Schneider Electric Finland Oy:n Yleiset myyntiehdot

1.

YLEISTÄ

1.1.

Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Myyntiehdot”) sovelletaan kaikkiin Schneider Electric Finland Oy:n
(”Myyjä” tai ”Osapuoli”) tekemiin tarjouksiin sekä sellaisiin Myyjän minkä tahansa ostajan (”Ostaja” tai
”Osapuoli”) kanssa tekemiin myyntisopimuksiin (”Sopimus”), jotka koskevat Tuotteiden, Ohjelmistojen ja/tai
Palveluiden toimituksia Suomessa. Kaikki Myyjän tekemät myynnit edellyttävät, että Ostaja hyväksyy nämä
Myyntiehdot täysin ja luopuu omista yleisistä ostoehdoistaan. Ostajan tehdessä tilauksen hänen katsotaan
hyväksyneen Myyntiehdot.

1.2.

Myynteihin sovelletaan vain näitä Myyntiehtoja. Ostajan näistä Myyntiehdoista poikkeavat, niiden vastaiset
tai niitä täydentävät yleiset ostoehdot tulevat osaksi Sopimusta vain jos ja siltä osin kuin Myyjä erikseen antaa
siihen suostumuksensa. Tätä suostumusvaatimusta sovelletaan kaikissa tapauksissa, eli myös silloin, kun Myyjä
tekee Ostajalle toimituksen ja Myyjä on tietoinen Ostajan yleisistä ostoehdoista.

1.3.

Ostaja vakuuttaa ja takaa Myyjälle olevansa elinkeinonharjoittaja kuten määritelty Suomen
kuluttajansuojalainsäädännössä. Ostaja vakuuttaa toimivansa kaikissa Myyjältä tekemissään ostoissa
elinkeinonharjoittajana eikä kuluttajana.

2.

MÄÄRITELMÄT

2.1.

”Korruption vastaisella lainsäädännöllä” tarkoitetaan kaikkia soveltuvia lakeja, jotka kieltävät lahjan, maksun
tai muun etuuden antamisen henkilölle, virkailijalle, työntekijälle, asiamiehelle tai edellä mainittujen
neuvonantajalle, tai jotka kieltävät rahanpesun, veronkierron tai näissä avustamisen. Näitä lakeja ovat muun
muassa, mutta ei rajoittuen, Ranskan Sapin II -laki, Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act ja Yhdistyneen
kuningaskunnan Bribery Act.

2.2.

”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita Osapuolet luovuttavat toisilleen Sopimuksen
aikana ja jotka joko i) ovat merkitty luottamuksellisiksi tai ii) ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vallitsevissa
olosuhteissa on pidettävä luottamuksellisena. Luottamukselliset tiedot eivät sisällä näiden Myyntiehtojen
perusteella suoritettujen Palveluiden tuloksena syntyviä tuotoksia eikä tietoja, jotka a) ovat jo toisen
Osapuolen tiedossa julkistamisen aikaan, b) tuotetaan itsenäisesti hyötymättä toisen Osapuolen
Luottamuksellisista tiedoista, c) vastaanotetaan kolmannelta osapuolelta, jota ei koske tietojen omistajaa
kohtaan mikään salassapitovelvollisuus tai d) ovat tulleet julkisuuteen vastaanottajasta riippumattomasti.

2.3.

”Teollis- ja tekijänoikeuksilla” tarkoitetaan patentteja, hyödyllisyysmalleja, keksijän oikeuksia, tekijänoikeuksia
ja niiden lähioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä ja verkkotunnuksia, tuotteen muotoon ja pakkaukseen
liittyviä oikeuksia, goodwill-arvoon liittyviä oikeuksia, oikeuksia ja oikeutta nostaa kanne merkkioikeuden
loukkaamisesta (passing off) tai vilpillisestä kilpailusta; mallioikeuksia, tietokantaoikeuksia, käyttöoikeuksia,
luottamuksellisia tietoja (mukaan lukien tietotaito- ja liikesalaisuudet) koskevia oikeuksia ja kaikkia muita
teollis- ja tekijänoikeuksia riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai rekisteröimättömiä. Mukaan luetaan
myös kaikki hakemukset ja oikeudet hakea, saada, uusia, laajentaa ja vaatia etuoikeutta näihin oikeuksiin sekä
kaikkiin vastaaviin oikeuksiin tai suojan muotoihin, jotka ovat voimassa tai tulevat olemaan voimassa nyt tai
tulevaisuudessa missä tahansa maailmassa.

2.4.

”Tuotteilla” tarkoitetaan kaikkia Myyjän Sopimuksen nojalla toimittamia laitteita, Ohjelmistoja, tarvikkeita,
lisävarusteita ja muita hyödykkeitä.

2.5.

”Palveluilla” tarkoitetaan testausta, arviointia, päiväkohtaisia tai tiettyjä ajallisesti rajoitettuja
suunnittelupalveluita sekä asennus-, käyttöönotto-, käynnistys-, kokoonpano-, korjaus- ja huoltotoimia ja
sovellusohjelmien kehittämistä, räätälöintiä, toteutusta ja koulutusta sekä muita Osapuolten näiden
Myyntiehtojen nojalla sopimia palveluita, jotka Myyjä toimittaa Sopimuksen mukaisten Tuotteiden myynnin
yhteydessä, ja muita toimintoja, jotka Myyjä sopii suoritettavaksi.

2.6.

”Ohjelmistoilla” tarkoitetaan digitaalisia tuotteita ja sisältöä, tietokoneohjelmistoja, sovelluksia ja
laiteohjelmistoja kaikissa muodoissa. Käsitteeseen ei sisälly lähdekoodia, joka näissä Myyntiehdoissa
määritellään tietokoneohjelmistosovellusten ja laiteohjelmistojen esitystavaksi ihmisten ymmärtämällä tavalla,
mikä on tarpeen näiden ymmärtämiseksi, ylläpitämiseksi, muuttamiseksi, korjaamiseksi tai parantamiseksi.

2.7.

”Kolmannen osapuolen tuotteilla” tarkoitetaan kolmannen osapuolen myymiä tuotteita ja ohjelmistoja. Jos
Myyjä toimittaa Kolmansien osapuolten tuotteita Sopimuksen mukaisesti, tällainen toimitus tapahtuu vain
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”läpimyyntinä”, huolimatta siitä, mitä näissä ehdoissa on sanottu, ja kauppaan sovelletaan kyseisen kolmannen
osapuolen myyntiehtoja, muun muassa takuuehtoja, lisenssejä, korvauksia, vastuunrajoituksia, hintoja ja
niiden muutoksia. Tarjouksissa Kolmansien osapuolten tuotteille annettuihin hintoihin sovelletaan kolmannen
osapuolen tekemiä hinnanmuutoksia, jotka tapahtuvat tarjouksen antopäivän ja Myyjän laskun päivämäärän
välillä.
3.

TARJOUSTEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

3.1.

Ellei Myyjä anna Ostajalle erillistä tarjousta, sovelletaan kauppaan niitä hintoja, jotka on ilmoitettu Myyjän
tilauspäivänä voimassa olevassa hinnastossa.

3.2.

Jos Myyjä tekee tarjouksen, sen hinnat ja ehdot koskevat yksinomaan tarjouksessa määriteltyjä Tuotteita,
Palveluita ja Ohjelmistoja ja ne ovat voimassa yhden (1) kuukauden ajan tarjouksen päivämäärästä, ellei
tarjouksessa erikseen muuta määritellä.

4.

MUUTOKSET

4.1.

Kumpikin Osapuoli voi pyytää tilauksen laajuuteen, kestoon, toimitusaikatauluun tai hintaan vaikuttavia
muutoksia, mukaan lukien muutokset toimitettaviin tai lisensoitaviin Tuotteisiin, Ohjelmistoihin tai Palveluihin.
Jos jompikumpi Osapuoli pyytää tällaista muutosta, Osapuolet neuvottelevat vilpittömästi tilauksen
kohtuullisesta ja tasapuolisesta mukauttamisesta, mukaan lukien mahdolliset hinnan ja aikataulun muutokset
sekä muutokset maksuaikatauluun ja välitavoitteisiin. Jos Myyjä näiden neuvottelujen tuloksena viivästyy
välitavoitteen saavuttamisessa, Myyjällä on oikeus toimittaa välilasku välitavoitteen toteutetusta
prosenttiosuudesta. Lasku on maksettava kohdan 7 mukaisesti. Toisen Osapuolen pyytämät muutokset eivät
ole sitovia kummallekaan Osapuolelle ennen kuin molemmat Osapuolet ovat hyväksyneet muutokset
kirjallisesti. Muutosten hinnoittelu perustuu Myyjän voimassa oleviin hintoihin.

4.2.

Myyjä pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tuoteluettelossa ja esitteissä olevat tuotetiedot, mukaan
lukien Tuotteiden tekniset tiedot.

5.

TOIMITUS

5.1.

Ellei Myyjän tarjouksessa tai muissa sopimuksissa toisin mainita, toimitukset katsotaan tehdyiksi, kun Tuotteet
on saatettu saataville Myyjän toimitiloissa/varastossa tai muussa Myyjän määräämässä paikassa Suomessa
(FCA tilauspäivänä voimassa olevat ICC Incoterms).

5.2.

Jos Ostaja ei ota Tuotteita haltuunsa sovittuna toimituspäivänä tai ei hae Tuotteita ennakkoilmoituksen
antamisen jälkeen, Myyjä voi automaattisesti purkaa kaupan ilman kirjallista ilmoitusta ja rajoittamatta Myyjän
mahdollisuutta vaatia vahingonkorvausta. Jos Myyjä ei käytä tätä oikeutta, Ostajan on maksettava Tuotteiden
käsittely- ja varastointikulut siihen asti, että Ostaja ottaa tilatut Tuotteet haltuunsa.

5.3.

Jos Ostaja ei ilmoita Myyjälle Tuotteissa havaituista olennaisista poikkeamista kohtuullisessa ajassa
toimituksen jälkeen ja enintään 30 kalenteripäivän kuluessa tai jos Ostaja käyttää Tuotteita, Ohjelmistoja tai
Palveluita tuotantoympäristössä tai tavanomaisessa liiketoiminnassa, katsotaan Tuotteet, Ohjelmistot ja
Palvelut hyväksytyiksi rajoittamatta kuitenkaan sitä, mitä näissä Myyntiehdoissa säädetään takuuehdoista.

5.4.

Ellei sovita muista Ostajan kustannuksella hyväksymiskriteereistä, sovelletaan toimitettuihin Tuotteisiin,
Ohjelmistoihin ja Palveluihin soveltuvin osin Myyjän vakiotestausmenettelyjä, mukaan lukien tehtaalla
suoritettava hyväksymistestaus ja kohteessa suoritettava hyväksymistestaus. Jos Ostajan edustaja ei voi
osallistua mihinkään testiin saatuaan niistä ilmoituksen kohtuullisessa ajassa, Ostajan katsotaan luopuneen
oikeudestaan osallistua testeihin. Siltä osin kuin Tuotteet, Ohjelmistot tai Palvelut on hyväksytty tai voidaan
katsoa Ostajan hyväksymiksi Sopimuksen tai tilauksen mukaisesti missä tahansa vaiheessa, Myyjällä on oikeus
luottaa tällaiseen hyväksyntään myös kaikissa myöhemmissä suorittamissaan vaiheissa.

6.

VIIVÄSTYKSET

6.1.

Toimitusajat ovat viitteellisiä, ellei Myyjä nimenomaisesti hyväksy erikseen asetettuja tarkkoja toimitusaikoja.
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6.2.

Toimitusaika alkaa kun: i) Myyjä hyväksyy tilauksen ehdoitta, ii) Myyjän vastaanottaa tiedot, joiden
toimittamisesta Ostaja on vastuussa, jos tilauksen toteuttamisen aloittaminen edellyttää näiden tietojen
saamista, tai iii) Myyjä vastaanottaa sovitun ennakkomaksun, sen mukaan mikä näistä on viimeisin.

6.3.

Jos Sopimuksessa ei ole erikseen asetettu toimitusaikaa, Sopimus katsotaan mitättömäksi, mikäli Sopimuksen
voimaantulon edellytykset eivät ole täyttyneet kuuden (6) kuukauden sisällä Sopimuksen tekemisestä. Myyjä
ja Ostaja luopuvat Sopimuksen tuomasta oikeudestaan vaatia tästä vahingonkorvauksia.

6.4.

Jos toimitus viivästyy tilanteessa, joissa on sovittu tarkka toimitusaika eikä toisin ole sovittu, Myyjän on
maksettava sopimussakkona viivästyneiden Tuotteiden osalta 0,5 % niiden hinnasta jokaista täyttä
viivästysviikkoa kohti yhden viikon lisäajan jälkeen. Sopimussakon enimmäismäärä on kuitenkin 5 %
viivästyneiden Tuotteiden kokonaishinnasta. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata sopimussakkoa Myyjän saatavista
Ostajalta ilman Myyjän erillistä kirjallista suostumusta. Edellä kuvattu sopimussakko on Ostajan ainoa
oikeussuojakeino viivästystilanteessa, ja Myyjän on maksettava sopimussakko vain, jos viivästys johtuu
yksinomaan Myyjästä.

6.5.

Jos Ostaja viivästyttää, estää tai vaikeuttaa Myyjän toimintaa, Myyjällä on oikeus toimitusajan pidennykseen.
Myyjä voi myös periä Ostajalta tällaisesta viivästyksestä, estämisestä tai vaikeuttamisesta aiheutuvat
lisäkustannukset, mukaan lukien ylimääräiset varastointikustannukset, uudelleen varastoinnin ja uudelleen
keräilyn kustannukset sekä matka- ja kuljetuskustannukset.

6.6.

Ostaja hyväksyy, että Tuotteet tai niiden osat on valmistettu taikka muuten hankittu alueilta tai asennetaan
alueilla, joihin vallitseva COVID-19-epidemia/-pandemia vaikuttaa tai joihin se voi tulevaisuudessa vaikuttaa, ja
että tilanne voi aiheuttaa esteitä tai viivästyksiä Myyjän (tai sen alihankkijoiden) kapasiteetissa tuottaa,
toimittaa, asentaa tai huoltaa Tuotteita riippumatta siitä, johtuvatko tällaiset esteet tai viivästykset
viranomaisten määräämistä toimenpiteistä vai ovatko ne Myyjän (tai sen alihankkijoiden) tarkoituksellisesti
toteuttamia ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä Myyjän (tai sen alihankkijoiden) työntekijöiden
altistumisen välttämiseksi. Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että tällaiset olosuhteet tulkitaan sellaisiksi
hyväksyttäviksi syiksi viivästykselle, jotka eivät altista Myyjää seuraamuksille, rajoituksetta mukaan lukien
viivästysseuraamukset, sopimussakot ja muut vahingonkorvausvaateet sekä sopimuksen irtisanominen.

7.

HINNAT, MAKSUT JA VEROT

7.1.

Hinnat ilmaistaan ilman veroja riippumatta siitä, maksetaanko ne Suomessa vai Tuotteiden toimitusmaassa.

7.2.

Ostaja on vastuussa kaikkien tariffien (joiden määrät voivat muuttua) maksamisesta (lisättynä Tuotteiden
hintoihin tai korjauksina hinnaston hintoihin, tilanteen mukaan), joita määrätään Sopimuksen mukaisesti
toimitetuille Tuotteille Sopimuksen tekopäivästä eteenpäin ja jotka ovat tulleja, veroja tai erityismaksuja, joita
sovelletaan tuontiin EU:hun, ETA:lle, Sveitsiin tai mihin tahansa maahan, jonka kanssa EU on solminut
vapaakauppasopimuksen, sekä vientiin näistä maista. Tämä koskee kaikkia Tuotteita, Myyjän Tuotteiden
valmistukseen käyttämiä raaka-aineita ja komponentteja sekä kaikkia muita tuotteita, joiden osana Myyjän
Tuotteita käytetään tai joiden yhteydessä Myyjän Tuotteita hyödynnetään kaupallisesti.

7.3.

Jos Ostaja on lain mukaan velvollinen pidättämään veroja Sopimuksen mukaisesti Myyjälle maksetuista tai
maksettavista määristä, i) Myyjälle maksettua tai maksettavaa summaa korotetaan siinä määrin kuin on
tarpeen sen varmistamiseksi, että Myyjä saa nettosumman, joka vastaa sitä summaa, jonka se olisi saanut
ilman pidätettäviä veroja, ja ii) Ostaja toimittaa Myyjälle todisteen tällaisesta lain edellyttämästä
veronpidätyksestä.

7.4.

Myyjällä on oikeus tarkistaa Sopimukseen soveltuvia hintoja seuraavasti:
(a)

Antamalla Ostajalle kirjallisen ilmoituksen yhtä (1) viikkoa ennen hintojen tarkistusta seuraavissa
tilanteissa:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien valuuttakurssien vaihtelu;
raaka-aine-, kuljetus-, energia- tai työvoimakustannusten nousu;
lainsäädännön tai teknisten standardien muutokset;
sellaiset muutokset, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan (tai jonkin sen osan)
eroamiseen EU:sta, tapahtuupa muutos ennen eropäivää, eron aikana tai sen jälkeen taikka
mahdollisen siirtymäkauden päättyessä;
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(v)

(b)

muut sellaiset tapahtumat, jotka eivät ole Myyjän hallittavissa ja jotka vaikuttavat joko
Myyjän kykyyn suorittaa Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa tai näiden velvoitteiden
kustannuksiin

Antamalla Ostajalle kirjallisen ilmoituksen kaksi (2) kuukautta ennen hintojen tarkistusta kaikissa
muissa tilanteissa.

7.5.

Kohdan 7.4 mukaisesti asetetut uudet hinnat tulevat voimaan edellä mainitun ilmoitusajan päättyessä tai
ilmoituksessa erikseen mainittuna myöhempänä ajankohtana.

7.6.

Ellei Sopimuksessa toisin määrätä, Myyjällä on oikeus laskuttaa viimeistään Tuotteiden ja/tai Palveluiden
toimitus- tai vastaanottopäivänä (sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhemmin), ja Ostajan on maksettava
lasku 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Maksu suoritetaan Suomessa ja maksutta Myyjälle. Alle 450
euron myynteihin lisätään pientoimituslisä ja manuaalisista tilauksista peritään käsittelykuluna 10 euroa/tilaus.
Myyjä voi lähettää laskuja postitse tai sähköisesti PDF- tai XML-muodossa. Myyjä voi määrittää EDIlaskutusprosessin. Jos Ostaja vaatii käytettäväksi muuta kuin standardoitua maksuprosessia, Ostaja vastaa
kaikista tarvittavista kehityskustannuksista. Tällainen vaatimus ei missään tapauksessa vapauta Ostajaa näissä
Myyntiehdoissa määritellyistä maksuvelvoitteista.

7.7.

Jos maksu viivästyy:
(a)
(b)

Ostaja on velvollinen maksamaan 14 % viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta.
Ostaja on velvollinen maksamaan jokaisesta laskusta kiinteän 40 euron perintämaksun soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti.

Jos Myyjälle tosiasiallisesti aiheutuneet perintäkulut kuitenkin ylittävät kohdassa 7.7 mainitun määrän, Myyjä
pidättää oikeuden vaatia Ostajalta lisäkorvausta.
7.8.

Jos jotakin maksun erää ei makseta eräpäivään mennessä, erääntyvät kaikki Ostajan Myyjälle avoinna olevat
maksut maksettavaksi kerralla. Lisäksi Myyjä pidättää oikeuden keskeyttää omien velvoitteidensa täyttämisen,
kunnes Ostaja on maksanut kaikki maksamatta olevat määrät kokonaisuudessaan.

7.9.

Jos maksu viivästyy yli 30 päivää, tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi. Myyjä voi Ostajan kustannuksella
irtisanoa Sopimuksen sopimusrikkomuksen johdosta, jos Ostaja ei korjaa rikkomustaan kahdeksan (8) päivän
kuluessa saatuaan Myyjältä rikkomusta koskevan kirjattuna kirjeenä lähetetyn kirjallisen ilmoituksen, edellä
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita Myyjän oikeussuojakeinoja.

7.10.

Edellä olevat säännökset eivät rajoita mitään Myyjän oikeuksia vaatia korvauksia vahingoista.

8.

OMISTUKSENPIDÄTYS JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

8.1.

Ellei tilauksessa toisin sovita, Myyjä säilyttää Tuotteiden omistusoikeuden, kunnes Ostaja on maksanut
Tuotteiden hinnan kokonaisuudessaan. Ohjelmistojen omistusoikeus säilyy aina Myyjällä.

8.2.

Jos Tuotteita muunnellaan tai sisällytetään muihin hyödykkeisiin, Myyjä pidättää oikeuden muunneltuihin
Tuotteisiin tai niihin hyödykkeisiin, joihin Myyjän Tuote sisällytetään, kunnes hinta on kokonaan maksettu.
Ostaja sitoutuu tiedottamaan omistuksenpidätyksestä myös sellaisia kolmansia osapuolia, joille se myy Myyjän
Tuotteita alkuperäisessä kunnossaan tai sisällytettynä muihin hyödykkeisiin.

8.3.

Jos Tuotteet palautetaan, Myyjän saamat ennakkomaksut jäävät Myyjälle, rajoittamatta kuitenkaan Myyjän
oikeutta vaatia korvauksia vahingoista.

8.4.

Tämän kohdan 8 mukaiset Myyjän oikeudet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeen.

8.5.

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle toimituksesta alkaen soveltuvan Incoterms-toimituslausekkeen mukaisesti ja
Ostaja on toimituspäivästä alkaen vastuussa mahdollisista Tuotteiden aiheuttamista vahingoista.

9.

MERKINNÄT JA PAKKAUKSET

9.1.

Myyjä takaa noudattavansa asetuksen (EY) N:o 765/2008, päätöksen N:o 768/2008/EY ja yhdenmukaistetun
standardin EN-50581 säännöksiä sekä valmistajan vaatimuksenmukaisuusvakuutusta koskevaa velvoitetta
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kaikissa Tuotteiden myynneissään. Vaatimustenmukaisuustodistus toimitetaan Ostajalle sen pyynnöstä
teknisten asiakirjojen muodossa.
9.2.

Myyjä takaa, että se täyttää Suomen lainsäädännön ja määräysten, EU:n direktiivien ja asetusten sekä
Tuotteisiin soveltuvien standardien olennaiset vaatimukset.

9.3.

Tarjouksen hintoihin sisältyy Myyjän vakiokäytännön mukainen tavanomainen pakkaus. Jos Ostaja haluaa
käyttää muuta kuin Myyjän tavallisesti käyttämää pakkausta, peritään ylimääräinen pakkausmaksu. Myyjä ei
ota vastaan pakkauksia palautuksina missään olosuhteissa.

10.

KULJETUS, TULLIT JA VIENTIVALVONTA

10.1.

Ellei Myyjä erikseen hyväksy jotakin muuta toimitustapaa, Tuotteidentoimitusehto on FCA (ks. kohta 5). Täten
Ostaja on vastuussa Tuotteiden kuljetuksesta ja mahdollisesta vakuuttamisesta.

10.2.

Myyjän Sopimuksen nojalla tekemät toimitukset voivat sisältää komponentteja ja/tai teknologioita
Yhdysvalloista, Euroopan unionista (”EU”) ja/tai muista maista. Ostaja hyväksyy ja vakuuttaa ymmärtävänsä,
että Sopimuksen Tuotteiden, Ohjelmistojen, Palveluiden, tietojen, muiden toimitusten ja/tai niihin sisältyvien
teknologioiden (jäljempänä ”Toimitukset”) toimittamisen, luovutuksen ja/tai käytön on oltava täysin
soveltuvien Yhdysvaltain, EU:n ja muiden kansallisten ja kansainvälisten vientivalvontalakien ja/tai määräysten mukaista.

10.3.

Ellei asianmukaista vientilupaa ole saatu asianomaiselta viranomaiselta ja ellei Myyjältä ole saatu hyväksyntää,
Tuotteita ei saa i) viedä ja/tai viedä edelleen mihinkään määräpaikkaan tai millekään osapuolelle (mukaan
lukien yksittäiset henkilöt, ryhmät ja/tai oikeushenkilöt), joita rajoittavat soveltuvat vientivalvontalait ja/tai määräykset, tai ii) käyttää sellaisiin tarkoituksiin ja sellaisilla aloilla, joille soveltuvat vientivalvontalait ja/tai asetukset asettavat rajoituksia. Ostaja vakuuttaa myös, että Toimituksia ei käytetä suoraan tai välillisesti
missään rakettijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa, ydinaseiden toimitusjärjestelmissä taikka
missään muussa aseisiin liittyvässä rakenteessa, kehitystyössä, tuotannossa tai käytössä, mukaan lukien
kemialliset aseet, biologiset aseet ja ydinaseet.

10.4.

Myyjä vapautetaan kaikista tilauksen tai Sopimuksen asettamista velvollisuuksistaan, jos tarvittavia tai
suositeltavia lisenssejä, valtuutuksia tai hyväksyntöjä ei saada, riippumatta siitä, onko syynä viranomaisten
toimimattomuus vai jokin muu seikka, tai jos tällaiset lisenssit, valtuutukset tai hyväksynnät evätään tai
peruutetaan taikka jos soveltuvat vientivalvontalait ja/tai -määräykset estävät Myyjää täyttämästä tilausta tai
muutoin altistaisivat Myyjän riskeille, mikäli se täyttää tilauksen.

10.5.

Myyjä ei ole vastuussa näiden sääntöjen
toimitusviivästyksistä tai muista seurauksista.

10.6.

”Ohjelmisto” on ”kaupallinen tuote” siinä merkityksessä, kuin se on määritelty Yhdysvaltain Code of Federal
Regulations -kodifikaation (CRF) 48 osaston 2.101 osiossa (lokakuu, 1995), ja se koostuu ”kaupallisesta
tietokoneohjelmistosta” ja ”kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” siinä merkityksestä kuin ne
määritellään CRF-kodifikaation 48 osaston 12.212 osiossa (syyskuu 1995). Se toimitetaan Yhdysvaltain
hallitukselle vain kaupallisena tuotteena. CFR:n 48 osaston 12.212 osion ja CFR:n 48 osaston 227-7202-1–
227.7202-4 osioiden (kesäkuu 1995) säännösten mukaisesti Yhdysvaltain valtion loppukäyttäjät hankkivat
Ohjelmiston vain näissä Myyntiehdoissa esitetyin oikeuksin.

10.7.

Kumpikin Osapuoli valmistelee ja toimittaa toiselle Osapuolelle kaikki sellaiset asiakirjat, joita vaaditaan
vaatimusten noudattamiseksi tai niiden noudattamisen todistamiseksi.

10.8.

Osapuolet voivat keskustella ja välittää asiakirjoja internetin välityksellä, ellei Ostaja erikseen toisin pyydä.
Kumpikaan Osapuoli ei voi hallita internetin suorituskykyä, luotettavuutta, käytettävyyttä tai turvallisuutta.
Myyjä ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista, kuluista tai haitoista, jotka johtuvat internetin
kautta liittyvän tiedon menetyksestä, viivästyksestä, sieppauksesta, turmeltumisesta tai muuttumisesta, jotka
ovat Myyjän vaikutusvallan ulottumattomissa.
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11.

YMPÄRISTÖMÄÄRÄYKSET

11.1.

Tuotteista syntyvän jätteen kuljettaminen ja hävittäminen. Se Osapuoli, jonka hallussa jätteet ovat, on
vastuussa jätteiden poistamisesta ja hävittämisestä tai niiden järjestämisestä. 13.8.2012 voimaan astuneen
direktiivin 2012/19/EU sekä 6.9.2006 annetun direktiivin 2006/66/EY ja näiden täytäntöönpanosäädösten
soveltamisaloihin kuuluvien ammattikäyttöön suunniteltujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta,
organisatorinen ja taloudellinen vastuu näistä laitteista syntyvän jätteen hävittämisestä ja käsittelystä
siirretään laitteen Ostajalle, joka myös vakuuttaa hyväksyvänsä vastuun. Ostaja sitoutuu ottamaan vastuun
sekä kauppaan sisältyvistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvän jätteen keräämisestä ja poistamisesta että
tämän jätteen käsittelystä ja kierrätyksestä. Mikäli Ostaja ei täytä vastuutaan, voi Ostajalle koitua
laiminlyönnistä rikosoikeudellisia seuraamuksia kyseessä olevan Euroopan unionin jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti.

11.2.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006, eli Reach-asetuksen, soveltamisalaan kuuluvia kemikaaleja koskevat säädökset.
(a)

Sellaisten Tuotteiden osalta, jotka Myyjä toimittaa Reach-asetuksen 57 artiklan kriteerien mukaisia
aineita koskevan listan julkistamisen tai jonkin sen päivityksen jälkeen, ja Reach-asetuksen 33
artiklan 1 kohdan mukaisesti, Myyjä ilmoittaa Ostajalle verkostosivujensa www.schneiderelectric.com kautta, mikäli tällaisia 57 artiklan mukaisesti säänneltyjä aineita esiintyy pitoisuuksissa
yli 0,1 painoprosenttia (p/p) verrattuna kokonaispainoon sen varmistamiseksi, että Tuotteen
käyttäminen on turvallista.

(b)

Myyjä vakuuttaa, että edellä mainitun kaltaisia aineita, joita käytetään joko sellaisenaan tai
valmisteissa, ja Tuotteita, jotka Myyjä on integroinut osaksi tuotantoaan, käytetään kaikkien Reachasetuksen rekisteröinti-, valtuutus-, ja rajoitussäännösten mukaisesti. Myyjä ilmoittaa Ostajalle
saman verkkosivuston kautta kaikista sellaisista muutoksista Tuotteiden/nimikkeiden
koostumukseen, jotka se saa tietoonsa.

12.

OSTAJAN VELVOLLISUUDET

12.1.

Ostaja on yksin vastuussa sellaisen kattavan tietoturvaohjelman (”Tietoturvajärjestelmä”) toteuttamisesta ja
ylläpidosta, joka sisältää kohtuulliset ja asianmukaiset turvatoimet ja suojatoimet Ostajan tietokoneverkon,
järjestelmien, koneiden ja tietojen suojaamiseksi (yhdessä ”Järjestelmät”) Kyberuhkia vastaan, mukaan lukien
sellaiset järjestelmät, joissa Ostaja käyttää Tuotteita tai joita se käyttää Palveluiden kanssa. ”Kyberuhka”
tarkoittaa kaikkia olosuhteita tai tapahtumia, mukaan lukien haittaohjelmat, hakkerointi ja muut vastaavat
hyökkäykset, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti, vaarantaa, vahingoittaa tai häiritä Järjestelmiä tai jotka voivat
johtaa luvattomaan pääsyyn Järjestelmiin tai niiden sisältämien tietojen luvattomaan käyttöön, menetykseen,
väärinkäyttöön tai tuhoamiseen taikka luvattomaan luovuttamiseen ja/tai muuttamiseen.

12.2.

Edellä sanottua rajoittamatta Ostaja on velvollinen vähintään seuraaviin.
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

12.3.

Ostajalla on oltava pätevä ja kokenut henkilöstö, jolla on tarvittavaa osaamista kyberturvallisuudesta
Tietoturvajärjestelmän ylläpitämiseksi. Henkilöstön on säännöllisesti valvottava Ostajan Järjestelmiin
tai t alaan liittyvää uutisointia ja ohjeistusta tietoturvasta.
Ostajan on päivitettävä tai korjattava Järjestelmänsä tai toteuttava muita asianmukaisia toimia
ilmoitettujen Kyberuhkien perusteella ja tietoturvailmoitusten tai -uutisten mukaisesti riippumatta
siitä, saako Ostaja edellä mainitut tiedot julkisesta lähteestä, Myyjän tietoturvaa koskevalta
sivustolta
osoitteessa
https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/securitynotifications.jsp tai jostakin muusta lähteestä.
Ostajan on säännöllisesti valvottava Järjestelmää mahdollisten Kyberuhkien varalta.
Ostajan
on säännöllisesti
suoritettava haavoittuvuustestausta, tunkeutumistestausta,
tunkeutumisen valvontaa ja muuta kyberturvallisuuteen liittyvää testausta Järjestelmilleen.
Ostajan on täytettävä alan voimassa olevat standardit sekä Myyjän kyberturvallisuuden parhaiden
käytäntöjen
suositukset,
jotka
ovat
saatavilla
osoitteessa
https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/ ja joita Myyjä voi päivittää aika
ajoin.

Myyjä voi julkaista aika ajoin Päivityksiä ja Korjaustiedostoja Tuotteisiinsa, Ohjelmistoihinsa ja Palveluihinsa.
Ostajan on asennettava tällaiset Tuotteiden, Ohjelmistojen tai Palveluiden Päivitykset ja Korjaustiedostot heti
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kun ne ovat saatavilla Myyjän asennusohjeiden mukaisesti ja käyttäen tarvittaessa Tuotteiden tai
Ohjelmistojen uusinta versiota. ”Päivitys” tarkoittaa ohjelmistoa, joka sisältää korjauksia Tuotteessa,
Ohjelmistossa tai Palvelussa havaittuihin virheisiin ja/tai pieniä parannuksia Tuotteeseen, Ohjelmistoon tai
Palveluun mutta ei sisällä mitään merkittäviä uusia toiminnallisuuksia. ”Korjaustiedosto” on Päivitys, joka
korjaa jonkin Tuotteessa, Ohjelmistossa tai Palvelussa havaitun haavoittuvuuden. Ostaja ymmärtää, että mikäli
se ei asenna Tuotteiden, Ohjelmistojen tai Palveluiden Päivityksiä tai Korjaustiedostoja nopeasti ja
asianmukaisesti, voivat Tuotteet, Ohjelmistot, Palvelut tai Ostajan järjestelmät olla alttiita tietyille Kyberuhkille
tai niiden toiminnallisuus voi heikentyä, eikä Myyjä ole vastuussa mahdollisista tästä johtuvista menetyksistä
tai vahingoista.
12.4.

Jos Ostaja havaitsee tai saa muulla tavoin tietoonsa haavoittuvuuksia tai muita Kyberuhkia, jotka liittyvät
Tuotteisiin, Ohjelmistoihin tai Palveluihin ja joiden osalta Myyjä ei ole julkaissut Korjaustiedostoa, Ostajan on
viipymättä ilmoitettava Myyjälle tällaisesta haavoittuvuudesta tai muusta Kyberuhkasta Myyjän
haavoittuvuuksien
raportointisivun
(https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-avulnerability.jsp#Customers) kautta ja toimitettava Myyjälle pyydetyt kohtuulliset tiedot tällaisesta
haavoittuvuudesta (yhdessä ”Palaute”). Myyjällä on ei-yksinomainen, jatkuva ja peruuttamaton oikeus
käyttää, näyttää, jäljentää, muokata ja jakaa Ostajan Palautetta (mukaan lukien siihen sisältyvät
Luottamukselliset tiedot tai Teollis- ja tekijänoikeudet) kokonaisuudessaan tai osittain rajoituksetta ja ilman
velvoitetta mainita Ostajaa tai maksaa tälle korvauksia, muun muassa haavoittuvuuden analysointiin ja
korjaamiseen, Korjaustiedostojen tai Päivitysten luomiseen asiakkailleen ja muutoin Tuotteiden, Ohjelmistojen
tai Palveluiden muokkaamiseen. Myyjä ei kuitenkaan saa julkistaa Ostajan nimeä tällaisen käytön tai itse
Palautteen yhteydessä (ellei Ostaja erikseen anna suostumustaan). Lähettämällä Palautetta Ostaja vakuuttaa ja
takaa Myyjälle, että Ostajalla on kaikki tarvittavat oikeudet Palautteen ja kaiken sen sisältämän tiedon
antamiseen, mukaan lukien oikeus myöntää tässä kuvatut oikeudet Myyjälle, ja että annettu Palaute ei loukkaa
kolmansien osapuolten omistusoikeuksia tai muita oikeuksia tai sisällä laittomia tietoja.

12.5.

Ellei tilauksessa nimenomaisesti toisin sovita, Myyjän henkilöstö ei saa suorittaa Palveluita Ostajan
toimitiloissa käytössä oleville laitteille.

12.6.

Jos Myyjän on määrä suorittaa Palveluita Ostajan toimitiloissa, Ostaja on vastuussa kaikkien tarvittavien
lupien, viisumien tai muiden viranomaishyväksyntöjen hankkimisesta. Ostaja vastaa työolojen ja Myyjän
henkilöstön turvallisuudesta toimitiloissaan.

12.7.

Myyjä varmistaa, että sen työntekijät, alihankkijat ja asiamiehet noudattavat Ostajan terveys-, turvallisuus-, ja
ympäristökäytäntöjä Ostajan toimipisteessä työskennellessään siltä osin kuin nämä käytännöt on annettu
Myyjän tiedoksi.

12.8.

Ostajan velvoitteet asetetaan työtä koskevassa tilauksessa. Ostaja sitoutuu tekemään yhteistyötä Myyjän
kanssa tilauksessa kuvatun projektin loppuunsaattamiseksi. Yhteistyöhön katsotaan kuuluvaksi muun muassa
kohtuullisten tilojen tarjoaminen Myyjälle, pääsyn varmistaminen Ostajan tietoihin oikea-aikaisesti, Ostajan
henkilöstön yhteistyö sekä turvallisen työympäristön varmistaminen. Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä ja
hyväksyy, että Myyjän kyky täyttää omat velvollisuutensa riippuu Ostajan vastuiden oikea-aikaisesta ja
tehokkaasta täyttämisestä sekä tarvittaessa Ostajan päätösten ja hyväksyntöjen oikea-aikaisesta antamisesta.

12.9.

Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä ja hyväksyy, että Myyjä voi näiden Myyntiehtojen velvoitteidensa
täyttämisessä olla riippuvainen Ostajan toimittamista sähköisistä tiedoista, materiaaleista ja muista tiedoista
tai näiden käyttämisestä sekä, että Myyjä ei suorita tietojen erillistä tutkimusta tai varmista niiden
oikeellisuutta. Myyjällä on oikeus luottaa täysin Ostajan toimittamien tietojen tarkkuuteen ja täydellisyyteen
velvoitteitaan täyttäessään.

13.

LAHJONNAN JA KORRUPTION TORJUNTA

13.1.

Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että Myyjä on sitoutunut torjumaan kaikki lahjontaan ja korruptioon,
vaikutusvallan väärinkäyttöön, rahanpesuun ja veronkiertoon sekä näiden helpottamiseen liittyvät riskit
liiketoiminnassaan ja Ostaja sitoutuu noudattamaan Myyjän Vastuullisen toiminnan periaatteita (Trust
Charter),
joihin
voit
tutustua
englanniksi
osoitteessa:
https://www.se.com/ww/en/aboutus/sustainability/responsibility-ethics/. Ostajan on välittömästi ilmoitettava Myyjälle, mikäli se epäilee tai saa
tietonsa, että Korruptionvastaista lainsäädäntöä on rikottu. Ostaja voi tehdä ilmoituksen yhteyshenkilönsä tai

20211123_GeneralTermsOfSale_FIN-Finnish_SESA478070

7

Trust
Line
-sivuston
ethics/trustline/.
13.2.

kautta:

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-

Ostajan työntekijöiden, tosiasiallisten edunsaajien, osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden, jotka
osallistuvat Sopimuksen täyttämiseen tai hyötyvät siitä tai omistavat jonkin osan Ostajasta, ei tule olla
seuraavia:
(a)
(b)
(c)

virkamiehiä tai muita valtion edustajia;
Myyjän tai sen tytäryhtiöiden työntekijöitä tai toimihenkilöitä;
tuomittuja tai muutoin asetettuja hallinnollisten seuraamusten alaiseksi petoksen, lahjonnan,
korruption, vaikutusvallan väärinkäytön, rahanpesun tai minkään muun rikollisen toiminnan vuoksi,
johon liittyy epärehellisyys. Ostajan on välittömästi ilmoitettava Myyjälle, jos edellä mainittu
henkilö on tutkinnan kohteena edellä mainituista rikkomuksista.

13.3.

Ostaja vakuuttaa ja lupaa, että se ei yksin tai yhdessä minkään muun tahon kanssa suoraan tai välillisesti
tarjoa, maksa, anna, lupaa maksaa tai lupaa antaa mitään rahasummaa, lahjaa, perusteetonta etua tai mitään
muuta arvokasta Myyjän työntekijälle, toimihenkilölle tai valtuutetulle edustajalle, eikä Ostaja myöskään anna
lupaa tällaiseen.

14.

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET SEKÄ OHJELMISTOLISENSSIT

14.1.

Myyjä voi käyttää omistusoikeuden alaisia teoksia, olemassa olevia tai muita, mukaan lukien rajoituksetta
ohjelmistot, tietokoneohjelmat, menetelmät, mallit, vuokaaviot, arkkitehtuurimallit, työkalut, tekniset tiedot,
piirustukset, luonnokset, mallit, näytteet, tietueet ja asiakirjat sekä sellaiset Teollis- ja tekijänoikeudet ja niiden
johdannaiset, jotka Myyjä on saanut, kehittänyt tai ostanut Myyjän emoyhtiöltä tai tytäryhtiöltä (kaikki edellä
olevat yhdessä ”Myyjän tiedot”). Oikeudet Myyjän tietoihin säilyvät aina Myyjällä.

14.2.

Myyjä tai asianmukainen kolmannen osapuolen omistaja säilyttää aina Ohjelmistonsa, laiteohjelmistonsa ja
kolmannen osapuolen ohjelmistonsa omistusoikeuden riippumatta siitä, mihin tietovälineeseen alkuperäinen
ohjelmisto tai kopio tallennetaan tai lisätään. Mitään oikeutta, omistusoikeutta tai omistusosuutta
Ohjelmistoon, laiteohjelmistoon, Myyjän tietoihin tai niiden jäljennöksiin tai Tuotteita, Ohjelmistoja taikka
Palveluiden tuotoksia koskevia Teollis- ja tekijänoikeuksia ei siirretä Ostajalle, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta näissä Myyntiehtoissa tai tilauksessa erikseen myönnettyjä lisenssejä. Ostaja vakuuttaa
ymmärtävänsä, että Myyjän Sopimuksen nojalla veloittamat Palveluiden ja Ohjelmistojen hinnat määräytyvät
osittain sen perusteella, että Myyjä säilyttää kyseisten Ohjelmistojen sekä Palveluiden kaikkien tuotosten
omistusoikeudet.

14.3.

Myyjä antaa Ostajalle henkilökohtaisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen rajoitetun lisenssin asianmukaisessa
tilauksessa eriteltyyn Ohjelmistoon sekä Tuotteisiin, Ohjelmistoihin ja Palveluihin mahdollisesti sisältyviin
Myyjän tietoihin niihin Ostajan tavanomaisiin käyttötarkoituksiin, jotka on kuvattu tilauksessa, ja Ostajan
lisensoimiin käyttötiloihin ja/tai järjestelmiin sillä edellytyksellä, että tilauksessa eritelty Ohjelmiston
lisenssimaksu on maksettu täysimääräisenä ja että Ostaja täyttää kaikki Sopimuksessa ja/tai tilauksessa sille
asetetut velvoitteet.

14.4.

Myyjän Ostajalle lisensoima Ohjelmisto voi sisältää komponentteja, jotka omistaa jokin kolmas osapuoli.
Kyseinen kolmas osapuoli säilyttää yksinoikeuden omistamiinsa laiteohjelmistoihin ja ohjelmistoihin. Tällaisten
kolmansien osapuolten komponenttien käyttö voi olla näissä Myyntiehdoissa mainittujen ehtojen lisäksi
kolmannen osapuolen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen rajoitusten alaista. Myyjän on toimitettava tällaiset
kolmannen osapuolen loppukäyttäjän lisenssisopimukset Ostajalle tämän pyynnöstä. Myyjän ja kolmansien
osapuolten tekijänoikeusilmoitukset ja muut omistusoikeusilmoitukset sisältyvät Ohjelmistoon, eikä Ostaja saa
muuttaa, poistaa tai peitellä näitä ilmoituksia.

14.5.

Ostaja ei saa ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista erillistä suostumusta i) kopioida, lisensoida edelleen,
lainata tai siirtää näiden Myyntiehtojen nojalla lisensoitua Ohjelmistoa, ii) luoda johdannaisia näiden
Myyntiehtojen nojalla lisensoidusta Ohjelmistosta tai iii) kääntää, purkaa, dekoodata, takaisinmallintaa,
emuloida tai suorittaa mitään muita toimenpiteitä näiden Myyntiehtojen nojalla lisensoidulle Ohjelmistolle,
paitsi siltä osin, kuin Ohjelmiston yksinkertaistaminen ihmiselle luettavaan muotoon (joko
takaisinmallinnuksen, purkamisen tai dekoodauksen avulla) on tarpeen Ohjelmiston toiminnan integroimiseksi
muiden Ostajan käyttämien ohjelmistojen tai järjestelmien toimintaan, paitsi jos Myyjä on valmis
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toteuttamaan tällaisen toimen kohtuullista korvausta vastaan tai on toimittanut tällaisen integroinnin
saavuttamiseksi tarvittavat tiedot kohtuullisessa ajassa, jolloin Ostajan on pyydettävä Myyjää toteuttamaan
kyseinen toimi tai toimittamaan kyseiset tiedot (ja korvattava Myyjälle tietojen toimittamisesta koituvat
kohtuulliset kustannukset) ennen tällaisen yksinkertaistamisen tekemistä itse. Ostaja on velvollinen pitämään
näiden Myyntiehtojen nojalla lisensoitu Ohjelmisto salassa, eikä sen tule antaa muille kolmansille osapuolille,
kuin sen omille työntekijöille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Sopimusta, pääsyä tai käyttöoikeutta
Ohjelmistoon ilman Myyjä etukäteen antamaa erillistä suostumusta.
14.6.

Edellä mainittujen rajoitusten estämättä, mutta kaikkien kohdissa 14.2 ja 14.4 annettujen Kolmansien
osapuolten tuotteita koskevien rajoitusten mukaisesti, Ostajalla on oikeus tuottaa yksi (1) kopio Ohjelmistosta
varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksiin sekä tuottaa kohtuullinen määrä kopioita Ohjelmiston
käyttöohjeista ja dokumentaatiosta käytettäväksi Ostajan suorittaman Ohjelmiston valtuutetun käytön
yhteydessä. Kaikki omistusoikeuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja rajoitettuja oikeuksia koskevat
ilmoitukset on sisällytettävä kopioihin.

14.7.

Ostajan on pidettävä tarkasti ja täydellisesti kirjaa siitä, missä sijainneissa ja millaisiin käyttötarkoituksiin
Ostajalle lisensoitua Ohjelmistoa käytetään. Viimeistään 30 päivän kuluttua Myyjän kirjallisen pyynnön
vastaanottamisesta Ostajan on annettava Myyjälle allekirjoitettu todistus Ohjelmiston lisenssioikeusehtojen
noudattamisesta. Myyjällä on oikeus tarkastaa Ostajan Ohjelmiston käyttö. Tällainen tarkastus on suoritettava
normaalien työaikojen puitteissa Ostajan tiloissa. Jos tarkastuksessa paljastuu lisenssimaksujen alimaksua,
Ostajalta laskutetaan lisälisenssimaksuja Myyjän voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja ilman mitään
alennuksia. Ostajan on välittömästi maksettava alimaksun määrä lisättynä 1,5 prosentin korolla jokaista
alkavaa kuukautta kohti, jonka aikana tällainen määrä oli erääntynyt ja maksamatta. Lisälisenssimaksun
veloitustarpeen arviointi ei rajoita Myyjän muita oikeussuojakeinoja sellaisessa tilanteessa, jossa Ostaja rikkoo
muita lisenssiehtoja.

14.8.

Ellei soveltuvassa Myyjän lisenssisopimuksessa toisin määrätä, Ostaja ei saa siirtää Ohjelmiston ja siihen
liittyvän dokumentaation ja kirjallisen materiaalin käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota Myyjä ei saa kohtuuttomasti olla antamatta. Jos Myyjä
hyväksyy tällaisen siirron, Ostaja on vastuussa sen varmistamisesta, että vastaanottaja hyväksyy tämän kohdan
14 ehdot.

14.9.

Ohjelmiston ja tietokantojen käyttöä koskevat ehdot ja vastaavien käyttöoikeuksien voimassaolo on määritetty
niitä koskevissa lisensseissä.

14.10.

Myyjä voi lakata toimittamasta sellaisia Tuotteita, Ohjelmistoja tai Palveluita, joiden se kohtuudella katsoo
loukkaavan kolmannen osapuolen oikeuksia, syyllistymättä sopimusrikkomukseen.

14.11.

Jos Palveluiden, Ohjelmistojen tai Tuotteiden tai niiden osien tuotoksien arvioidaan loukkaavan kolmannen
osapuolen oikeuksia ja/tai niiden käyttöä vaaditaan, Myyjän on omalla kustannuksellaan ja oman harkintansa
mukaisesti joko i) hankittava Ostajalle royaltyvapaa käyttöoikeus tällaisen Ohjelmiston, Palvelun tai Tuotteen
tuotoksen käytön jatkamiseksi tai ii) korvattava Palvelu, Ohjelmisto, Tuote tai niiden osa olennaisilta osiltaan
samanlaisilla mutta kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamattomilla laitteilla tai muutettava edellä
mainittuja siten, että ne eivät loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, edellyttäen, että mikään tällainen
korvaaminen tai muuttaminen ei millään tavoin vapauta Myyjää Sopimuksessa asetetuista vakuuksista ja
takuista taikka muuta niitä. Mikäli Myyjä ei pysty tekemään kumpaakaan edellä mainituista, väitetysti
kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaava nimike palautetaan Myyjälle, jolloin Myyjän enimmäisvastuu on
palauttaa Ostajalle tällaisesta nimikkeestä maksettu summa, josta vähennetään kohtuullinen korvaus
nimikkeen käytöstä ja arvonalennuksesta.

14.12.

Tämä kohta 14 sisältää kaikki Osapuolten vastuut ja oikeussuojakeinot tämän kohdan rikkomuksien ja siihen
perustuvien vaateiden osalta.

15.

TAKUUT

15.1.

Myyjä takaa seuraavaa:
(a)

Myyjän omien tuotemerkkiensä alla valmistamissa ja Myyjän toimittamissa Tuotteissa ei ilmene
normaalissa ja Myyjän ohjeiden mukaisessa käytössä suunnittelu-, materiaali- tai valmistusvirheitä.
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(b)

(c)

Myyjän henkilöstön suorittamat Palvelut suorittaa pätevä henkilö alalla soveltuvien ja yleisesti
hyväksyttyjen standardien mukaisesti sellaisella varovaisuudella, taidolla ja huolellisuudella, jota
voidaan odottaa vastaavalta pätevältä ammattilaiselta, jolla on kokemusta Palveluiden kaltaisen
palvelun tarjoamisesta.
Tuotteiden mukana toimitettu Ohjelmisto vastaa käyttötarkoitustaan näissä Myyntiehdoissa
määritellyn takuuajan ajan tai muutoin Tuotteisiin soveltuvien määräysten mukaisesti. Myyjä ei
takaa, että mikään Ohjelmisto toimii täysin keskeytyksettä ja/tai virheettömästi.

15.2.

Jos edellä olevissa alakohdissa (a), (b) ja (c) mainittuja takuunalaisia vikoja tai puutteita ilmenee Tuotteissa,
Palveluissa tai Ohjelmistoissa, Myyjän ainoat ja yksinomaiset velvollisuudet Ostajaa kohtaan ovat toimittaa
Palvelut uudelleen, korjata tai korvata vialliset Tuotteet tai Tuotteiden osat taikka toimittaa Ohjelmistoon vian
korjaava Päivitys, korvata Myyjän harkinnan mukaan Ohjelmisto uusimmalla saatavilla olevalla versiolla, jossa
vika on korjattu, tai korvata tietoväline ja tietovälineeseen asennettu lisensoitu Ohjelmisto. Myyjällä ei ole
muuta velvollisuutta toimittaa päivityksiä tai muutoksia. Edellä kuvatun takuun ehtona on, että Ostaja
ilmoittaa Myyjälle viiveettä, kun tällainen vika tai puute on kohtuullisen ilmeinen Ostajalle.

15.3.

Tämä takuu ei koske: a) Kolmansien osapuolten tuotteita, b) Palveluita, joita Myyjä ei tarjoa, c) Tuotteita,
Ohjelmistoja tai Palveluita, joita jokin muu taho kuin Myyjä on korjannut tai muuttanut tavalla, joka Myyjän
harkinnan mukaan vaikuttaa Tuotteeseen, Ohjelmistoon tai Palveluun haitallisesti, d) Ostajan suunnitelmien
mukaisesti Myyjän mukauttamia Tuotteita, Ohjelmistoja tai Palveluita, e) Tuotteita, Ohjelmistoja tai Palveluita,
joiden voidaan katsoa joutuneen huolimattomuuden, onnettomuuden tai vahingon kohteeksi olosuhteissa,
joihin Myyjä ei voi vaikuttaa tai jotka muutoin ovat sopimattomia, taikka muun kuin Myyjän käytön, huollon tai
säilytyksenkohteeksi, tai muun kuin tavanomaisen käytön tai huollonkohteeksi, ja f) Ohjelmistoja, jotka on
siirretty muualle siitä laitteesta, johon ne alun perin asennettiin. Edellä kuvatut takuut eivät kata työvoimasta
tai kuljetuksesta, poistosta, asennuksesta, varavirrasta, taikka mistään muusta seikasta johtuvia kustannuksia,
jotka aiheutuvat korjauksen tai korvaamisen yhteydessä.

15.4.

Myyjä ei ole vastuussa Kolmansien osapuolten tuotteiden suorituskyvystä, korjaamisesta tai takuusta, ja
Ostajan on käännyttävä ainoastaan tuotteen toimittaneen kolmannen osapuolen puoleen kaikissa
kysymyksissä, jotka koskevat tällaisten Kolmansien osapuolen tuotteiden virheitä ja tukea. Jos Myyjä on
nimenomaisesti hankkinut tällaisen Kolmannen osapuolen tuotteen Ostajalle tilauksen nojalla, kyseisen
Kolmannen osapuolen tuotteen kattaa vain ne takuut, jotka kolmas osapuoli on myöntänyt Myyjälle ja vain
siinä laajuudessa, jossa Myyjällä on oikeus siirtää myönnetyt takuut.

15.5.

NÄMÄ TAKUUT JA EHDOT OVAT EHDOTTOMIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT SELVÄSTI ILMAISTUT JA
OLETETUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET (PAITSI OMISTUSOIKEUTTA KOSKEVAT TAKUUT), MUKAAN
LUKIEN MYYNTIKELPOISUUDESTA, MYYNTILAADUSTA JA MYYNTIKUNNOSTA. MYYJÄ EI TAKAA, ETTÄ
TUOTTEET, OHJELMISTOT TAI PALVELUT TÄYTTÄVÄT OSTAJAN VAATIMUKSET TAI ETTÄ OSTAJAN TUOTTEIDEN,
OHJELMISTOJEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ, TAI VIRHEETÖNTÄ. MYYJÄ EI LUPAA,
TAKAA TAI VAKUUTA, ETTÄ TUOTTEET, OHJELMISTOT TAI PALVELUT EIVÄT VOISI KORRUPTOITUA TAI ALTISTUA
HYÖKKÄYKSILLE, VIRUKSILLE, HÄIRITSEMISELLE, HAKKEROINNILLE TAI MUULLE TIETOTURVAHYÖKKÄYKSELLE
TAI KYBERUHALLE TAI ETTÄ NIISSÄ EI OLE HAAVOITTUVUUKSIA. ELLEI MYYJÄ OLE TOISIN KIRJALLISESTI
ILMOITTANUT, MYYJÄÄ EIVÄT KOSKE MITKÄÄN MUUT VASTUUT TAI VELVOITTEET KUIN NE, MITKÄ ON EDELLÄ
MAINITTU. KÄYTTÄMÄLLÄ TUOTTEITA, OHJELMISTOJA JA PALVELUITA OSTAJA VAKUUTTAA YMMÄRTÄVÄNSÄ
TÄMÄN VASTUUNRAJOITUKSEN JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ OSTAJA ON ITSE VASTUUSSA OMASTA TUOTTEIDEN,
OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄÄN JA SIIHEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, SEKÄ SEN, ETTÄ OSTAJA ON
YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA OSTAJAN JÄRJESTELMIIN TAI OMAISUUTEEN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA TAI
MENETYKSISTÄ, JOTKA SYNTYVÄT TÄLLAISESTA KÄYTÖSTÄ.

15.6.

Myyjä ei millään tavoin takaa, että Tuotteet täyttävät Ostajan itse määrittämät tavoitteet ja/tai
suorituskykytason, ellei Myyjä ole nimenomaisesti hyväksynyt tavoitteita ja/tai suorituskykytasoa. Kaikki
sopimusasiakirjojen termit, kuten ”takuut”, ”vastuut” tai ”taatut ominaisuudet”, on ymmärrettävä siten, että
ne tarkoittavat lakisääteisiä ominaisuuksia eivätkä ylimääräisiä valmistajan tai suorituskyvyn takuita, vaikka
termiä ”takuu” tai muuta vastaavaa termiä käytettäisiin.

15.7.

Edellä mainittu takuu koskee vain Tuotteita, jotka osoittautuvat viallisiksi (edellä kuvatussa merkityksessä)
takuun voimassaoloaikana, joka on määritetty Myyjän sähköisessä tuoteluettelossa, johon voi tutustua milloin
tahansa seuraavassa osoitteessa: https://www.se.com/fi/fi/all-products (”Takuuaika”). Jos edellä mainitussa
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sähköisessä tuoteluettelossa ei ole määritetty Tuotteen Takuuaikaa, oletusarvo on 18 kuukautta
toimituspäivästä, joka määritellään kohdassa 5. Jos edellä tarkoitettua toimituspäivää ei kuitenkaan voida
määrittää varmasti, Takuuaika alkaa Tuotteen valmistuspäivästä, joka on merkittynä asianomaiseen
Tuotteeseen, ja kestää 24 kuukautta.
15.8.

Tuotteen tai sen osan korjaaminen, muuttaminen tai vaihtaminen takuuajan aikana ei missään tapauksessa
pidennä takuuaikaa, lukuun ottamatta sellaisia vikoja, jotka on korjattu alle kolme (3) kuukautta ennen
Takuuajan päättymistä. Tällöin korjattua, muutettua tai vaihdettua Tuotetta koskevaa takuuta jatketaan
enintään kolmella (3) kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona korjattu, muutettu tai vaihdettu Tuote
toimitetaan Ostajalle.

15.9.

Ostajan on vikoihin perustuvien vaatimustensa suhteen noudatettava lakisääteistä velvollisuuttaan tutkia viat
ja ilmoittaa niistä mahdollisimman pian Myyjälle sen jälkeen, kun vika ensimmäisen kerran huomataan. Jos
vika ilmenee tarkastuksen aikana tai sen jälkeen, Myyjälle on ilmoitettava asiasta kirjallisesti ja sille on
toimitettava kaikki viallista toimintaa koskevat tositteet ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitus katsotaan
tehdyksi ilman aiheetonta viivytystä, jos se tehdään kahden (2) viikon kuluessa. Jos Ostaja ei tutki toimitusta
asianmukaisesti ja/tai ilmoita asianmukaisesti vioista, Myyjä ei ole vastuussa raportoimatta jätetystä viasta.
Tämän takuun nojalla Myyjä korjaa ilmoitetut viat omalla kustannuksellaan niin pian, kuin se on kohtuudella
mahdollista, ja käyttäen itse sopiviksi katsomiaan keinoja. Vaihdetut osat ovat jälleen Myyjän omaisuutta, ja on
palautettava Myyjälle heti pyynnöstä.
(a)

(b)

(c)

(d)

Myyjän pyynnöstä Ostajan on palautettava Myyjälle väitetysti viallinen Tuote Ostajan kustannuksella
30 kalenteripäivän kuluessa. Tuotteen asianmukaisesti tarkastettuaan Myyjä toimittaa korvaavan tai
korjatun Tuotteen Ostajalle omalla kustannuksellaan, mikäli takuu kattaa havaitun vian. Jos Myyjä
lähettää korvaavan Tuotteen ennen edellä mainitun menettelyn suorittamista, se laskutetaan
Ostajalta, i) jos asianmukaisen tarkastuksen perusteella myöhemmin todetaan, että väitetysti
viallinen Tuote ei kuulu takuun piiriin, tai ii) jos väitetysti viallista tuotetta ei palauteta Myyjälle
edellä mainitun 30 kalenteripäivän kuluessa.
Takuu ei missään tapauksessa kata matkakuluja, viallisen esineen etsimiseen paikan päällä liittyviä
kuluja eikä kuluja, jotka aiheutuvat Tuotteen purkamisesta ja uudelleen kokoamisesta
ympäristössään.
Myyjä voi oman harkintansa mukaan päättää tehdä korjauksia Tuotteeseen sen asennuspaikalla,
jolloin Myyjä maksaa ainoastaan tällaiseen korjaustyöhön ja/tai Tuotteen vaihtamiseen liittyvät
työvoimakustannukset (eikä korjauksen odottamisesta aiheutuvia kustannuksia eikä kustannuksia,
jotka aiheutuvat siitä, ettei Tuotetta aseteta saataville korjausta varten).
Ostaja ei saa suorittaa korjaustöitä itse tai antaa kolmannen osapuolen suorittaa työtä, ilman
Myyjän erillistä suostumusta.

15.10.

Kaikki tässä annetut takuut ovat ostajakohtaisia ja tarkoitettu yksinomaan Ostajan eduksi, eivätkä ne ulotu
mihinkään kolmanteen osapuoleen, paitsi jos Ohjelmisto siirretään kohtien 14.8 tai 23 mukaisesti.

16.

MYYJÄN VASTUUT

16.1.

Kaikki Myyjän vastuut on esitetty Sopimuksessa ja näissä Myyntiehdoissa, ja ne korvaavat kaikki lakisääteiset ja
muut vastuut, mukaan lukien myyntikelpois- ja tarkoituksenmukaisuustakuut.

16.2.

Mikään Sopimuksessa tai Myyntiehdoissa ei rajoita tai poista Myyjän vastuuta seuraavissa tilanteissa:
(a)
(b)
(c)
(d)

16.3.

Myyjän huolimattomuudesta tai Myyjän työntekijän, asiamiehen tai
huolimattomuudesta aiheutuva kuolema tai henkilövahinko;
petos tai harhaanjohtaminen;
vientimääräysten rikkominen;
siltä osin kuin Myyjän vastuuta ei soveltuvan lainsäädännön mukaan voida rajoittaa.

alihankkijan

Niiltä osin kuin kohdassa 16.2 ei muuta määrätä, Myyjä ei ole sopimusoikeudellisessa tai
vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa Ostajalle suorasta tai välillisestä korvausvelvoitteisiin ja/tai ehtoihin
perustuvasta a) voittojen menetyksestä, b) kaupan menetyksestä, c) sopimusmahdollisuuksien tai odotetun
sopimuksen menettämisestä, d) käyttömahdollisuuden menetyksestä, e) tulojen menetyksestä, f)
ennakoitujen säästöjen menetyksestä, g) tarjouskilpailuun ja/tai tarjoukseen käytettyjen kustannusten
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menetyksestä, h) tarjouskilpailuun uudelleen osallistumiseen ja/tai uuden tarjouksen laatimiseen käytettyjen
kustannusten menetyksestä i) tietojen/datan menettämisestä tai vioittumisesta, j) myynnin menetyksestä, k)
toimintakustannusten noususta aiheutuvasta tappiosta, l) kolmansien osapuolten vaatimuksista johtuvasta
menetyksestä, m) maineen menetyksestä n) goodwill-arvon tai vastaavan alentumisesta tai o) puhtaasti
taloudellisesta menetyksestä taikka mistään muusta erityisestä, epäsuorasta tai välillisestä tappiosta,
vahingosta, veloituksesta tai kulusta, huolimatta siitä, miten ne ovat aiheutuneet.
16.4.

Lukuun ottamatta kohdassa 16.2 mainittuja tapauksia, Myyjän Sopimukseen tai näihin Myyntiehtoihin tai
mihin tahansa muuhun perustuva kokonaisvastuu, mukaan lukien kaikki vahingonkorvausvastuut ja huolimatta
siitä, onko vastuu selkeästi ilmaistu kohdassa 16 vai ei, rajoittuu kaikissa tapauksissa Sopimuksen hintaan
(verot poisluettuna).

17.

SOPIMUKSEN KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN

17.1.

Kumpikin Osapuoli voi keskeyttää velvoitteidensa täyttämisen, jos toinen Osapuoli ei ole tosiasiallisesti
noudattanut omia velvoitteitaan, mukaan lukien tilanteet, joissa Ostaja ei täytä vastuutaan tehdä s
työkohteesta turvallisen, jonne Myyjän edustajat ovat saapumassa suorittamaan töitä tai palveluita, tai mikäli
Ostaja ei ole maksanut Myyjän laskua. Jos jompikumpi Osapuoli rikkoo Sopimusta, ei-rikkova Osapuoli ei saa
missään tapauksessa antaa rikkovan Osapuolen velvoitteita kolmannen osapuolen täytettäväksi.

17.2.

Jos Sopimus keskeytetään syystä, joka ei johdu yksinomaan Myyjästä, Ostajan on korvattava kaikki kohtuulliset
kulut, joita keskeyttämisestä Myyjälle aiheutuu. Korvattavat kulut sisältävät muun muassa käsittely-,
varastointi-, vakuutus- ja työvoimakulut, Myyjän ja sen alihankkijoiden pankkitakausten voimassaolon
jatkamisesta perittävät rahoituskustannukset ja pankkimaksut sekä kaikki muut kustannukset, jotka aiheutuvat
pidentyneestä toimitusajasta. Jos Sopimus keskeytetään yli 90 päivän ajaksi mistä tahansa syystä, Myyjällä on
oikeus irtisanoa Sopimus ja periä kaikki edellä mainitut kustannukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
mahdollisia korvausvaatimuksia.

17.3.

Jos Ostaja ei suorita maksua sen eräpäivään mennessä, ei toimita tarvittavia alkutietoja tai ei vahvista Myyjän
toimituksia Sopimuksen mukaisesti, Myyjä voi irtisanoa Sopimuksen 30 työpäivän kuluessa siitä, kun Myyjä on
antanut Ostajalle kirjallisen ilmoituksen suorittamatta jääneistä velvoitteista. Jos Ostaja ei ota Tuotteita
haltuunsa sovittuna toimituspäivänä, Myyjä voi purkaa Sopimuksen ilman kirjallista ilmoitusta ja rajoittamatta
mahdollisia korvausvaatimuksia. Jos Myyjä ei käytä tätä oikeutta, Ostaja vastaa kaikista käsittely- ja
varastointikustannuksista, jotka kertyvät siihen päivään mennessä, jona Ostaja ottaa Tuotteet haltuunsa.
Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen, jos toinen Osapuoli ei täytä jotakin velvoitteistaan eikä korjaa
tätä rikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun toisen Osapuolen antama, kirjattuna kirjeenä lähetetty kirjallinen
ilmoitus rikkeestä on todistetusti vastaanotettu. Tietojen luottamuksellisuuteen, Teollis- ja tekijänoikeuksiin
sekä vastuihin liittyvät säännökset jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeen ja päättymisen syystä
huolimatta.

17.4.

Myyjä voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella seuraavissa tilanteissa:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

17.5.

Ostajalle nimetään konkurssinpesän hoitaja, selvittäjä tai selvitysmies.
Ostajalle on ilmoitettu aikomuksesta nimittää pesänhoitaja, selvittäjä tai selvitysmies.
Ostaja on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen saneerausmenettely on alkanut.
Tuomioistuin on määrännyt Ostajan selvitystilaan
Ostaja on sopinut velkajärjestelystä (muun syyn kuin maksukyvyn palauttamisen vuoksi)
Ostaja lopettaa liiketoiminnan.
Ostaja ryhtyy yllä mainittuihin liittyviin toimenpiteisiin, jossa tapauksessa Ostajan on välittömästi
ilmoitettava Myyjälle asiasta.

Sopimuksen voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen:
(a)
(b)

Kaikki ehdot, joilla on nimenomaisesti tai implisiittisesti vaikutuksia myös Sopimuksen voimassaolon
päättymisen tai irtisanomisen jälkeen, jäävät voimaan; ja
Kaikki muut oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi, tämän kuitenkaan rajoittamatta
sellaisia oikeuksia, velvoitteita, vaatimuksia (mukaan lukien sopimusrikkomusta koskevat
vahingonkorvausvaatimukset) ja vastuita, jotka ovat syntyneet ennen voimassaolon päättymispäivää
tai irtisanomispäivää.
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17.6.

Kymmenen (10) päivän kuluessa Sopimuksen voimassaolon päättymisestä tai irtisanomisesta kummankin
Osapuolen on:
(a)

palautettava toiselle Osapuolelle hallussaan tai määräysvaltansa alla olevat toisen Osapuolen
Luottamukselliset tiedot (mukaan lukien kaikki kopiot ja jäljennökset) ja muu toisen Osapuolen
omaisuus (sekä aineellinen tai aineeton); ja
(b)
lopetettava toisen Osapuolen Luottamuksellisten tietojen käyttö.
Kumpikin Osapuoli voi kuitenkin säilyttää sellaiset toisen Osapuolen Luottamukselliset tiedot, jotka sen on
säilytettävä soveltuvan lainsäädännön mukaan taikka vakuutus-, kirjanpito- tai verotustarkoituksia varten.
Kohta 14 pysyy voimassa säilytettyjen Luottamuksellisten tietojen osalta.
TIETOSUOJA
18.
Myyjä pidättää oikeuden tallentaa ja käsitellä Ostajan tietoja omiin tarkoituksiinsa voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Ostajan sekä sen toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten ja edustajien on
pidettävä kaikki Myyjään ja Sopimukseen liittyvät tiedot turvassa ja suojattuna.
19.

LUOTTAMUKSELLISUUS

19.1.

Kumpikin Osapuoli säilyttää Luottamuksellisten tietojensa omistajuuden.

19.2.

Kumpikin Osapuoli sitoutuu i) suojaamaan toisen Osapuolen Luottamukselliset tiedot samalla tavalla, kuin se
suojaa oman luottamuksellisen aineistonsa, mutta joka tapauksessa vähintään kohtuullisella huolella, ja ii)
käyttämään toisen Osapuolen Luottamuksellisia tietoja ainoastaan tilauksiin liittyvässä toiminnassa.

19.3.

Sopimuksen tai tilauksen päättyessä tai tiedot luovuttavan Osapuolen kirjallisesta pyynnöstä, kumpi
tapahtuukaan aikaisemmin, on vastaanottavan Osapuolen, tiedot luovuttaneen Osapuolen tahdon mukaisesti,
palautettava tai tuhottava kaikki tiedot luovuttaneen Osapuolen Luottamukselliset tiedot.

19.4.

Kumpikaan Osapuoli ei saa luovuttaa toiselle henkilölle, lukuun ottamatta sellaisia työntekijöitä, toimeksisaajia
tai asiamiehiä, joiden on saatava tiedot Sopimukseen liittyvää tarkoitusta varten, toisen Osapuolen
Luottamuksellisia tietoja ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi jos kyseiset
Luottamukselliset tiedot voidaan lain mukaan luovuttaa.

19.5.

Ellei tilauksessa toisin sovita, nämä salassapitovelvoitteet päättyvät viiden (5) vuoden kuluttua asianmukaisen
tilauksen päättymisestä tai Sopimuksen irtisanomisesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

20.

YLIVOIMAINEN ESTE

20.1.

Ostajan maksuvelvoitteita lukuun ottamatta kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä, jotka johtuvat
olosuhteista, jotka ovat Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, tai tapahtumista, jotka ilmenevät
Myyjän tiloissa tai liiketoiminnassa tai sen alihankkijan ja/tai sen toimittajien tiloissa tai jotka vaikuttavat
näihin ja jotka voivat häiritä yhtiön organisaatiota tai liiketoimintaa (”Force Majeure -tapahtumat”),
edellyttäen, että tällaisista annetaan ilmoitus toiselle Osapuolelle niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.
Force Majeure -tapahtumiksi lasketaan muiden muassa luonnonmullistukset, työsulut, lakot, sairaudet,
epidemiat, pandemiat, sota, kapinat, mellakointi, yhteiskunnallinen levottomuus, terroristiset teot ja niiden
uhka, kauppasaarrot, salamaniskut, maanjäristykset, tulipalot, tulvat, myrskyt ja äärimmäiset sääolosuhteet,
varkaudet, ilkivalta, (jommankumman Osapuolen työvoimaan ja/tai muihin henkilöihin vaikuttavat)
työtaistelut, tehtaan tai koneiden rikkoutumiset tai vikaantumiset, koneisiin liittyvät onnettomuudet, osien
hylkääminen osana valmistusprosessia, raaka-aineiden, sähkön tai osien toimituksissa tai hankinnassa
ilmenevät keskeytykset tai viivästykset, ja kaikki muut tapahtumat, jotka ovat Myyjän, sen alihankkijoiden
ja/tai sen toimittajien vaikutusvallan ulkopuolisia tai jotka ovat seurauksia Yhdistyneen kuningaskunnan
eroamisesta EU:sta tai syntyvät sen yhteydessä.

20.2.

Kaikki Force Majeure -tapahtumat, jotka estävät Osapuolia täyttämästä velvollisuuksiaan, oikeuttavat kyseisen
Osapuolen Tuotteiden, Ohjelmistojen tai Palvelun toimitusajan pidentämiseen ylivoimaisen esteen
aiheuttaman viivästyksen verran tai jonkin muun ajanjakson verran, josta Osapuolet sopivat erikseen
kirjallisesti.
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21.

TOIMITUSHÄIRIÖT

21.1.

Kaikki tai osa Tuotteista ja/tai Palveluista, jotka toimitetaan tämän Sopimuksen mukaisesti (" Tarvikkeet "), on
tuotettu, toimitettu, suoritettu ja/tai hankittu alueilta, joihin nyt tai tulevaisuudessa vaikuttaa COVID-19pandemia (ml. sen muunnokset) ja/tai raaka-aineiden, energian ja/tai komponenttien kuljetus- tai
saatavuushäiriöt tai -viivästykset (”Olosuhteet”).

21.2.

Nämä Olosuhteet, vaikka ne olisivat tiedossa tämän Sopimuksen antamis- tai allekirjoitushetkellä, voivat estää,
keskeyttää tai viivästyttää Myyjää Tarvikkeiden tuottamisessa, toimittamisessa tai hankinnassa.

21.3.

Näin ollen, huolimatta siitä, mitä Sopimuksessa tai tilauksessa muutoin on todettu:
(a)
(b)

(c)

Toimitus- ja/tai toteutusajat ja aikataulut ovat ohjeellisia ja vain tiedoksi. Myyjä ilmoittaa Ostajalle
mahdollisista muutoksista.
Olosuhteiden aiheuttama viivästys katsotaan sallituksi viivästykseksi. Myyjä ei ole vastuussa
viivästyksestä johtuvista vahingoista, kustannuksista tai menetyksistä, mukaan lukien rajoituksetta
viivästyssakot, sopimussakot ja vahingonkorvaukset. Viivästys ei myöskään oikeuta Sopimuksen tai
tilauksen irtisanomiseen/purkamiseen.
Jos Olosuhteet johtavat siihen, että Myyjän on vaikeaa täyttää Sopimusta tai tilausta (ml. nostaa sen
kustannuksia), Osapuolet neuvottelevat Sopimuksen tai tilauksen ehtojen, mukaan lukien hinnan ja
toimitusajan, mukauttamisesta. Jos Osapuolet eivät pysty sopimaan mukauttamisesta 30 päivän
kuluessa siitä, kun Myyjä on pyytänyt neuvottelujen aloittamista, Myyjällä on oikeus irtisanoa
Sopimus tai tilaus. Tässä tapauksessa Myyjällä on oikeus korvaukseen kaikista tuolloin toimitetuista
tai suoritetuista Tarvikkeista.

MUUTOKSET SOPIMUKSEEN
22.
Kaikki Sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava Osapuolten toimesta.
23.
OIKEUKSIEN SIIRROT
Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Sopimuksen tuomia oikeuksia kolmannelle taholle.
24.
LUOPUMINEN
Sopimuksen nojalla myönnetyn tai siihen liittyvän oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämisen viivästyminen tai
käyttämättä jättäminen ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai oikeussuojakeinosta tai mistään muusta oikeudesta tai
oikeussuojakeinosta luopumista, eikä minkään oikeuden tai oikeussuojakeinon yksittäinen tai osittainen käyttäminen
estä tai rajoita kyseisen oikeuden tai oikeussuojakeinon tai minkään muun oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämistä
tulevaisuudessa. Oikeudesta tai oikeussuojakeinosta luopuminen tai siihen vetoamatta jättäminen on tehtävä
kirjallisesti ja luopuvan Osapuolen allekirjoittamana ja se koskee vain niitä olosuhteita ja sitä tarkoitusta, johon
luopuminen liittyy.
25.
PÄTEMÄTTÖMYYS
Jos jokin näistä Myyntiehdoista (mukaan lukien näistä kohdassa 16 asetettujen vastuiden rajaukset tai poissulkemiset)
todetaan olevan laittomia, mitättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen tahon
toimesta, tämä pätemättömyys ei vaikuta muihin Myyntiehtojen ehtoihin, jotka säilyvät edelleen voimassa
täysimääräisinä.
26.
LEHDISTÖTIEDOTTEET
Kumpikaan Osapuoli ei saa antaa Myyjän toimintaa koskevia lehdistötiedotteita ilman toisen Osapuolen suostumusta.
Edellä mainitusta huolimatta Myyjällä on oikeus ilmaista, että Ostaja on Myyjän asiakas, käyttää Ostajan nimeä ja logoa
sekä julkistaa Sopimuksen tekemisestä kertova ilmoitus. Myyjällä on oikeus kuvata toimittamiansa Palveluita
yleisluontoisesti omissa markkinointimateriaaleissaan, esityksissään, asiakaskertomuksissa, referenssiluetteloissa ja
tarjouksissa sekä nykyisille että mahdollisille asiakkaille.
27.

EI KUMPPANUUS- TAI YHTEISTYÖSOPIMUSTA

27.1.

Minkään näissä Myyntiehdoissa tai Osapuolten niihin liittyvissä toimissa ei tule katsoa muodostavan
kumppanuutta, yhteisyrittäjyyttä tai työsuhdetta Osapuolten välille taikka antavan kummallekaan Osapuolelle
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valtuutusta toimia toisen Osapuolen edustajana tai sen nimissä, sitoutua mihinkään toisen Osapuolen nimissä
taikka esittää olevansa oikeutettu edustamaan toista Osapuolta.
27.2.

Myyjä toimittaa Palvelut itsenäisenä toimeksisaajana eikä Ostajan työntekijänä, eikä kenelläkään Myyjän
työntekijällä ole oikeutta saada korvausta tai etuuksia Ostajalta. Myyjä vastaa kaikista veroista ja muista
kuluista, jotka aiheutuvat Myyjän ja sen henkilöstön välisestä työsuhteesta tai itsenäisestä
toimeksiantosuhteesta sekä palvelujen tarjoamisesta Ostajalle.

27.3.

Kaikissa tapauksissa ja sen estämättä, mikäli näissä Myyntiehdoissa tai tilauksessa on toisin esitetty, Myyjällä
on täysi päätäntävalta niistä keinoista ja tavoista, joilla Myyjä toimittaa Palvelut, Palveluiden toimittamiseen
palkatuista henkilöistä, sekä muista keinoista, joilla Myyjä täyttää tilauksessa asetetut velvollisuutensa. Myyjä
voi muuttaa Palveluja suorittavan työntekijäryhmän kokoonpanoa tai tehdä muita järjestelyjä täyttääkseen
velvollisuuksiaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUDET
28.
Kolmas osapuoli ei voi vedota siihen, mitä Osapuolet ovat näissä Myyntiehdoissa sopineet.
29.
OIKEUDET JA OIKEUSSUOJAKEINOT
Myyjälle näissä Myyntiehdoissa asetetut oikeudet eivät sulje pois mitään Myyjän lakisääteisiä oikeuksia tai
oikeussuojakeinoja.
30.

SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

30.1.

Näiden Myyntiehtojen alaiseen Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, poissulkien kansainvälisestä
tavarakaupasta vuonna 1980 tehdyn Wienin yleissopimuksen.

30.2.

Kaikki Myyjän tekemiin tarjouksiin ja Sopimuksiin liittyvät erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua
neuvottelemalla tuomioistuimen ulkopuolella, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

JÄRJESTELMIIN JA RATKAISUIHIN SOVELTUVAT LISÄEHDOT
Myyntiehtoihin lisätään seuraavat EHDOT:
”Järjestelmällä” tai ”Ratkaisulla” tarkoitetaan mitä tahansa sellaista Tuotetta tai Tuotteiden yhdistelmää toimitettuna
Ohjelmiston kanssa tai ilman Ohjelmistoa, joka on erityisesti mukautettu Ostajan vaatimusten mukaiseksi ja/tai jonka
Myyjä on asentanut ja/tai jolle myydään Tuotteen kanssa käyttöönoton tukipalveluita, tai mitä tahansa Tuotteiden
yhdistelmää toimitettuna Ohjelmiston kanssa tai ilman Ohjelmistoa, joka edellyttää erityisten tutkimusten suorittamista
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.
31.

TARJOUSTEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

31.1.

Tarjoukset tehdään Ostajan toimittamien teknisten tietojen ja yksityiskohtaisen selvityksen perusteella, joiden
tulee sisältää kaikki Järjestelmän/Ratkaisun ominaisuuksien määrittämiseksi tarvittavat tiedot, erityisesti
seuraavat:
(a)
(b)
(c)

Järjestelmältä/Ratkaisulta odotetut toiminnot
asennus- ja toimintaympäristön olosuhteet
Ostajan suorittamien testausten olosuhteet ja luonne.

31.2.

Ellei erikseen toisin sovita, Myyjän tarjous on sitova yksi (1) kuukausi tarjouksen antamispäivästä lukien.

31.3.

Jos kauppa ei toteudu, tarjouksen tueksi toimitetut tutkimukset ja dokumentaation on palautettava Myyjälle
viimeistään 15 kalenteripäivän kuluttua tarjouksen voimassaolon päättymisestä.

31.4.

Mikäli asia on tavallista monimutkaisempi tarjouksessa on eriteltävä se osuus tutkimuskuluista, joka Ostajan
on maksettava, vaikka kauppaa ei syntyisi.
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32.

KÄYTTÖÖNOTON TEKNINEN TUKI

32.1.

Ellei toisin sovita, Myyjän hintoihin ei sisälly Järjestelmän/Ratkaisun asennus-, kokoamis-, käyttöönotto- tai
teetätyskustannuksia eikä varaosia.

32.2.

Jos Myyjän tekninen henkilökunta suorittaa palveluita Järjestelmän/Ratkaisun asennuskohteessa, Ostaja
vastaa energiantoimituksesta, koneistosta ja muista laitteista sekä kaikista raaka-aineista, jotka ovat tarpeen
Myyjän palveluiden suorittamiseksi.

32.3.

Jos myyty Järjestelmä/Ratkaisu on automaatio, Ostaja vastaa mahdollisista tappioista, vahingoista ja hävikistä
koko sinä aikana, kun Järjestelmää / Ratkaisua konfiguroidaan Ostajan tiloissa.

32.4.

Myyjä vastaa Järjestelmään / Ratkaisuun tehtävistä muutoksista, jotka saattavat olla tarpeen, jotta se toimii
Sopimuksen mukaisesti. Myyjä ei vastaa muutoksista, jos ne ovat tarpeen sen vuoksi, että Ostajan lähettämät
tiedot ovat olleet puutteellisia tai niissä on ollut virhe tai jos muokkaus on tarpeen Järjestelmän / Ratkaisun
paikan tai sen toimintaympäristön vaihdon vuoksi. Tällöin muokkauskustannukset ja muokkaukseen kulunut
aika laskutetaan Ostajalta

32.5.

Mikäli Myyjän asiantuntijoiden saapuminen paikan päälle viivästyy tai estyy Myyjästä riippumattomista syistä,
matkustus ja/tai odotusaika sekä niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan Ostajalta

33.

TESTAUS

33.1.

Testaukset suoritetaan Myyjän tehtailla tilauksessa ilmoitetuin ehdoin. Myyjän tehtaalla tai Järjestelmän /
Ratkaisun asennuspaikalla suoritettavien lisätestausten tulee olla Myyjän etukäteen nimenomaisesti
hyväksymiä ja ne toteutetaan Ostajan kustannuksella.

34.

MAKSUEHDOT

34.1.

Ellei Sopimuksessa ole porrastettu suorituspäiviä ja ellei toisin erikseen sovita, ennakkomaksuna maksetaan 30
prosenttia tilauksen kokonaishinnasta ilman veroja, kun Järjestelmä/Ratkaisu tilataan. Maksu suoritetaan
tilisiirtona Myyjän lähettämän proformalaskun vastaanottamisen jälkeen.

35.

TAKUU

35.1.

Mikäli Järjestelmän/Ratkaisun luonne on sellainen, että Järjestelmää/Ratkaisua ei voida palauttaa näiden
Myyntiehtojen kohdan 15.9 mukaisesti, Myyjä ei laskuta Ostajalta Järjestelmän/Ratkaisun kohteessa
korjaamisesta aiheutuvia työvoimakustannuksia. Myyjä saa kuitenkin laskuttaa Ostajaa matkustus- ja/ tai
odotusaikakustannuksista sekä kustannuksista, jotka aiheutuvat Ostajan taholta johtuvasta viivästyksestä
saattaa Järjestelmä / Ratkaisu korjattavaksi

35.2.

Takuu on voimassa 12 kuukautta väliaikaisen vastaanottotodistuksen myöntämisestä tai 18 kuukautta
Järjestelmän/Ratkaisun viimeisen laitteen/komponentin toimitusvalmiusilmoituksen päiväyksestä.

35.3.

Kaikilla takuun puitteissa vaihdetuilla tai korjatuilla osilla tai komponenteilla on kolmen (3) kuukauden takuu,
mutta tämä takuu ei pidennä koko Järjestelmän/Ratkaisun takuuta.

35.4.

Jos Myyjä sisällyttää Järjestelmään/Ratkaisuun laitteita tai osia, joita se ei itse valmista, niiden takuun
voimassaoloaika ja laajuus määräytyy kyseisten laitteiden ja välineiden valmistajan tai myyjän antaman takuun
mukaan

35.5.

Edellä kohdassa 15 kuvattu takuu ei koske sellaisia Järjestelmän/Ratkaisun toimintahäiriöitä, jotka johtuvat
Ostajan Järjestelmään/Ratkaisuun toimittamista tai vatimusta materiaaleista tai komponenteista taikka
Ostajan vaatimista suunnitteluratkaisuista.
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