H.B. FULLER – EIMEA-ALUE
MYYNTIEHDOT
NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT POISSULKEVIA JA RAJOITTAVIA LAUSEKKEITA
1. MÄÄRITELMÄT.
”Sovellettava laki”
Sopimukseen sovelletaan Sveitsin lakia, mikä ei rajoita mahdollisen muun Pakottavan lain
soveltamista;
”OSTAJA”
henkilöt, oikeushenkilöt tai yhtiöt, jotka aikovat ostaa Tuotteita TOIMITTAJALTA;
”Ehdot”
nämä Tuotteiden toimitusta koskevat ehdot;
mikä tahansa OSTAJAN ja TOIMITTAJAN välinen sopimus, joka koskee Tuotteiden toimitusta,
”Sopimus”
mukaan lukien rajoituksetta sovitun ajan voimassa olevat call-off-sopimukset ja kertatilaukset, ja
joka käsittää nämä Ehdot, Tilauksen ja Tilausvahvistuksen;
”Pakottava laki”
mikä tahansa pakollinen eurooppalainen laki tai paikallisen lain säädös, jota on sovellettava
Sopimukseen Sovellettavan lain lisäksi tai korvaten jonkin osan Sovellettavasta laista tietyissä
tapauksissa; etenkin jos (i) sekä OSTAJA että TOIMITTAJA sijaitsevat samassa maassa tai (ii)
jos Pakottavaa lakia pidetään kansainvälisessä yhteydessä pakollisena sääntönä;
”Tuotteet”
mitkä tahansa TOIMITTAJAN toimittamat tuotteet, kuten esimerkiksi kokonaan tai osittain valmiit
tuotteet, materiaalit, laitteistot ja koneet;
”Tilaus”
OSTAJAN ohjeet Tuotteiden toimittamista varten (tai OSTAJAN antama hyväksyntä
TOIMITTAJAN tarjoukselle toimittaa tuotteet);
”Tilausvahvistus”
TOIMITTAJAN kirjallinen OSTAJAN Tilauksen vahvistus, joka voi sisältää hinnan, toimitusehdot
tai muut ehtojen selvennykset, tai TOIMITTAJAN käytännössä aloittama Tilauksen käsittely;
”Hinta”
Sopimuksessa määritetty tai muuten kirjallisesti sovittu Tuotteiden hinta;
”Palvelut”
mitkä tahansa TOIMITTAJAN suorittamat, mihin tahansa Sopimukseen liittyvät palvelut, katso
kohta 7.3;
”TOIMITTAJA”
H.B. Fuller -konsernin tai -yhtiöiden jäsen, joka aikoo myydä Tuotteita tai
Palveluita (mukaan lukien sen seuraajat ja siirronsaajat) kulloisenkin tilanteen mukaan.
”Työpäivä”
tarkoittaa päivää, joka ei ole lauantai, sunnuntai eikä yleinen vapaapäivä maassa, johon Tuotteet
toimitetaan.
2 TILAAMINEN, TUOTTEIDEN SAATAVUUS, TILAUKSEN MUUTOS JA PERUUTUS
2.1 TOIMITTAJA myy ja OSTAJA ostaa Tuotteita näiden Ehtojen mukaisesti.
2.2 Sopimus ei ole voimassa, ennen kuin TOIMITTAJA on toimittanut Tilausvahvistuksen.Mitkään OSTAJAN ehdottamat ehdot
eivät ole voimassa (ennen TOIMITTAJAN Tilausvahvistuksen antamista tai sen jälkeen).Mikään OSTAJAN esittämä Tilaus,
toimituspyyntö tai OSTAJAN hyväksyntä toimitetuille Tuotteille ei muodosta näiden Ehtojen täyttä hyväksyntää huolimatta mistään
OSTAJAN ehdottamista ehdoista tai muista OSTAJAN toimista.Täten OSTAJAN ehtoja vastustetaan ja ne hylätään, ellei
TOIMITTAJAN valtuutettu edustaja ole niitä muutoin kirjallisesti hyväksynyt ja allekirjoittanut
2.3 Esitteissä ja muussa materiaalissa olevat kuvaukset ja määritykset on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne muodosta
osaa Sopimuksesta. Ellei toisin ole selvästi merkitty, TOIMITTAJAN tekemät tarjoukset eivät ole sitovia eivätkä muodosta
myyntitarjousta.
2.4 Tilausvahvistus edellyttää aina, että tarvikkeita on saatavilla tai tulossa saataville.Jos tarvikkeita ei ole saatavilla toimitettaviksi
arvioituna toimituspäivänä, TOIMITTAJA pidättää oikeuden viivästyttää toimitusta, ellei OSTAJA ole selkeästi ilmoittanut
Tilauksessa, että aikataulun mukainen toimituspäivä on olennainen. Siinä tapauksessa OSTAJALLA on oikeus peruuttaa Tilaus,
ellei kyseessä ole kohdan 3.1 mukainen tilanne.
2.5 Jos OSTAJA pyytää ja TOIMITTAJA oman harkintansa perusteella hyväksyy OSTAJAN Tilauksen muutoksen tai peruutuksen,
TOIMITTAJALLA on oikeus vaatia kohtuullinen korvaus menetyksistä, kuluista ja kustannuksista, joita TOIMITTAJALLE on
aiheutunut muutoksen tai peruutuksen välittömänä seurauksena, ja OSTAJAN on maksettava tämä korvaus.
3 TOIMITUS
3.1 Sopimuksessa mainitut toimituspäivät ovat vain arvioita. Jos tehty Sopimus koskee kertatilausta pidempiaikaista tilausta,
toimituksen myöhästyminen ei anna oikeutta koko Sopimuksen päättämiseen.
3.2 Ellei TOIMITTAJA ole toisin sopinut kirjallisesti, Tuotteiden toimitus tapahtuu Sopimuksessa sovitussa toimituspisteessä.
3.3 Ilman että tämä rajoittaa mitään muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, TOIMITTAJA voi keskeyttää kaikki toimitukset, jotka
sisältyvät tähän Sopimukseen tai johonkin muuhun TOIMITTAJAN ja OSTAJAN väliseen sopimukseen, (a) jos tähän Sopimukseen
tai muuhun vastaavaan sopimukseen liittyvä maksu on myöhässä, tai siinä määrin kuin Pakottava laki sallii, tai (b) jos ilmenee jokin
kohdassa 9.2 kuvattu tapahtuma, siihen asti kunnes TOIMITTAJA vastaanottaa jäljellä olevat maksut tai hyväksyy sen, että se saa
ne myöhemmin tai että se saa maksun tällaisista avoimista tai tulevista toimituksista kulloisenkin tilanteen mukaan.
3.4 TOIMITTAJA voi ilman korvausvelvollisuutta OSTAJAA kohtaan keskeyttää toimituksen tai peruuttaa Tilauksen, jos
TOIMITTAJAN perustellun näkemyksen mukaan toimitus ei vastaisi TOIMITTAJAN turvallisuus-, työterveys- ja ympäristökäytäntöjä
tai sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
3.5 OSTAJA korvaa kaikki TOIMITTAJALLE aiheutuneet kustannukset, jotka johtuvat OSTAJAN kykenemättömyydestä
vastaanottaa Tuotteet toimitushetkellä tai toimituksen peruuntumisesta TOIMITTAJAN päätöksellä kohdan 3.4 mukaisesti, mukaan
lukien palautuskustannukset, seisontakorvaus, varastointi, uudelleentoimitus tai hävitys näihin kuitenkaan rajoittumatta.
4 HINTA
Tuotteiden hinta on se, joka on voimassa lähetyspäivänä, paitsi jos Tuotteille on määritetty kiinteä hinta Sopimuksessa. Hinta ei
sisällä sovellettavaa arvonlisäveroa, muita veroja tai maksuja. Tarjotut hinnat perustuvat valuuttatilanteeseen, rahti- ja
tullimaksuihin, raaka-aine- ja tuotantokustannuksiin tai muihin tarjouksen tekohetkellä voimassa oleviin maksuihin ja kustannuksiin.
TOIMITTAJA pidättää oikeuden tehdä hintoihin muutoksia, jos tällaisiin tekijöihin liittyvät kustannukset nousevat.
5 MAKSU
5.1 Nettomaksu on suoritettava käteisellä tai muulla hyväksytyllä tavalla 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä, ellei
Sopimuksessa nimenomaisesti sovita toisin. Maksun aika on ratkaisevan tärkeä.
5.2 TOIMITTAJALLA on oikeus mutta ei velvollisuutta periä OSTAJALTA myöhästyneistä maksuista korkoa, joka OSTAJAN on
maksettava heti pyydettäessä, eräpäivästä todelliseen maksupäivään, sekä ennen päätöstä että sen jälkeen. Vuosikorko on 4 %
enemmän kuin Euroopan keskuspankin senhetkinen peruskorko (vähimmäiskorko tai enimmäiskorko on Pakottavan lain
mukainen).Korkoa kertyy päivittäin, ja kertynyt korko lisätään summaan kuukausittain rajoittamatta TOIMITTAJAN oikeutta veloittaa
40 euroa kaikkien erääntyneiden laskujen perintäkuluista. Jos laskukohtaiset perintäkulut ovat suuremmat kuin 40 euroa,
TOIMITTAJA pidättää oikeuden veloittaa OSTAJAN vastattavien perinnästä aiheutuneet lisäkustannukset.
5.3 OSTAJALLA ei ole kuittausoikeutta suhteessa mihinkään TOIMITTAJALLE suoritettavaan maksuun.
5.4 TOIMITTAJA voi hakea maksua oikeusteitse, vaikka Tuotteiden omistajuus ei olisikaan siirtynyt OSTAJALLE.
6 YLIVOIMAINEN ESTE
TOIMITTAJA voi ilman korvausvelvollisuutta viivyttää, supistaa tai peruuttaa tilauksia tai toimituksia, jos se viivästyy tai estyy
valmistamasta tai toimittamasta Tuotteita sen hallinnan ulkopuolisten olosuhteiden takia. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi
työsuhdekiistat, lakot, vaikeat sääolosuhteet, onnettomuudet, raaka-aineiden tai toimintaresurssien puute tai kyvyttömyys hankkia
niitä, tehtaan tai laitteiston rikkoutuminen, terrorismi, luonnonmullistukset, tulipalo, sota, kansallinen hätätila, tulva, räjähdys,
kuljetukseen liittyvät ongelmat tai puutteet, hallituksen toimet tai sen toimien puute.
7 TAKUUT
7.1 Laatu: TOIMITTAJA takaa, että Tuotteet vastaavat toimitushetkellä kaikilta olennaisilta ominaisuuksiltaan TOIMITTAJAN
antamaa kuvausta Tuotteista sillä edellytyksellä, että Ostaja tai sen edustajat käsittelevät ja säilyttävät niitä oikein.OSTAJAN on
ilmoitettava ilmeisistä ja ei-ilmeisistä vioista, menetyksistä tai vahingoista kohdan 10 ehtojen mukaisesti. Heti tällaisen ei-ilmeisen
vian havaitsemisen jälkeen OSTAJAN on lopetettava Tuotteiden käyttö ja palautettava vielä jäljellä olevat Tuotteet ja pakkaukset
TOIMITTAJAN etukäteisen suostumuksen ja TOIMITTAJAN ohjeiden mukaisesti sekä kaikin tavoin autettava TOIMITTAJAA
tapauksen tutkinnassa.Jos nämä ehdot täyttyvät ja osoitetaan, etteivät Tuotteet vastaa TOIMITTAJAN ilmoittamia tietoja,
TOIMITTAJA vaihtaa kaikki virheelliset Tuotteet (tai jos se ei ole kohtuudella käytännössä mahdollista, hyvittää hinnan tai
asianmukaisen osuuden siitä) ja korvaa kaikki kohtuulliset palautuskustannukset.Tämä sitoumus on TOIMITTAJAN ainoa
korvausvelvollisuus virheellisten Tuotteiden tapauksessa.
7.2 Suositukset: Sellaiset Tuotteiden käyttöön, käyttökohteeseen, varastointiin, käsittelyyn tai hävitykseen liittyvät suositukset tai
ehdotukset, jotka annetaan (joko ennen toimitusta tai sen jälkeen) myyntiasiakirjoissa, teknisissä tiedotteissa, vastauksena
tiedusteluun tai missä tahansa muussa muodossa, annetaan hyvässä uskossa, mutta lopullinen päätös niihin luottamisesta on
ainoastaan OSTAJAN harkinnan varassa (tarvittaessa koekäytön perusteella). TOIMITTAJA ei ota vastuuta tällaisista suosituksista
tai ehdotuksista.Mitään takuuta ei anneta Tuotteiden laadusta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ja kaikki oletetut lakisääteiset
tai tapaoikeuteen perustuvat ehdot, jotka koskevat laatua, kuvausta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen (minkä tahansa
lainkäyttöalueen lakien mukaisesti), suljetaan pois enintään siinä määrin kuin se on Sovellettavan lain mukaan sallittua.
7.3 Jos TOIMITTAJA auttaa OSTAJAA, oli sitten kyse Tuotteiden asennuksesta, toimituksesta, teknisistä ehdotuksista tai
vastaavista (”Palvelut”), TOIMITTAJA tekee sen hyvässä uskossa, mutta tällaisten Palvelujen yhteydessä otetaan huomioon
kohdassa 7.2 edellä ja kohdassa 12 jäljempänä mainitut varoitukset.
8 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
TOIMITTAJA voi Pakottavan lain sallimissa rajoissa päättää Sopimuksen ilmoittamalla siitä OSTAJALLE, jos OSTAJA on rikkonut
Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai jos ilmenee jokin kohdassa 9.2 kuvattu tilanne, tämän kuitenkaan rajoittamatta mitään muita
oikeuksia tai oikeussuojakeinoja. Toimitettujen mutta ei vielä maksettujen Tuotteiden hinta erääntyy ja on maksettava välittömästi.

V.16

9 OMISTUSOIKEUS JA RISKI
9.1 Omistusoikeus ei siirry, ennen kuin TOIMITTAJA vastaanottaa kokonaisuudessaan suoritetun hyväksytyn maksun Tuotteista
ja kaikista muista Tuotteista, joiden toimituksesta TOIMITTAJA ja OSTAJA ovat sopineet ja joiden maksu on erääntymässä.Jos
maksu on myöhässä tai jos ilmenee jokin muu kohdassa 9.2 kuvattu tilanne, TOIMITTAJA voi periä Pakottavan lain sallimissa
rajoissa takaisin tai myydä uudelleen Tuotteet, joita ei ole jälleenmyyty (tai jälleenmyyty riippuen omistusoikeuden säilymisestä), ja
voi tätä tarkoitusta varten tulla OSTAJAN toimitiloihin.Omistusoikeuden siirtymiseen asti OSTAJA säilyttää Tuotteita TOIMITTAJAN
vastuunalaisena tallettajana ja omaisuuden hoitajana. Tuotteita on säilytettävä erillään ja ne on merkittävä TOIMITTAJALLE
kuuluviksi sekä vakuutettava koko jälleenhankinta-arvostaan. OSTAJAN on päästettävä TOIMITTAJA paikalle luvallisesti ja
avustettava TOIMITTAJAA kaikin kohtuullisin keinoin saamaan Tuotteet takaisin.Jos Tuotteet on tarkoitettu kaupalliseen
jälleenmyyntiin, OSTAJA voi jälleenmyydä Tuotteita osana normaalia liiketoimintaansa, mutta tätä sallittua jälleenmyyntiä varten
se asettaa TOIMITTAJALLE vakuudeksi kaikki tulevat OSTAJAN saatavat asiakkailtaan.TOIMITTAJALLA on oikeus periä
vakuudeksi asetetut saatavat itse, jos OSTAJA laiminlyö Tuotteisiin liittyvät maksuvelvoitteensa.
Kyseisten Tuotteiden omistusoikeus kuuluu edelleen TOIMITTAJALLE, ellei niitä ole palauttamattomasti yhdistetty muihin
Tuotteisiin, jolloin OSTAJA suostuu siihen, että se siirtää ja säilyttää TOIMITTAJALLE yhteisomistusosuuden uudessa
valmistetussa esineessä Tuotteiden maksamattoman osuuden arvoa vastaavassa suhteessa (suhteessa muiden yhdistettyjen tai
sekoitettujen esineiden arvoon), ja TOIMITTAJA voi edelleen jatkaa Tuotteiden maksamattoman osuuden perimistä.OSTAJA
avustaa TOIMITTAJAA kaikin kohtuullisin keinoin kaikissa lisävaatimuksissa mukaan lukien velkasaatavasta ilmoittaminen
asiakkailleen.
9.2 Pakottavan lain sallimissa rajoissa OSTAJAN oikeus käyttää Tuotteita tai jälleenmyydä Tuotteet asiakkailleen päättyy ja
TOIMITTAJALLE Sopimuksen mukaan maksettavat summat erääntyvät välittömästi, jos OSTAJA joutuu jonkinlaiseen selvitystilaan
tai konkurssi- tai omaisuushallintoon (joko tuomioistuinten ulkopuolella tai muuten), likvidaatiomenettelyyn (muuta kuin vilpitöntä ja
maksukykyistä fuusiota tai saneerausta varten), konkurssiin, jonkinlaiseen velkajärjestelyyn velkojien kanssa, mihin tahansa edellä
mainituista vastaavien ulkomaisten OSTAJAAN kohdistuvien säännösten tai menettelyjen johdosta tai jos OSTAJA ehdottaa jotakin
edellä mainituista tai jos TOIMITTAJALLA on perusteita uskoa, että jokin edellä mainituista on tapahtumassa.
9.3 Kaikki Tuotteisiin liittyvät riskit siirtyvät Tuotteiden toimitushetkellä Sopimuksessa mainitussa toimituspisteessä, ellei toimitusta
suorita OSTAJAN valitsema huolitsija, jolloin riskit siirtyvät OSTAJALLE, kun Tuotteet luovutetaan huolitsijalle.
9.4 Kaikki immateriaalioikeudet, jotka liittyvät Tuotteisiin, niiden valmistukseen, tuotekehitykseen tai suunnitteluun (mukaan lukien
niiden parannukset), säilyvät TOIMITTAJALLA (joko OSTAJAN toimeksiannosta tai muuten). TOIMITTAJAN pyynnöstä ja
kustannuksella OSTAJA vahvistaa kyseiset oikeudet tai siirtää ne TOIMITTAJALLE huolehtimalla vaadittavista toimista ja
asiakirjoista.
9.5 OSTAJA ei saa julkistaa millekään muulle osapuolelle mitään luottamuksellisia tietoja, jotka kuuluvat TOIMITTAJALLE tai joihin
TOIMITTAJALLA on laillinen käyttöoikeus (mukaan lukien rajoituksetta tekniset tiedot, kaavat, valmistusprosessit, asiantuntemus
ja tekniset tai taloudelliset tiedot), eikä käyttää tällaisia tietoja mihinkään tarkoitukseen, ellei TOIMITTAJA ole nimenomaisesti
antanut tähän kirjallista valtuutusta.
9.6 TOIMITTAJAN Tuotteiden omistusoikeuksien ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi OSTAJA ei saa (i) analysoida mitään
toimitettujen Tuotteiden osaa eikä tilata tai sallia analyysia (paitsi siinä määrin kuin on kohtuullisesti tarpeen turvallisuuden
varmistamiseksi) eikä (ii) kopioida Tuotteita tai sallia niiden kopiointia.
10 PUUTTEELLISESTA TOIMITUKSESTA ILMOITTAMINEN
10.1 OSTAJALLA on velvollisuus tarkastaa Tuotteet ulkonäön ja lukumäärän osalta ja merkittävä näkyvät vahingot tai ilmeiset
puutteet huolitsijan lähetysluetteloon vastaanottaessaan Tuotteet. OSTAJAN on ilmoitettava niistä TOIMITTAJALLE välittömästi ja
kolmen työpäivän kuluessa toimituksesta kirjallisesti. Ilmoitukseen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä reklamaatiota tukeva
valokuva.
10.2 OSTAJAN on ilmoitettava TOIMITTAJALLE toimituksen jälkeen ilmenneistä piilevistä vahingoista tai menetyksistä kirjallisesti
seitsemän työpäivän kuluessa toimituksesta. Ilmoitukseen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä reklamaatiota tukeva valokuva.
10.3 OSTAJAN on ilmoitettava TOIMITTAJALLE ei-ilmeisistä ja piilevistä vahingoista kirjallisesti seitsemän työpäivän kuluessa
siitä, kun ei-ilmeisen tai piilevän vahingon voisi kohtuudella olettaa käyneen ilmi. Ilmoitukseen on liitettävä reklamaatiota tukevia
näytteitä tai muita todisteita (katso kohta 7.1).
11 VAJAAT JA YLISUURET TOIMITUKSET
TOIMITTAJAN tehtaalta tuleva painovarmennus on lopullinen. TOIMITTAJAN lähettämä toimitus voi olla 10 % tilattua painoa tai
määrää pienempi tai suurempi. OSTAJA maksaa tosiasiallisesta toimitetusta painosta tai määrästä tämän sallitun vaihteluvälin
rajoissa. Kohdan 10.1 ehdot huomioon ottaen TOIMITTAJAN on niin pian kuin käytännössä mahdollista toimitettava puuttuva osuus
tai noudettava ylimääräinen osuus, joka ylittää kyseisen sallitun vaihteluvälin. Jos OSTAJA ei ilmoita sallitun vaihteluvälin ylittävästä
toimituksen ylimääräisestä osuudesta kohdan 10.1 mukaisesti tai jos OSTAJA käyttää tällaisia Tuotteita tai käy niillä kauppaa, sen
on maksettava niistä Sopimuksessa määritetyn hintatason mukaan.
12 POISSULKEVAT ja RAJOITTAVAT EHDOT
Tämä osa on voimassa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti ja ellei sekä OSTAJAN että TOIMITTAJAN
valtuutettu edustaja ole sitä vahvistanut allekirjoituksella.
12.1 TOIMITTAJAN kokonaisvastuu OSTAJALLE mistä tahansa vaateesta tai toisiinsa liittyvien vaateiden sarjasta
riippumatta siitä, mistä ne aiheutuvat, oli sitten kyseessä sopimus, oikeudenloukkaus (mukaan lukien laiminlyönti tähän
kuitenkaan rajoittumatta), lakisääteisen velvollisuuden rikkomus, tietojen virheellinen esittäminen (lukuun ottamatta
tahallista vääristelyä), ankara vastuu tai muu, rajoittuu kyseisten Tuotteiden vaihtoon tai niiden ostohinnan hyvitykseen.
12.2 Jos vaade koskee Palveluita, TOIMITTAJAN kokonaisvastuu OSTAJALLE mistä tahansa vaateesta tai toisiinsa
liittyvien vaateiden sarjasta riippumatta siitä, mistä ne aiheutuvat, oli sitten kyseessä sopimus, oikeudenloukkaus
(mukaan lukien laiminlyönti tähän kuitenkaan rajoittumatta), lakisääteisen velvollisuuden rikkomus, tietojen virheellinen
esittäminen (lukuun ottamatta tahallista vääristelyä), ankara vastuu tai muu, rajoittuu vain kyseisten Tuotteiden tai
Palveluiden vaihtoon tai Palveluiden ostohinnan tai Palveluihin liittyvien Tuotteiden ostohinnan hyvitykseen.
12.3 TOIMITTAJA ei missään tapauksessa ole vastuussa OSTAJALLE tälle koituneista voittojen tai katteiden
menetyksistä, sopimuksen, liiketoiminnan tai liikearvon menetyksestä tai mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä,
jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai liittyvät siihen.
12.4 Mikään ei sulje pois tai rajoita TOIMITTAJAN vastuuta (i) petoksesta, (ii) törkeästä huolimattomuudesta tai (iii) kuolemasta tai
henkilövahingosta, joka liittyy Tuotteiden tai Palveluiden toimitukseen ja johtuu TOIMITTAJAN laiminlyönnistä, tai (iv) kun mikä
tahansa sovellettava Pakottava laki estää vastuun sulkemisen pois sopimuksella.
12.5 OSTAJAN on pyrittävä kaikin keinoin minimoimaan vaadittava summa tai alentamaan sitä.
12.6 Sopimuksen muiden sovellettavien rajoitusten mukaisesti ja Pakottavan lain sallimissa rajoissa OSTAJAN maksuvaatimukset
tai toimenpiteet on tehtävä vuoden kuluessa TOIMITTAJAN toimituspäivämäärästä.
13 YLEISTÄ
13.1 Sopimus muodostaa sopijapuolten välisen sopimuksen kokonaisuudessaan. OSTAJA ei ole käyttänyt mitään muuta esitystä
tai takuuta kuin mikä nimenomaisesti esitetään Sopimuksessa kirjallisesti. Tämä ehto ei vaikuta TOIMITTAJAN vastuuseen tietojen
tahallisesta vääristelystä.
13.2 Minkä tahansa oikeuden täytäntöönpanoon liittyvä TOIMITTAJAN alullepanema luopuminen, poikkeuslupa tai viivytys ei
merkitse oikeuksista luopumista.
13.3 Tämä Sopimus on henkilökohtainen OSTAJALLE ja TOIMITTAJALLE. Kumpikaan sopimuspuoli ei saa luovuttaa tai siirtää
mitään Sopimukseen liittyviä oikeuksia tai etuja millekään muulle henkilölle ilman toisen sopimuspuolen etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta (tällaista suostumusta ei saa kohtuuttomasti evätä tai viivyttää) sillä edellytyksellä, että TOIMITTAJALLA on
lupa (tarvitsematta saada suostumusta) (i) luovuttaa tai siirtää Sopimukseen sisältyvät oikeudet ja edut kokonaisuudessaan tai
osittain mille tahansa TOIMITTAJAN tytäryhtiölle, hallintayhtiölle tai tällaisen hallintayhtiön tytäryhtiölle ja (ii) luovuttaa tai siirtää
mille tahansa kolmannelle osapuolelle sen oikeudet periä Sopimukseen liittyvät velat tai saatavat.
13.4 Mikään Sopimusta tai jotakin sen ehtoa koskeva muutos, poikkeama tai oikeudesta luopuminen ei tule voimaan, elleivät
sopimuspuolten valtuutetut edustajat ole sopineet siitä kirjallisesti.
13.5 Mikä tahansa Sopimuksen tai näiden Ehtojen määräys, joka on tai saattaa olla mitätön tai täytäntöpakoton, katsotaan erilliseksi
kyseisen mitättömyyden tai täytäntöpakottomuuden osalta, eikä se vaikuta mihinkään muuhun Sopimuksen tai näiden Ehtojen
määräykseen. Pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat määräykset on korvattava sellaisella korvaavalla määräyksellä, joka
vastaa parhaiten osapuolten tarkoittamaa määräystä.
14 VIENTISÄÄNNÖSTELY JA VALVOTTU KÄYTTÖ
14.1 OSTAJA ei saa toimittaa, tuoda tai viedä Tuotteita vastoin (a) Yhdysvaltojen, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan yhteisön
tai muiden tahojen pakotteita tai (b) muita sovellettavia vienti- tai tuontirajoituksia.
14.2 Tuotteita ei saa millään tavalla käyttää, hävittää tai myydä edelleen tarkoitukseen, johon liittyy tai epäillään liittyvän (a)
ydinaseiden, kemiallisten tai biologisten aseiden tai niiden toimitusjärjestelmien käyttöä tai (b) kiellettyjen tai valvottavien aineiden
esiasteiden käyttöä.
14.3 Toimitus tai muut järjestelyt, jotka TOIMITTAJA suostuu tai on velvollinen hoitamaan sovittujen INCOTERM-ehtojen mukaisesti
toimitushetken jälkeen, tapahtuvat OSTAJAN toimeksiannosta, ja OSTAJA maksaa kaikki aiheutuvat verot, maksut ja kustannukset.
Tuotteet, joita OSTAJA tai OSTAJAN huolitsija eivät vastaanota, voidaan varastoida OSTAJAN riskillä ja kustannuksella.
14.4 OSTAJA korvaa TOIMITTAJALLE kaikki ylimääräiset kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että OSTAJA viivästyy tai
epäonnistuu tuonti- tai vientivelvoitteidensa täyttämisessä.

14.5 Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1980 yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Wienin
yleissopimus) ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen tavarakaupan määräaikaista rajoittamista koskeva yleissopimus
korjauksineen eivät päde, mutta kauppaehtojen tulkinnan kansainväliset säännöt (Incoterms-toimituslausekkeet) ovat voimassa,
sikäli kuin ne eivät ole ovat ristiriidassa Ehtojen määräysten kanssa.
14.6 OSTAJA ilmoittaa TOIMITTAJALLE kaikista erityisvaatimuksista, jotka liittyvät Tuotteiden tuontiin toimitusmaahan.
14.7 OSTAJA on vastuussa tietojen täsmällisyydestä ja hyvittää TOIMITTAJALLE kaikki tälle aiheutuvat kulut, menetykset tai
vahingot, jos OSTAJAN antamat tiedot ovat virheellisiä tai myöhässä tai jos OSTAJA ei muulla tavoin noudata kohdan 14
määräyksiä.
15 OSTAJAN VELVOLLISUUDET
15.1 OSTAJA ei saa käyttää mitään TOIMITTAJAN tavaramerkkejä tai tuotenimiä Tuotteiden jälleenmyynnissä lukuun ottamatta
sellaisia, joiden käyttöön TOIMITTAJA on etukäteen antanut nimenomaisen kirjallisen luvan. Mikäli TOIMITTAJA suostuu
toimittamaan Tuotteita OSTAJAN nimissä, OSTAJA takaa, että sen valmistusta, pakkaamista, paketointia, pakkausmerkintöjä ja
merkitsemistä koskevat ohjeet (i) annetaan ajoissa ja tarkasti, (ii) ovat kaikkien sovellettavien lakien mukaisia ja (iii) eivät loukkaa
minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. OSTAJAN on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja tuotteen asettamisesta myyntiin
mille tahansa markkinoille, ja se vastaa kaikesta asiakasviestinnästään ja -vuorovaikutuksestaan.
15.2 OSTAJA suojaa TOIMITTAJAA kaikilta kolmannen osapuolen vaateilta, menetyksiltä, kuluilta ja kustannuksilta (mukaan lukien
oikeuskuluilta), joita TOIMITTAJALLE aiheutuu Tuotteisiin liittyen ja jotka johtuvat suoraan tai välillisesti mistä tahansa OSTAJAN,
sen työntekijöiden tai sen edustajien toimista tai niiden puutteesta.
16 LAINSÄÄDÄNTÖ
Näitä Ehtoja ja Sopimusta hallitaan ja tulkitaan Sovellettavan lain mukaisesti. Jos OSTAJA ja TOIMITTAJA sijaitsevat eri maissa,
OSTAJA suostuu (a) jättämään Ehdoista tai Sopimuksesta aiheutuvat tai niihin liittyvät riita-asiat Sveitsin (Zürichin kantonin)
kaupallisten tuomioistuimien yksinomaiseen tuomiovaltaan ja (b) siihen, että TOIMITTAJALLA on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin tai
oikeudenkäyntiin joko Sveitsin (Zürichin kantonin) kaupallisissa tuomioistuimissa tai minkä tahansa sellaisen maan missä tahansa
tuomioistuimessa, jossa (i) TOIMITTAJALLA on rekisteröity toimipiste tai jossa (ii) TOIMITTAJA kärsii vahingon. Jos sekä
TOIMITTAJA että OSTAJA sijaitsevat samassa maassa, OSTAJA suostuu (a) jättämään Ehdoista tai Sopimuksesta aiheutuvat tai
niihin liittyvät riita-asiat TOIMITTAJAN rekisteröidyn toimipisteen lainkäyttöalueen tuomioistuimen yksinomaiseen tuomiovaltaan ja
(b) siihen, että TOIMITTAJA voi halutessaan ryhtyä toimenpiteisiin tai oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa, joka sijaitsee maassa,
jossa (i) sen rekisteröity toimipiste sijaitsee tai jossa (ii) TOIMITTAJA kärsii vahingon. Kaikissa tapauksissa OSTAJA luopuu
oikeudesta panna asia vireille muussa kuin kohdassa (a) määritellyssä tuomioistuimessa.
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