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SONEPAR SUOMI OY:N YLEISET
HANKINTAEHDOT

antamien tietojen ja mallien mukaisia sekä soveltua
Toimittajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotteet
tulee pakata ja merkitä siten kuin Osapuolet erikseen
sopivat.

1. SOVELTAMISALA JA TARKOITUS

Tuotteiden, pakkausten ja niihin liittyvän dokumentaation
tulee lisäksi olla virheettömiä ja täyttää vaatimukset, jotka
Lainsäädäntö, kauppatapa, hyvä tekninen tapa ja muut
soveltuvat ehdot asettavat Suomessa.

Näitä Yleisiä Hankintaehtoja ”Ehdot” sovelletaan Sonepar
Suomi Oy:n hankintoihin, joilla ostetaan jälleenmyyntiin
tarkoitettuja Tuotteita edellyttäen, että Osapuolet ovat
sopineet siitä kirjallisesti tai muutoin. Nämä ehdot pätevät
heti Tilauksen sanamuodon jälkeen ennen muita liitteitä,
ellei toisin sovita.

Mikäli Lainsäädännössä tapahtuu muutoksia ja Ostajalla
on varastossaan Tuotteita, jotka eivät muutoksen jälkeen
täytä Lainsäädännön vaatimuksia, Toimittajan on
kustannuksellaan
toimitettava
Ostajalle
uudet
Lainsäädännön vaatimukset täyttävät Tuotteet ja
huolehdittava Ostajan varastossa olleiden Tuotteiden pois
kuljettamisesta. Toimittajan on lisäksi maksettava
Ostajalle uusien Tuotteiden ja varastossa olleiden
Tuotteiden välinen hintaero, mikäli uusien Tuotteiden
hinnat ovat alhaisemmat kuin varastossa olleiden
Tuotteiden.

2. MÄÄRITELMÄT
”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat patentteja, keksintöjä,
liikesalaisuuksia, omistus- ja vakuusoikeutta, hyödyllisyysmalleja,
tavaramerkkejä,
logoja,
domain-nimiä,
mallioikeuksia, tietotaitoa, menetelmiä, tekijänoikeuksia
(mukaan lukien oikeus muuttaa niiden kohdetta ja siirtää
ne edelleen), ovatpa edellä mainitut rekisteröityjä tai eivät,
sekä kaikki niiden rekisteröimistä koskevat hakemukset
sekä muut aineettomat oikeudet.

Toimittaja
sitoutuu
noudattamaan
Tuotteiden
toimitukseen
sovellettavaa
Lainsäädäntöä
sekä
varmistamaan, että sen alihankkijat noudattavat kyseistä
Lainsäädäntöä. Toimittajan tulee varata riittävät
henkilöstö- ja muut resurssit siten, että Tuotteiden
toimitus tapahtuu ammattimaisesti ja huolellisesti
Ostajan ilmoittamien tilausprosessien mukaisesti sekä
sovitussa aikataulussa.

”Lainsäädäntö” tarkoittaa kaikkia soveltuvia lakeja,
asetuksia ja säädöksiä (kuten EU-asetuksia ja direktiivejä)
sekä toimivaltaisten tuomioistuinten ja viranomaisten
antamia määräyksiä, päätöksiä ja standardeja mukaan
lukien esimerkiksi ympäristönsuojelua, tuoteturvallisuutta
ja työturvallisuutta koskevat määräykset.
”Osapuoli” tarkoittaa Ostajaa tai Toimittajaa
”Osapuolet” Ostajaa ja Toimittajaa yhdessä.

Ellei toisin ole Osapuolten välillä kirjallisesti sovittu, Tuote
ja siitä maksettava hinta sisältävät:

ja

”Ostaja” tarkoittaa Sonepar Suomi Oy:tä tai sen kanssa
samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, joka ostaa
Toimittajalta Tuotteita.
”Tilaus” tarkoittaa Ostajan Tuotetta koskevaa tilausta.

-

sovitun tavaran, materiaalin tai palvelun muodostaen
sellaisen kokonaisuuden, että hankittavaa Tuotetta
voidaan käyttää turvallisesti;

-

Tuotteen myynnin, asennuksen, käytön ja huollon
edellyttämän teknisen ja muun dokumentaation
(esim. asennus- ja käyttöohjeet, piirustukset,
käyttöturvallisuustiedote, CE -merkinnät ja
hyväksymistodistukset) sovitulla kielellä joko
Tuotteiden mukana tai Osapuolten määrittelemässä
sähköisessä muodossa;

-

tarvittavat asiakirjat ja luvat, jotka osoittavat, että
Tuote täyttää viranomaismääräykset;

-

tarvittavat Immateriaalioikeudet Tuotteen
käyttämiseksi aiottuun tarkoitukseen edelleen
luovutus- ja siirto-oikeuksin.

”Toimittaja” tarkoittaa Toimittajaa, joka toimittaa Ostajan
tilaamat Tuotteet.
”Tuotteet” tarkoittavat kaikkia Tilauksessa määriteltyjä
tavaroita, materiaaleja ja/tai palveluita sekä niihin liittyvää
dokumentaatiota,
jotka
muodostavat
Osapuolten
oikeustoimen kohteen ja jotka Toimittaja toimittaa
Ostajalle vahvistettuaan Tilauksen.

3. TILAUSMENETTELY
Toimittajan tulee hyväksyä tai hylätä Tilaus 48 tunnin
kuluessa siitä, kun Toimittaja otti tai olisi pitänyt ottaa
vastaan
Tilaus.
Toimittaja
pyrkii
tekemään
tilausvahvistuksen sähköisesti.

Toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti Ostajalle
Tuotteisiin tehdyistä merkityksellisistä muutoksista sekä
uusista Tuotteista, jotka korvaavat olemassa olevat
Tuotteet.

Tilausvahvistuksen tulee vahvistaa Tilauksen ehdot
sellaisinaan.
Niistä
poikkeavat,
Toimittajan
tilausvahvistukseen kirjoittamat, painamat tai liittämät
lisäehdot ovat pätemättömät, ellei Ostaja erikseen
kirjallisesti ilmoita niitä hyväksyvänsä.

Ellei toisin ole Osapuolten välillä kirjallisesti sovittu,
Toimittaja vakuuttaa, että Tuotteille on kaupallisesti
kohtuullisin ehdoin saatavilla varaosia ja tarvittavaa
huoltoa.

4. OSAPUOLTEN VELVOITTEET

Ostaja vastaa siitä, että Ostajan vastuulla olevat tehtävät
tehdään sopimuksen mukaisesti ja ajallaan. Ostajan tulee
antaa Toimittajalle riittävät tiedot Sopimuksen mukaisen
Tuotteen toimittamiseksi. Mikäli Toimittaja huomaa
Ostajan toimittamissa tiedoissa tai materiaaleissa virheen

Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteet ovat lajiltaan,
määrältään, laadultaan, suorituskyvyltään ja muilta
ominaisuuksiltaan näiden Hankintaehtojen ja Tilauksen
ehtojen mukaiset. Tuotteiden tulee lisäksi olla Toimittajan
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loppuasiakkaille. Osapuolet määrittelevät tarvittaessa
Sopimuksessa tarkemmin, missä laajuudessa Tuotetta
koskevat immateriaalioikeudet siirtyvät Ostajalle ja/tai
loppuasiakkaille.

tai puutteen, Toimittajan tulee ilmoittaa tästä Ostajalle
välittömästi.

5. HINNAT JA MAKSUEHTO
Tuotteiden hinnat sisältävät täyden korvauksen kaikista
Toimittajalle kuuluvista velvoitteista. Toimittajalla ei ole
oikeutta tehdä lisäveloituksia tilaus-, pakkaus-, toimitus-,
laskutus-, pientoimitus-, pikatoimitus- tai muista
vastaavista eristä, ellei niistä ole sovittu Osapuolten välillä
kirjallisesti etukäteen. Hinnat sisältävät verot, tullit ja muut
viranomaismaksut, pois lukien arvonlisävero.
Maksuehto
on
60
päivää
toimituksen
loppuunsaattamisesta tai Toimittajan laskun päiväyksestä
sen mukaan, kumpi on myöhäisempi, ellei osapuolten
välillä ole kirjallisesti erikseen muuta sovittu. Ostaja
maksaa viivästyneille maksuille voimassa olevan
korkolain mukaisen viivästyskoron. Ostaja ei vastaa
viivästyskorosta, mikäli maksun viivästyminen johtuu
ylivoimaisesta esteestä tai Toimittajan syyksi luettavasta
seikasta.

Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteet, niiden jälleenmyynti
ja käyttäminen eivät loukkaa kolmannen osapuolen
Immateriaalioikeuksia. Toimittaja vastaa Ostajalle ja
loppuasiakkaalle kaikista mahdollisen loukkauksen
aiheuttamista vahingoista, mukaan lukien loukkausta
koskevaa väitettä vastaan puolustautumisesta ja asian
selvittämisestä aiheutuvat kulut.

9. VIRHEELLISET TUOTTEET JA TAKUU
Toimittaja takaa, että toimitettavat Tuotteet ovat kaikilta
osin Sopimuksen mukaisia ja virheettömiä sillä hetkellä,
kun vaaranvastuu siirtyy Ostajalle. Toimittaja on
vastuussa virheestä, vaikka virhe ilmenisi vaaranvastuun
siirtymisen jälkeen.
Tuotteet on tarkoitettu jälleenmyyntiin ja ne tarkastetaan
vasta sen jälkeen, kun Tuotteet on toimitettu
loppuasiakkaille. Ostajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa
Tuotteita niiden vastaanoton yhteydessä ja Ostajalla on
oikeus esittää virheisiin perustuvia vaatimuksia
Toimittajalle sen jälkeen, kun kyseiset loppuasiakkaat
ovat tarkastaneet Tuotteet. Ostajan tulee kuitenkin esittää
viipymättä Toimittajalle selviin kuljetusvahinkoihin liittyvät
vaatimukset (vahingot, jotka voidaan kohtuudella havaita
kuljetusta purettaessa) siinä tapauksessa, että Toimittaja
on vastuussa kuljetusvahingoista. Vahingosta on tehtävä
merkintä rahtikirjaan tai ilmoitettava siitä Toimittajalle
kirjallisesti.

Kaikissa Ostajalle suunnatuissa laskuissa on oltava
vähintään Toimittajan perustiedot, Ostajan tilaus- tai
viitenumero sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Mikäli lasku on edellä mainittujen tietojen osalta
puutteellinen tai maksuehto tai arvonlisävero on
virheellinen, Ostajalla on oikeus palauttaa lasku ja uusi
maksuaika alkaa korjatun laskun saapumisesta. Ostajalla
on lisäksi oikeus pidättyä laskun maksamisesta
viivästyneen, virheellisen tai puutteellisen toimituksen
osalta.

6. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN

Toimittaja myöntää Tuotteille takuun. Takuuaika on, ellei
toisin ole sovittu, 24 kuukautta siitä lukien, kun Tuote
toimitettiin
Ostajan
loppuasiakkaalle.
Virheellisen
Tuotteen korvaavalla Tuotteella tai korjatulla Tuotteella on
oma itsenäinen takuuaika, joka vastaa pituudeltaan
alkuperäistä takuuaikaa ja joka alkaa siitä päivästä, jona
loppuasiakas vastaanottaa korvaavan tai korjatun
Tuotteen.

Toimitusehto on DDP Incoterms 2010 (tai kulloinkin
viimeisin versio) Ostajan toimipaikka tai muu Ostajan
tilauksella nimeämä määräpaikka Suomessa, jollei toisin
ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Toimitusten viivästymisissä noudatetaan NL 09 mukaisia
yleisiä sopimusehtoja.

7. VAARANVASTUU, OMISTUSOIKEUS JA
VAKUUTUKSET

Toimittajan tulee takuuaikana korjata virheellinen Tuote
tai vaihtaa se uuteen Ostajan ilmoittamana ajankohtana.
Toimittaja vastaa kaikista virheellisestä Tuotteesta
aiheutuvista kuluista Ostajalle ja loppuasiakkaalle, kuten
korjaus-, muutos- ja asennustöistä mukaan lukien
virheellisten tai puutteellisten Tuotteiden paikantamisesta
ja irrottamisesta, kuljettamisesta sekä korjatun tai tilalle
vaihdetun
uuden
Tuotteen
kuljettamisesta
ja
asentamisesta aiheutuvat kulut.

Ellei toisin kirjallisesti sovita, vaaranvastuu ja
omistusoikeus Tuotteisiin siirtyvät Toimittajalta Ostajalle,
kun Tuotteet on toimitettu määritellyn toimitusehdon
mukaisesti.
Toimittaja on velvollinen hankkimaan ja ylläpitämään
lakisääteiset ja muut Tuotteiden toimittamisen kannalta
tarpeelliset vakuutukset. Toimittajalla tulee olla voimassa
luotettavasta vakuutusyhtiöstä otettu asianmukainen ja
riittävän suuruinen tuotevastuuvakuutus, joka kattaa
Suomen ja EU:n soveltuvien tuotevastuusäännösten
mukaisen vahingonkorvausvastuun sekä Tuotteiden
mahdollisen takaisinvedon markkinoilta. Toimittajan on
pyydettäessä toimitettava Ostajalle vakuutustodistus.

Mikäli Toimittaja Ostajan kirjallisesta huomautuksesta
huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen
kohtuullisessa määräajassa, Ostajalla on oikeus korjata
tai korjauttaa virhe tai puute tai uusia toimitus Toimittajan
vastuulla ja kustannuksella ilman, että se vaikuttaa
Toimittajan takuuseen. Ostajan on ennen virheen
korjauttamista tai uuden Tuotteen toimittamista
kirjallisesti ilmoitettava tästä Toimittajalle.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET
Toimittaja vakuuttaa omistavansa Tuotteet ja että
Toimittajalla on oikeus myydä Tuotteet Ostajalle. Ostajalla
on oikeus jälleenmyydä Tuotteet kokonaan tai osittain

Ostajalla on oikeus purkaa tilaus virheellisen Tuotteen
osalta, jos Toimittaja ei ole Ostajan ilmoittamassa
kohtuullisessa ajassa korjannut virhettä tai toimittanut
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uutta Tuotetta taikka jos virheen korjaaminen tai uusi
toimitus ei tule kyseeseen. Vaihtoehtoisesti Ostajalla on
oikeus saada asianmukainen alennus Tuotteen hinnasta.
Tilaus voidaan purkaa kokonaisuudessaan, mikäli
virheellinen tuote on olennainen osa kokonaistoimitusta ja
se liittyy jo toimitettuihin Tuotteisiin tai myöhemmin
toimitettaviin Tuotteisiin siten, että sen virhe aiheuttaisi
merkittäviä
kustannuksia
Ostajalle
ja/tai
sen
loppuasiakkaille, mikäli Ostaja ei purkaisi tilausta. Ostaja
suorittaa sovitun hinnan purkutapauksessa sellaisen
Tuotteen osalta, jota ei ole palautettu Toimittajalle.

Toimittajan tulee antaa Ostajalle viipymättä kaikki
sellainen informaatio, joka on tarpeen Ostajan omien
tuoteturvallisuuteen liittyvien lakien tai asetusten
mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

11. VASTUUNRAJOITUS
Toimittaja on velvollinen korvaamaan omasta tai
alihankkijansa sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut ja
vahingot. Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa välillisistä
kuluista tai vahingoista kuten esim. menetetystä voitosta,
ellei tällaista vahinkoa ole aiheutettu tahallisella teolla tai
laiminlyönnillä taikka törkeällä tuottamuksella.

Takuu on voimassa, jos Tuotetta on käytetty huolellisesti
käyttöohjeiden
mukaisesti
vain
alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen. Toimittaja ei vastaa virheistä, jotka
ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden
noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta,
virheellisestä
käytöstä,
loppuasiakkaan
vastuulle
kuuluvien
huoltotoimenpiteiden
laiminlyönnin
aiheuttamista vaurioista tai Ostajan laiminlyönnistä.
Takuuajan päättymisestä riippumatta Toimittajalla säilyy
vastuu virheistä, jotka johtuvat Toimittajan tahallisesta
menettelystä tai törkeästä huolimattomuudesta taikka
Toimittajan
täyttämättä
jääneestä
suorituksesta,
edellyttäen, että kyseinen loppuasiakas ei ole kohtuudella
voinut havaita virhettä takuuajan kuluessa. Mikäli
loppuasiakas on kuluttaja, korvaa Toimittaja tämän
Sopimuksen vastuunrajoituksista riippumatta ne vahingot,
joihin kuluttajalla on oikeus lainsäädännön mukaan ja
Toimittaja on takuuajan päättymisestä huolimatta
vastuussa virheestä lainsäädännön mukaisesti.

Edellä olevasta huolimatta mitään tähän Sopimukseen
perustuvaa vastuunrajoitusta ei sovelleta vahinkoon tai
tappioon, jonka syynä on kuolema, henkilövahinko tai
esinevahinko (tuotevastuu) taikka 8. lausekkeessa
määrättyjen Immateriaalioikeuksia koskevien määräysten
rikkominen tai 12., 13. ja 15. lausekkeessa määriteltyjen
velvollisuuksien rikkominen.

12. LAADUNVALVONTA, TIETOTURVA JA TIETOSUOJA
Toimittajan
on
huolehdittava
jatkuvasta
laadunvarmistuksesta
Sopimuksen
mukaisten
velvoitteiden täyttämiseksi. Toimittaja sitoutuu antamaan
Ostajalle pyynnöstä tietoja laadunvalvonnastaan ja
myöntämään
Ostajalle
oikeuden
suorittaa
laatukatselmuksia Toimittajan toimitiloissa. Osapuolet
voivat lisäksi sopia Sopimuksessa erityisestä Tuotteen
tarkastus- ja hyväksyntämenettelystä, joka toteutetaan
toimitusajan puitteissa ja jonka tuloksena Ostaja antaa
Tuotteelle kirjallisen hyväksyntänsä.

10. TUOTEVASTUU JA TUOTETURVALLISUUS

Toimittajalla on velvollisuus huolehtia toiminnassaan
tietoturvasta ja tietosuojasta noudattamalla Lakia,
Ostajan kanssa sovittuja tietoturvakäytäntöjä ja hyvää
tietojenkäsittelytapaa.
Toimittajan
on
lisäksi
huolehdittava, että sen vastuulla olevat laitteet ja
palvelutuotannon tilat on asianmukaisesti suojattu
tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja
tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

Toimittaja on vastuussa sovellettavan lain mukaisesti
henkilövahingosta ja/tai muusta vahingosta, jonka
Toimittajan toimittama Tuote aiheuttaa. Lisäksi Toimittaja
vastaa Tuotteista tuoteturvallisuutta koskevien lakien
mukaisesti.
Mikäli edellä mainittujen lakien perusteella tulee suorittaa
toimenpiteitä,
Toimittaja
vastaa
kustannuksellaan
kyseisten toimenpiteiden suorittamisesta Ostajan valinnan
mukaan joko suoraan tai Ostajan kautta. Mikäli Ostajaa
vastaan nostetaan kanne, tai Ostajalta muuten vaaditaan
toimenpiteitä ja/tai korvauksia Tuotteen aiheuttaman
henkilövahingon tai muun vahingon tai tuoteturvallisuutta
koskevan
lain
perusteella,
Toimittaja
sitoutuu
vapauttamaan Ostajan vastuusta sekä puolustamaan
Ostajaa omalla kustannuksellaan ja korvaamaan Ostajalle
kaikki tästä aiheutuvat vahingot ja kustannukset (mukaan
lukien asianajokulut).

13. VIENTIRAJOITUKSET
Toimittaja sitoutuu noudattamaan soveltuvia lakeja,
asetuksia ja viranomaismääräyksiä, mukaan lukien
Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin ja muiden valtiollisten
viranomaisten asettamat kauppa- ja taloudelliset
rajoitukset, sanktiot ja kauppasaarrot ja niiden muutokset
(yhdessä "Voimassaolevat Lait"). Toimittaja sitoutuu
korvaamaan Ostajalle kaikki Voimassaolevien Lakien
rikkomisesta johtuvat vahingot ja kustannukset.
Toimittaja on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Toimittajan
omat toimittajat, alihankkijat ja muut liikekumppanit
noudattavat Voimassaolevia Lakeja, eivätkä aiheuta
minkään Voimassaolevan Lain rikkomista Ostajan
toimesta.

Toimittaja vakuuttaa, että se noudattaa toiminnassaan
REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston
kemikaaliasetus N:o 1907/2006 muutoksineen) ja RoHSdirektiivin (2011/65/EU muutoksineen) vaatimuksia
soveltuvin osin ja että Tuotteet täyttävät REACHasetuksen ja RoHS-direktiivin vaatimukset. Toimittaja
sitoutuu ilmoittamaa Ostajalle viipymättä, jos jokin
Toimittajan Ostajalle toimittama Tuote ei vastaa näitä
vaatimuksia.

Toimittaja sitoutuu antamaan tarvittaessa hyvissä ajoin
kaikki vientiä, kuljetusta ja tuontia varten tarvittavat tiedot
ja asiakirjat. Toimittaja sitoutuu korvaamaan Ostajalle
viivästykset ja muut vahingot, jotka johtuvat siitä, että
Toimittaja on jättänyt antamatta ajoissa oikeita tietoja tai
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asiakirjoja, tai jättänyt noudattamatta vienti- tai
maahantuontitarkastuksia tai vastaavia lupamenettelyjä
koskevia vaatimuksia.

velvoitteiden täyttämiseksi. Osapuolten on huolehdittava
siitä, että kyseiset työntekijät, tytäryhtiöt ja alihankkijat
ovat
sitoutuneet
asianmukaiseen
salassapitovelvollisuuteen ja vastaavat siitä, että sen
työntekijät, tytäryhtiöt ja alihankkijat noudattavat tämän
Sopimuksen salassapitoa koskevia ehtoja.

Toimittaja sitoutuu Voimassaolevan Lain sallimissa
rajoissa ilmoittamaan viipymättä Ostajalle Toimittajaa
vastaan nostetuista kanteista, Toimittajaan kohdistuvista
oikeudenkäynneistä ja toimeenpanevan viranomaisen
Toimittajaan kohdistamista viranomaistutkinnoista, jotka
koskevat Voimassaolevien Lakien noudattamista.
Jos Ostaja katsoo, että Toimittaja on rikkonut mitä
tahansa Voimassaolevaa Lakia, tai on Voimassaolevan
Lain rikkomista koskevan tutkinnan kohteena, tai jos
Toimittajan
on
havaittu
olevan
kauppatai
talouspakotteiden kohteena, Ostajalla on oikeus päättää
toimittajasuhteensa ja purkaa välittömin vaikutuksin
Toimittajan kanssa tehty sopimus tai sopimukset ilman
vahingonkorvausvastuuta.

Salassapito on voimassa viisi vuotta Sopimuksen
päättymisestä, kuitenkin vähintään kolme vuotta tiedon
luovuttamisesta tai saamisesta. Osapuoli ei saa käyttää
toista Osapuolta referenssinä ilman toisen Osapuolen
antamaa kirjallista, tapauskohtaista suostumusta.

16. MUUT EHDOT
Kaikki
muutokset
tai
lisäykset
näihin
Yleisiin
Hankintaehtoihin on sovittava kirjallisesti molempien
Osapuolten allekirjoittamalla sopimusmuutoksella, jotta
ne
olisivat
päteviä.
Toimittajan
lähettämän
tilausvahvistuksen tai muun vastaavan asiakirjan ehdot,
jotka ovat ristiriidassa näiden Yleisten Hankintaehtojen
kanssa taikka täydentävät niitä, eivät sido Ostajaa.

14. YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Osapuolesta
johtumaton, ennalta arvaamaton seikka, jota Osapuoli ei
ole voinut ottaa huomioon ja joka estää tai viivästyttää
kyseisen
Osapuolen
Sopimukseen
perustuvien
velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia esteitä ovat esim.
luonnonmullistus,
sota,
kapina,
tulipalo,
yleisen
tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytys, vallankumous,
yleinen tai kansallinen lakko, viranomaismääräykset tai
muu
vaikutuksiltaan
merkittävä,
epätavallinen
Osapuolesta riippumaton seikka.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tilaukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia
pois lukien sen lainvalintasäännöt.
Tilauksesta tai näistä Ehdoista aiheutuvat tai niihin
liittyvät riidat, joita Osapuolet eivät pysty keskenään
sopimaan, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan
sääntöjen
mukaisesti.
Riidan
ratkaisee
yksi
välimies.
Välimiesmenettely toimitetaan Suomen kielellä ja
välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki.

Ylivoimainen este siirtää molempien Osapuolten
velvoitteiden täyttämisen korkeintaan niin pitkäksi ajaksi
kuin este on olemassa. Ylivoimaisen esteen alkamisesta
ja päättymisestä on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti
toiselle Osapuolelle.

Osapuolet sopivat, että välimiesmenettely ja kaikki siihen
liittyvä aineisto ja tieto ovat luottamuksellista tietoa.
Kummallakin Osapuolella on oikeus hakea miltä tahansa
toimivaltaiselta
tuomioistuimelta
väliaikaista
kieltotuomiota tai turvaamistointa sekä tuomion
täytäntöönpanoa.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla Osapuolella on
todistustaakka ylivoimaisen esteen olemassaolosta ja
velvollisuus ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin
ylivoimaisesta esteestä johtuvan viivästyksen ja/tai
ylivoimaisen
esteen
aiheuttamien
vahinkojen
minimoimiseksi. Osapuolen alihankkijaa kohdannut
ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi,
mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia
kustannuksia tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta.
Ostajalla on oikeus päättää Sopimus tai sen osa
välittömin vaikutuksin, jos Sopimuksen täyttäminen tulee
mahdottomaksi, jos se on viivästynyt tai ilmeisesti
viivästyy yli 30 päivää ylivoimaisen esteen vuoksi.

15. SALASSAPITO
Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki
Sopimuksen toteutuksen yhteydessä toiselta Osapuolelta
saamansa liike- tai ammattisalaisuudet riippumatta siitä,
missä muodossa salaisena pidettävä tieto on saatu.
Osapuolilla on oikeus käyttää salassa pidettäviä tietoja
ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Osapuolet sitoutuvat luovuttamaan salassa pidettävää
tietoa palveluksessaan oleville henkilöille, tytäryhtiöilleen
ja alihankkijoilleen ainoastaan siinä laajuudessa kuin on
katsottava
välttämättömäksi
tämän
Sopimuksen
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