 

Wavin B.V.-yhtiön tytäryhtiöitä ja konsernia, ja Orbia-konsernilla 

Orbia Advance Corporationia, S.A.B. de C.V.-yhtiötä ja sen 

tytäryhtiöitä ja konsernia.

19. Tietosuoja

Kumpikin osapuoli noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja. 

Elleivät osapuolet toisin sovi, myyjä (tai sen alihankkijat) eivät 

käsittele tunnistettuihin tai tunnistettavissa oleviin luonnollisiin 

henkilöihin liittyviä tietoja (”henkilötiedot”) asiakkaan puolesta. 

Jos myyjä käsittelee henkilötietoja osana omia laillisia 

liiketoiminnallisia tarkoituksiaan, se tekee sen myyjän 

tietosuojailmoituksen mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa 

https://www.wavin.com/fi-fi/tietosuojailmoitus

20. Luottamuksellisuus

”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan sopimuksen ehtoja ja

kaikkia ei-julkisia tietoja, teknisiä tietoja tai taitotietoa missä

tahansa muodossa ja materiaaleja (mukaan lukien näytteet), jotka

koskevat myyjän ja/tai sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa, tuotteita,

palveluita ja/tai toimintaa, joka on luovutettu tai asetettu asiakkaan

saataville sopimuksen yhteydessä joko suullisesti tai kirjallisesti,

sähköisessä tai muussa muodossa, ja riippumatta siitä, onko ne

merkitty luottamuksellisiksi tai luottamuksellisiksi, ja mitä tahan-

sa luottamuksellisista tiedoista johdettua tietoa; edellyttäen, että

luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja (i) jotka ovat asiakkaan

tiedossa luovutushetkellä tai jotka asiakas on oikeutetusti

hankkin hankkinut kolmannelta osapuolelta (ii) jotka nyt tai

myöhemmin muuttuvat sellaisiksi, että asiakas ei toimi tai

laiminlyö niitä, jotka ovat yleisesti tiedossa; tai (iii) jotka asiakas

on itsenäisesti kehittänyt luottamatta luottamuksellisiin tietoihin,

kuten tämänhetkiset tiedot osoittavat. asiakirjatodisteet. Asiakas

ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja muutoin kuin käyttääkseen

oikeuksiaan tai täyttääkseen sopimuksen mukaiset velvoitteensa

(”tarkoitus”). Asiakas ei luovuta luottamuksellisia tietoja kolmansille

osapuolille, paitsi työntekijöilleen ja asiamiehilleen, joilla on tarve 

tietää tällaisia tietoja tarkoitusta varten ja joita sitovat vähintään 

yhtä tiukat kirjalliset salassapitovelvoitteet kuin tässä sopimuksessa. 

Asiakas ei saa käänteismallintaa luottamuksellisia tietoja, mukaan 

lukien näytteitä, ilman myyjän lupaa. Asiakkaan on ryhdyttävä 

kohtuullisiin ja ennakoiviin suojatoimiin estääkseen luottamuksellisten 

tietojen käytön tai paljastamisen tämän sopimuksen vastaisesti. 

Asiakas on vastuussa työntekijöidensä ja asiamiestensä 

sopimuksen mukaisista velvoitteista ja asiakas ottaa vastuun 

vahingoista, jotka aiheutuvat, jos sen työntekijät ja edustajat 

rikkovat tätä sopimusta, mikä olisi tämän sopimuksen rikkomista, 

jos asiakas syyllistyisi siihen suoraan, mukaan lukien niihin 

kuitenkaan rajoittumatta luottamuksellisten tietojen luvaton 

käyttö. Myyjän pyynnöstä asiakkaan on viipymättä palautettava 

kaikki tällaisten luottamuksellisten tietojen kirjalliset, sähköiset 

tai muut kopiot tai poistettava ja tuhottava luottamukselliset 

tiedot turvallisella tavalla. Edellä esitetystä huolimatta asiakas 

voi säilyttää yhden kopion luottamuksellisista tiedoista kirjanpidon 

hallintaa varten tai niiden kopioita yrityksen laajuisissa 

arkistovarmuuskopiointijärjestelmissä. Luottamuksellisten 

tietojen tuhoutumisesta tai säilyttämisestä riippumatta asiakasta 

sitovat jatkossakin tämän sopimuksen mukaiset 

salassapitovelvollisuutensa. Jos asiakkaan on luovutettava 

luottamuksellisia tietoja tuomioistuimen tai muun valtion viraston 

määräyksestä, lakien, asetuksien, oikeudellisten tai hallinnollisten 

menettelyjen perusteella, asiakkaan on: (a) annettava myyjälle 

kirjallinen ennakkoilmoitus tällaisesta luovutuksesta, jos se on 

laillisesti sallittua; (b) tehtävä myyjän pyynnöstä ja kustannuksella 

kohtuullista yhteistyötä myyjän kanssa tällaisen luovutuksen 

estämiseksi tai rajoittamiseksi tai suojamääräyksen saamiseksi; 

ja (c) jos suojamääräystä tai muuta korjaavaa toimenpidettä ei 

ole, asiakkaan on luovutettava ainoastaan se luottamuksellisten 

tietojen osa, joka lakineuvojen lausunnossa on lain mukaan 

luovutettava, ja varmistettava, että luovutetut tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti. Irtisanomisen jälkeen tämän sopimuksen 

mukaiset asiakkaan luottamuksellisia tietoja koskevat velvoitteet 

pysyvät täysin voimassa seuraavasti: (i) jos kyseessä on mikä 

tahansa luottamuksellinen tieto, joka on liikesalaisuus sovellettavan 

lain tarkoittamassa merkityksessä, niin kauan kuin tällainen tieto 

pysyy liikesalaisuutena; tai (ii) jos kyseessä on mikä tahansa 

muu luottamuksellinen tieto tai materiaali, viiden (5) vuoden ajan 

julkistamispäivästä. Myyjällä on oikeus kieltotuomioon tämän 

säännöksen rikkomisesta tai rikkomisuhan alaisesta rikkomisesta 

ilman vakuutta tai vahingonkorvausten todistamista koskevaa 

vaatimusta.

https://www.wavin.com/fi-fi/tietosuojailmoitus


21. Asiakastiedot

21.1 Asiakas omistaa asiakastiedot ja myyjän myöntämän 

lisenssin. Myyjä myöntää, että myyjän ja asiakkaan välillä asiakas 

omistaa kaikki asiakastiedoissa (kuten alla on määritelty) olevat 

oikeudet, omistusoikeudet ja edut, mukaan lukien kaikki 

immateriaalioikeudet. Asiakas myöntää täten myyjälle (i)

ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, rojaltivapaan, 

täysin maksetun, maailmanlaajuisen lisenssin jäljentää, jakaa, 

muokata ja muutoin käyttää ja näyttää asiakastietoja sisäistä 

tutkimusta ja tuote-/palvelukehitystä varten sekä tarjota tuotteita 

ja palveluja asiakkaalle, ja (ii) ei-yksinomaisen, pysyvän, 

peruuttamattoman, rojaltivapaan, täysin maksetun, 

maailmanlaajuisen lisenssin jäljentää, jakaa, muokata ja muutoin 

käyttää ja julkistaa asiakastietoja, jotka sisältyvät koostetilastoihin. 

”Asiakastiedoilla” tarkoitetaan muita kuin koostetilastoja, tietoja, 

dataa ja muuta sisältöä missä tahansa muodossa tai välineessä, 

joka toimitetaan, lähetetään tai muutoin siirretään tai asetetaan 

saataville asiakkaan toimesta tai puolesta tai asiakkaan tuotteen 

tai palvelun käyttäjän toimesta, joka sisältää sopimuksen kohteena 

olevan tuotteen tai palvelun, myyjälle, joka on tuotettu tuotteella 

tai palvelulla tai tuotteen tai palvelun käytöllä, edellyttäen, että 

asiakastiedot eivät sisällä mitään henkilötietoja.  Minkään 

sopimuksen ei katsota rajoittavan oikeuksia, jotka on myönnetty 

asiakkaalta myyjälle missä tahansa muussa sopimuksessa.

21.2 Asiakaspalaute. Jos asiakas tai joku tämän työntekijöistä 

tai urakoitsijoista ehdottaa tai suosittelee muutoksia tuotteeseen 

tai palveluihin, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta 

siihen liittyvät uudet ominaisuudet tai toiminnot, tai jakaa  

kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia tai vastaavia (”palaute”), 

myyjä voi vapaasti käyttää tällaista palautetta riippumatta 

mistään muusta velvoitteesta tai rajoituksesta, joka koskee 

tällaista palautetta. Asiakas luovuttaa täten myyjälle asiakkaan 

puolesta ja työntekijöidensä, urakoitsijoidensa ja/tai edustajiensa 

puolesta kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut palautteeseen, 

ja myyjällä on vapaus käyttää kaikkia palautteeseen sisältyviä 

ideoita, taitotietoa, konsepteja, tekniikoita tai muita  

immateriaalioikeuksia mihin tahansa tarkoitukseen, vaikka  

myyjä ei ole velvollinen käyttämään mitään palautetta.

22. Koostetilastot

Huolimatta siitä, että sopimuksessa tai muussa osapuolten 

välisessä salassapitosopimuksessa olisi määrätty toisin, myyjä 

voi seurata asiakkaan tuotteen tai palveluiden käyttöä ja kerätä 

ja koota koostetilastoja (kuten alla on määritelty). Myyjän ja 

asiakkaan välillä kaikki koostetilastoihin liittyvät oikeudet, 

omistusoikeus ja intressit sekä kaikki niihin liittyvät  

immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan myyjälle ja säilyvät 

yksinomaan tämän hallussa. Asiakas hyväksyy sen, että myyjä 

voi laatia koostetilastoja asiakastietojen perusteella, jotka on 

kerätty asiakkaan (tai sen asiakkaiden) tuotteen tai palveluiden 

käytöstä. Asiakas hyväksyy sen, että myyjä voi (i) asettaa 

koostetilastot julkisesti saataville sovellettavan lainsäädännön 

mukaisesti ja (ii) käyttää koostetilastoja sovellettavan 

lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sallimalla tavalla edellyttäen, 

että koostetilastot eivät nimenomaisesti yksilöi asiakasta. 

”Koostetilastoilla” tarkoitetaan tietoja, jotka liittyvät asiakkaan 

(tai tämän asiakkaiden) tuotteen tai palveluiden käyttöön ja joita 

myyjä käyttää yhdessä eikä niissä tunnisteta asiakasta suoraan, 

mukaan lukien myyjän tuotteen ja palveluiden tarjontaan ja 

toimintaan liittyvien koostetilastojen ja suoritustietojen keräämiseen.

23. Sovellettavan lain noudattaminen

23.1 Toimialastandardit. Sopimus perustuu myyjän suunnittelemiin, 

valmistamiin, testaamiin ja toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin 

seuraavilla perusteilla: (i) sen omat suunnittelukriteerit, 

valmistusprosessit ja -menettelyt sekä laadunvarmistusohjelma; 

(ii) ne alan spesifikaatioiden, koodien ja standardien osat, jotka 

ovat voimassa sopimuksen tekopäivästä alkaen myyjälle määritetyllä 

tavalla; (iii) sovellettava laki; ja (iv) kaikki sopimuksessa määrätyt 

kirjalliset ehdot ja eritelmät. Jos jokin edellä mainituista muutoksista 

toteutuu, myyjä voi yksipuolisesti muuttaa tuotteita ja palveluita 

varmistaakseen, että jokin kaikki edellä mainitut vaatimukset 

täytetään. Lisäksi myyjällä on oikeus muuttaa sovittua hintaa, 

toimitus-/suorituspäivää tai takuita yksipuolisesti. Jos tällainen 

muutos estää myyjää täyttämästä velvoitteitaan rikkomatta 

sovellettavaa lakia tai tekee myyjän velvoitteiden täyttämisestä 

kohtuuttoman työlästä tai epätasapainoista, myyjällä on myös 

oikeus irtisanoa sopimus ilman minkäänlaista vastuuta.

23.2 Sovellettavien lakien noudattaminen. Sopimuksen muista 

määräyksistä riippumatta osapuolet noudattavat aina kaikkia 

sovellettavia lakeja sopimusta toteuttaessaan.

23.3 Lahjonnan ja korruption torjunta. Asiakkaan tulee varmistaa, 

että se, sen johtajat, työntekijät tai alihankkijat eivät tarjoa, lupaa 

tai anna sopimatonta rahallista tai muuta etua myyjän tai kolmansien 

osapuolten (mukaan lukien virkamiehet) työntekijöille 

liiketoiminnan tai muun sopimattoman edun saamiseksi tai 

säilyttämiseksi sopimuksen yhteydessä. Asiakas noudattaa 

kaikkia sovellettavia lahjonnan vastaisia lakeja (mukaan lukien 

muun muassa Yhdysvaltojen ulkomaisia lahjontakäytäntöjä 

koskeva laki ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalaki) ja on 

ottanut käyttöön riittävät ehkäisevät toimenpiteet varmistaakseen, 

että työntekijät ja alihankkijat noudattavat sovellettavaa 

lainsäädäntöä.  

24. Toimeksianto, uusiminen ja alihankinta

24.1 Asiakas ei saa siirtää tai uusia sopimusta kokonaan tai  

osittain, mukaan lukien rakenteen tai asiakkaan omistajuuden 

muutoksella, ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista  

suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti viivästyttää tai evätä,
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edellyttäen, että myyjällä on oikeus pidättää tällainen suostumus 

aina, jos siirron/uusinnan saajalla ei ole riittäviä taloudellisia 

valmiuksia, hän on myyjän tai sen tytäryhtiöiden kilpailija tai 

potentiaalinen kilpailija, hanke aiheuttaa myyjäryhmään 

sovellettavan lain rikkomisen ja/tai ei täytä myyjän eettisiä 

sääntöjä. Myyjä voi luovuttaa tai siirtää sopimuksen kokonaan 

tai osittain kolmansille osapuolille, ja myyjä ilmoittaa tällaisesta 

kirjallisesti asiakkaalle. Osapuolet sopivat toimeenpanevansa 

sellaisen asiakirjat, jotka ovat tarpeen tässä lausekkeessa 

määrättyjen sallittujen toimeksiantojen tai siirtojen 

toteuttamiseksi. Jos asiakas tekee siirron tai luovutuksen, 

asiakkaan on velvoitettava siirron saaja/valtuutettu antamaan 

ylimääräinen maksuvakuus myyjän kohtuullisesta pyynnöstä. 

Edellä mainitun vastainen toimeksianto tai siirto on mitätön 

eikä sillä ole vaikutusta osapuoliin. 

25. Alihankkijat

Myyjällä on oikeus teettää tämän sopimuksen mukaiset 

velvoitteensa alihankintana. Alihankkijan käyttö ei vapauta 

myyjää tämän sopimuksen mukaisesta vastuusta 

alihankintavelvoitteiden täyttämisestä.

26. Muutokset

Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa ehdottaa sopimukseen 

muutoksia muutosluonnoksen muodossa. Kumpikaan 

osapuoli ei ole velvollinen toteuttamaan muutosta, ennen 

kuin molemmat osapuolet ovat sopineet siitä kirjallisesti. 

Elleivät osapuolet toisin sovi, näistä muutoksista aiheutuvien 

lisätöiden hinnoittelu tapahtuu myyjän kulloinkin käytettävissä 

olevan ajan ja materiaalin mukaan.

27. Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan sen lainkäyttöalueen 

lakien mukaisesti, jossa myyjä on rekisteröity, pois lukien 

lain määräysten ristiriitaisuudet. Osapuolet tunnustavat ja 

sopivat, että tavaroiden kansainvälistä myyntiä koskevista 

sopimuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimuksen (jota usein kutsutaan Wienin 

myyntisopimukseksi) soveltaminen on nimenomaisesti 

poissuljettu.

28. Riitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta tai sen kohteesta tai muodosta johtuvat tai 

siihen liittyvät riidat tai vaatimukset (mukaan lukien sopimukseen 

perustumattomat riidat tai vaatimukset) kuuluvat sen  

tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jonka alueella 

myyjä on rekisteröity, ja osapuolet alistuvat peruuttamattomasti 

näiden tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan näissä 

tarkoituksissa. 

29. Yleiset lausekkeet

29.1 Koko sopimus. Tämä sopimus edustaa osapuolten 

välistä kokonaissopimusta ja korvaa ja poistaa kaikki aiemmat 

niiden väliset kirjalliset tai suulliset sopimukset, lupaukset, 

vakuutukset, takuut ja yhteisymmärrykset, jotka liittyvät sen 

kohteeseen. Tämä sopimus korvaa kaikki osapuolten 

tekemät ja niiden väliset aikaisemmat sopimukset. 

29.2 Ei suullista muokkausta. Mitkään muutokset, muutokset, 

mitätöinnit, luopumiset tai muut muutokset eivät sido  

kumpaakaan osapuolta, elleivät sen valtuutetut edustajat 

hyväksy niitä kirjallisesti. Kumpikin osapuoli hyväksyy sen, 

että se ei ole vedonnut sellaisiin toisen osapuolen esityksiin, 

jotka eivät sisälly tähän sopimukseen. 

29.3 Erotettavuus. Sopimuksen pätemättömyys kokonaan 

tai osittain ei vaikuta sopimuksen jäljellä olevan osan 

voimassaoloon. Jos jokin sopimuksen määräyksistä katsotaan  

pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, vain 

pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton osa määräyksestä 

erotetaan, jolloin lauseen, lausekkeen ja määräyksen loppuosa

jää koskemattomaksi ja voimaan täysimääräisesti siltä osin 

kuin sitä ei pidetä pätemättömänä tai  

täytäntöönpanokelvottomana.

29.4 Otsikot. Tämän sopimuksen lausekkeiden ja kappaleiden 

otsikot ovat vain viittausten helpottamiseksi eivätkä ne 

vaikuta minkään sopimuksen määräyksen merkitykseen 

tai tulkintaan.
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