
Euroresins Scandinavia Oy:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyjä (määritelty jäljempänä) nimenomaisesti ilmoittaa, ettei näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelleta mitään Asiakkaan (määrit elty jäljempänä) yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot sisältävät vastuuta rajoittavia tai vastuun pois 
sulkevia ehtoja. 

1. YLEISTÄ

1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin BÜFA
Composites Finland Oy:n (osoite: Lars Sonckin Kaari 16, 02600 Espoo, Suomi)
(jäljempänä ”Myyjä”) tekemiin tai sen puolesta tehtyihin tuotteita ja/tai palveluita
(tavarat ja palvelut jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Tavarat”) koskeviin tarjouksiin,
myynteihin ja toimituksiin Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyille ja jäljempänä
määritellyille asiakkaille (”Asiakas”). Ehtoja sovelletaan lisäksi kaikkiin vastaaviin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin.

1.2 Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki osapuolten aikaisemmat suulliset ja kirjalliset
tarjoukset, ilmoitukset, sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka koskevat Tavaroiden
myyntiä ja toimitusta, ja ne saavat etusijan kaikkiin Asiakkaan aikaisempien tilausten
ehtoihin ja muihin Asiakkaan toimittamiin ehtoihin nähden sekä syrjäyttävät kaikki
tällaiset aikaisemmat tai muut ehdot. Sen, että Myyjä ei vastusta Asiakkaan
määrittelemiä ehtoja, ei missään tapauksessa katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
olisi hyväksynyt mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli Myyjä aloittaa palvelun
suorittamisen tai toimittaa tuotteen, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
hyväksyisi mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli nämä Ehdot poikkeavat mistä tahansa
Asiakkaan ehdoista, nämä Ehdot ja kaikki Myyjän myöhemmin tekemät tai sen
puolesta tehdyt ilmoitukset ja toimenpiteet, mukaan luettuna muun muassa
tilausvahvistus ja Tavaroiden toimitus, muodostavat vastatarjouksen eivätkä tarkoita,
että mainittuja Asiakkaan ehtoja olisi hyväksytty.

1.3 Näitä Ehtoja voidaan muuttaa tai niistä voidaan poiketa ainoastaan Myyjän ja
Asiakkaan välillä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjallisella sopimuksella.

1.4 Tekemällä sopimuksen näiden Ehtojen perusteella Asiakas hyväksyy sen, että näitä
Ehtoja sovelletaan myöhemmin kohdan 1.1 mukaisiin liiketoimiin, vaikka asiasta ei
nimenomaisesti ole sovittu. Ehtojen voimassaoleva versio on saatavilla
osoitteesta www.Euroresins.com. Myyjällä on oikeus päivittää ja/tai muuttaa
näitä Ehtoja säännöllisesti. Tällaisia tarkistettuja Ehtoja sovelletaan kaikkiin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin siitä hetkestä lukien, kun Asiakkaalle
on ilmoitettu tällaisesta päivityksestä tai muutoksesta tai kun päivitetyt tai
muutetut Ehdot on toimitettu Asiakkaalle.

1.5 Myyjä ja Asiakas toteavat hyväksyvänsä sen, että sähköisten viestimien käytön
tuloksena voi syntyä päteviä, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia ehtoja. Kaiken
Myyjän ja Asiakkaan välisen sähköisen viestinnän katsotaan olevan kirjallista.

2. KUSTANNUSARVIOT, TILAUKSET JA VAHVISTUS 

2.1 Myyjän missä tahansa muodossa tekemät kustannusarviot eivät sido Myyjää, vaan
ne ovat ainoastaan Asiakkaalle osoitettu tilauspyyntö. Myyjällä on oikeus peruuttaa
kustannusarvio ja muuttaa sitä asiasta etukäteen ilmoittamatta. Tilaus ei sido Myyjää,
ennen kuin Myyjä on hyväksynyt tilauksen kirjallisesti (”Myyjän Vahvistus”). Myyjällä
on aina oikeus kieltäytyä tilauksesta syytä ilmoittamatta.

2.2 Arvioituihin tai ennakoituihin määriin perustuvia kustannusarvioita voidaan korottaa,
mikäli määritellyllä ajanjaksolla tosiasiassa ostetut määrät poikkeavat arvioiduista tai
ennakoiduista määristä.

2.3 Myyjän työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja/tai agenttien antamat suulliset
lausumat ja tekemät sopimukset sitovat Myyjää ainoastaan siltä osin kuin Myyjän
asianmukaisesti valtuutettu edustaja tai edustajat ovat vahvistaneet tällaiset lausumat
tai sopimukset kirjallisesti.

2.4 Lukuun ottamatta mitä kohdassa 7.3 on mainittu, kaikki Asiakkaalle toimitetut
näytteet toimitetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eivätkä ne muodosta mitään
nimenomaista tai hiljaista takuuta tai vakuutusta Tavaroiden laadusta, kuvauksesta,
markkinakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja
Asiakkaan katsotaan saaneen riittävät tiedot ennen Tavaroiden tilaamista.

2.5 Kutakin toimitusta käsitellään erillisenä liiketoimena, eikä toimituksen laiminlyönnillä
ole vaikutusta muihin toimituksiin.

2.6 Tavaroiden määrä ja kuvaus ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset.

3. HINNAT 

3.1 Myyjän Tavaroiden hinnat ja valuutat ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Ellei
toisin ole sovittu, Myyjän hinta sisältää standardinmukaisen pakkauksen mutta ei
arvonlisäveroa eikä muita missä tahansa valtiossa Tavaroista tai niiden toimituksista
kannettavia vastaavia soveltuvia veroja, tulleja tai muita maksuja (”Verot”). Asiakas
vastaa Asiakkaalle myytävien Tavaroiden myynnin yhteydessä mahdollisesti
kannettavista Veroista. Myyjä lisää Verojen määrän jokaiseen laskuun tai veloittaa ne
Asiakkaalta erikseen. Mikäli Myyjä myöntää alennusta, kyseinen alennus koskee
ainoastaan Myyjän Vahvistuksessa nimenomaisesti yksilöityä toimitusta.

3.2 Ellei Myyjä ole ilmoittanut Myyjän Vahvistuksessa, että hinnat ovat kiinteitä, Myyjällä
on oikeus nostaa toimittamatta olevien Tavaroiden hintoja, mikäli hintoihin
vaikuttavien tekijöiden taso on noussut. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa raaka-
ja lisäaineet, energia, Myyjän kolmansilta osapuolilta hankkimat tuotteet, palkat ja
palkkiot, sosiaaliturvamaksut, julkiset maksut, rahtikulut ja vakuutusmaksut sekä
valuuttakurssivaihtelut. Myyjän on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista korotuksista.

4. MAKSU JA ASIAKKAALLE MYÖNNETTÄVÄ LUOTTO 

4.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, maksu on suoritettava
käteisenä Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tavaroita koskevan
Myyjän antaman laskun päivämäärästä lukien pankkisiirtona laskussa mainitulle
pankkitilille. Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle Tavaroita koskeva lasku
Tavaroiden toimitusajankohtana tai milloin tahansa sen jälkeen, ellei Asiakkaan ole
määrä noutaa Tavaroita tai ellei Asiakas ota Tavaroita vastaan, kun Myyjä on
tarjoutunut toimittamaan Tavarat, jolloin Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle
tällaisia Tavaroita koskeva lasku milloin tahansa sen jälkeen kun Myyjä on ilmoittanut
Asiakkaalle, että Tavarat ovat noudettavissa tai kun Myyjä on tarjoutunut
toimittamaan Tavarat (tapauksesta riippuen). Maksut on suoritettava täysimääräisinä,
eikä niistä saa vähentää mitään Veroja eikä niistä saa kuitata vastasaamisia tai tehdä
muita vähennyksiä.

4.2 Tavaroiden maksun osalta ajankohta on keskeinen. Myyjän muita oikeuksia
rajoittamatta Myyjä voi maksun eräännyttyä periä eräpäivästä lukien korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Korko lasketaan päivittäin siihen saakka, kun
kaikki maksamattomat saamiset on maksettu täysimääräisesti. Asiakas vastaa
kaikista Myyjälle erääntyneiden maksujen perimisestä aiheutuneista kuluista ja
kustannuksista, mukaan luettuna muun muassa kohtuulliseksi katsottavat
asianajokulut, asiantuntijakulut ja oikeudenkäyntikulut (jäljempänä yhdessä
”oikeudenkäynti- ja perintäkulut”).

4.3 Asiakkaan maksuilla katetaan ensin kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan maksettavat
oikeudenkäynti- ja perintäkulut, sitten kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan korkovelat,
ja tämän jälkeen maksuilla vähennetään saamisia vanhimmasta lukien mahdollisesta
Asiakkaan päinvastaisesta ohjeesta huolimatta.

4.4 Laskua koskevat huomautukset on tehtävä Myyjälle kahdeksan (8) päivän kuluessa
laskun päivämäärästä. Tämän jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

5. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

5.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, toimituksissa
noudatetaan toimitusehtoa ”Ex Works Myyjän tuotantolaitos”, jolloin termillä ”Ex
Works” on sama merkitys kuin Pariisin Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemien
INCOTERMS-ehtojen uusimmassa versiossa Myyjän Vahvistuksen ajankohtana.

5.2 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, Myyjän ilmoittamat
toimitusajat ja -päivämäärät ovat arvioita eivätkä sitovia. Myyjällä on oikeus toimittaa
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyt Tavarat erissä ja laskuttaa ne erikseen. Myyjä ei
vastaa mistään toimituksen viivästymisestä aiheutuvista välillisistä vahingoista.
Tavaroiden toimituksen viivästyminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta
vastaanottaa toimitus. Asiakkaalla ei ole oikeutta olla vastaanottamatta Tavaroita, jos
toimitettujen Tavaroiden määrät poikkeavat Myyjän Vahvistuksessa ilmoitetusta
määrästä. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Myyjän Vahvistuksessa ilmoitettu hinta
toimitettujen Tavaroiden osalta.

6. PERUUTUS 

6.1 Mikäli Asiakas perusteettomasti kieltäytyy vastaanottamasta Tavaroita, hylkää
Tavarat tai peruuttaa tai kiistää Myyjän Vahvistuksen, Myyjällä on oikeus tällaisesta
toimenpiteestä aiheutuneen vahingon lisäksi periä korvauksena:

(i) Tavaroiden hinta, mikäli Myyjä ei voi kohtuudella myydä Tavaroita edelleen
kolmannelle osapuolelle, tai

(ii) sopimussakkona määrä, joka vastaa viittäkymmentä prosenttia (50 %)
Tavaroiden hinnasta, mikäli Myyjä voi myydä Tavarat edelleen tai mikäli.

7. TARKASTAMINEN JA ERITELMIEN MUKAISUUS 

7.1 Asiakkaan on tarkastettava Tavarat niiden toimitushetkellä sekä käytön, jalostuksen,
kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana (”Käyttö”) ja varmistuttava siitä, että
toimitetut Tavarat täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimukset.

7.2 Tavaroita koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Myyjälle
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua toimituspäivästä minkä tahansa sellaisen
virheen, puutteen tai vajauksen osalta, joka olisi tullut kohtuudella havaita toimituksen
yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa, ja seitsemän (7) päivän kuluttua siitä
päivämäärästä, jolloin mikä tahansa muu vaatimus tuli tai sen olisi pitänyt tulla
ilmeiseksi, mutta on joka tapauksessa toimitettava Myyjälle viimeistään (i) kuuden (6)
kuukauden kuluttua Tavaroiden toimituspäivästä tai (ii) Tavaroiden varastointiajan
päättymisestä sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi. Tavaroiden käyttö, jalostus
ja myynti katsotaan Tavaroiden varauksettomaksi hyväksymiseksi, ja se merkitsee
luopumista oikeudesta esittää Tavaroita koskevia vaatimuksia.

7.3 Sen määrittely, onko toimitettu Tavara sovittujen Tavaroiden eritelmien mukainen
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyllä tavalla tai, mikäli eritelmistä ei ole sovittu,
Tavaroiden toimitusajankohtana Myyjän hallussa olevien uusimpien eritelmien
(”Eritelmät”) mukainen, tehdään ainoastaan analysoimalla Myyjän hallussa olevia
näytteitä tai Myyjän tekemiä kirjauksia niistä valmistuseristä, joissa Tuotteita on
valmistettu Myyjän mittausmenetelmän mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Asiakkaan toimittamat eritelmät eivät muodosta osaa Eritelmistä, ellei Myyjän
Vahvistuksessa ole siten nimenomaisesti todettu tai ellei Myyjän valtuuttama
työntekijä ole muutoin näin nimenomaisesti sopinut. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä
vastaanottamasta Tavaroita ainoastaan, mikäli ne eivät ole soveltuvien Eritelmien ja
Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Tavarat, jotka Myyjä kirjallisesti hyväksyy tai määrää
palautettaviksi, palautetaan Myyjälle Asiakkaan vaaranvastuulla Myyjän määräämään
kohteeseen.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta koko toimitusta,
mikäli osa Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyistä Tavaroista on viallisia.
Mahdollisilla reklamaatioilla ei ole vaikutusta kohdan 4 mukaiseen Asiakkaan
maksuvelvollisuuteen. Vastaanotettuaan reklamaation Myyjällä on oikeus
keskeyttää kaikki muut toimitukset siihen saakka kunnes reklamaatio on
osoitettu perusteettomaksi ja/tai virheelliseksi tai kunnes puute on korjattu
kokonaan.

8. VAARANVASTUUN JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

8.1 Tavaran vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimitushetkellä.

8.2 Myyjä säilyttää ja varastoi Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella Tavarat, joiden
toimitus keskeytetään kohdan 16.1 mukaisesti, sekä Tavarat, jotka Asiakas
oikeudettomasti kieltäytyy vastaanottamasta tai joita Asiakas ei hyväksy.

8.3 Tavaroiden täysi laillinen omistusoikeus ja oikeus niiden tuottoon säilyy Myyjällä
eikä siirry Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut kaikkia Tavaroita koskevat
maksut täysimääräisinä, mukaan luettuna kaikki toissijaiset kustannukset, kuten
korko ja muut vastaavat veloitukset.

8.4 Niin kauan kuin omistusoikeus Tavaraan säilyy Myyjällä tämän kohdan 8 mukaisesti,
Asiakkaalla on oikeus käyttää Tavaroita ainoastaan tavanomaisen liiketoiminnan
edellyttämässä laajuudessa ja Asiakkaalla on velvollisuus:

(i) säilyttää Tavarat Myyjän fidusiaarisena edustajana sekä uskottuna
vastaanottajana ja pitää Tavarat erillään Asiakkaan ja mahdollisten
kolmansien osapuolten tavaroista selvästi tunnistettavissa olevalla tavalla ja
Myyjän omaisuudeksi merkittynä;

(ii) ilmoittaa Myyjälle välittömästi kaikista kolmansien osapuolten esittämistä
vaatimuksista, joilla saattaa olla vaikutusta Tavaroihin,

(iii) varastoida, suojata ja vakuuttaa Tavarat riittävässä laajuudessa, ja

(iv) olemaan panttaamatta Tavaroita tai muulla tavoin asettamatta Tavaroita
vakuudeksi tai perustamatta Tavaroihin muuta rasitetta.

9. RAJOITETTU TAKUU 

9.1 Myyjä takaa ainoastaan, että Tavarat ovat toimituspäivänä Eritelmien mukaisia. Jos
ja siltä osin kuin Tavarat eivät ole Eritelmien mukaisia näiden Ehtojen kohdassa 7
määritellyn mukaisesti, Myyjä voi harkintansa mukaan kohtuullisen ajan kuluessa
joko (i) korjata tai korvata Tavarat ilman, että tästä aiheutuu kuluja Asiakkaalle tai (ii)
hyvittää yksittäisiä Tavaroita, jotka eivät ole Eritelmien mukaisia, määrällä, joka
vastaa tällaisten Tavaroiden alkuperäistä laskutushintaa. Tämän mukaisesti Myyjän
vastuu rajoittuu ainoastaan Tavaran korjaamiseen, korvaamiseen tai
hyvittämiseen.

9.2 Myyjän velvollisuus korjata, korvata tai hyvittää Tavara edellyttää kuitenkin sitä, että
Myyjälle reklamoidaan oikea-aikaisesti Tavaroiden väitetystä Eritelmien
vastaisuudesta, ja soveltuvin osin sitä, että Tavarat palautetaan näiden Ehtojen
kohdan 7 mukaisesti.

9.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa Asiakas katsotaan kuluttajaksi
Kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla tavalla (jolloin nämä Ehdot eivät vaikuta
Asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana), edellä mainittu takuu syrjäyttää
kaikki muut nimenomaiset, hiljaiset, lakisääteiset, sopimusperusteiset tai
vastaavat takuut ja vakuutukset, mukaan luettuna muun muassa kaikki
vakuutukset Tavaroiden markkinakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen sekä vakuutukset siitä, että Tuotteet eivät loukkaa mitään
immateriaalioikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET 

10.1 Myyjä ei vastaa Asiakkaalle tai muille henkilöille missään olosuhteissa mistään
erityisistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai kustannuksista taikka
rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, mukaan luettuna muun muassa
vahingot, jotka perustuvat menetettyyn liikearvoon, menetettyyn myyntiin tai voittoon,
työnseisaukseen, tuotantovaikeuksiin, muiden tuotteiden vahingoittumiseen tai
muuhun vastaavaan vahinkoon, riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot takuun
rikkomisesta, sopimuksen rikkomisesta, harhaanjohtamisesta, huolimattomuudesta
tai muusta vastaavasta.

10.2 Riippumatta siitä, mitä muualla näissä Ehdoissa on todettu, Myyjän vastuu
Tavaroista tai niiden käytöstä johtuvista välittömistä vahingoista ei missään
olosuhteissa ylitä kyseessä olevan Asiakkaalle toimitetun Tuotteiden viallisen erän
myyntiarvoa.

11. YLIVOIMAINEN ESTE 

11.1 Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään vahingosta, tappiosta, kulusta tai
kustannuksesta, joka aiheutuu mistä tahansa toiselle osapuolelle suoritettavan
velvollisuuden viivästymisestä, rajoituksesta, häiriöstä tai laiminlyönnistä
(maksuvelvollisuutta lukuun ottamatta) ja joka johtuu osapuolen kohtuullisen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista olosuhteista, mukaan luettuna muun muassa
luonnonilmiöt, lait, asetukset, määräykset, säännökset, lainsäädäntötoimenpiteet,
viranomais- tai muut hallinnolliset toimenpiteet, tuomioistuimen päätökset tai
määräykset, maanjäristys, tulva, tulipalo, räjähdys, sota, terroriteot, mellakat,
tuhotyöt, onnettomuudet, epidemiat, lakko, työsulku, hidastuslakko,
työtaistelutoimenpiteet, työvoima- tai raaka-ainepula, liikennevälineiden puute tai
liikennehäiriö, tuotantolaitosten tai olennaisten laitteiden häiriöt, hätätilanteessa
tehtävät korjaus- tai huoltotoimet, julkisen infrastruktuurin puute tai häiriöt,
viivästykset toimittajien tai alihankkijoiden toimituksissa tai viat näiden toimittamissa
tuotteissa (”Ylivoimainen Este”).

11.2 Ylivoimaisen Esteen sattuessa kyseessä olevan osapuolen on viipymättä
ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti esteestä eritellen tapahtuman syy sekä se,
millä tavalla tapahtuma vaikuttaa osapuolen Myyjän Vahvistuksen mukaisten
velvollisuuksien suorittamiseen. Viivästystilanteessa toimitusvelvollisuus keskeytyy
Ylivoimaisen Esteen kestoa vastaavaksi ajanjaksoksi. Mikäli Ylivoimainen Este
kuitenkin jatkuu tai sen odotetaan jatkuvan yli kahden (2) kuukauden ajan sovitun
toimituspäivän jälkeen, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kyseessä oleva
Myyjän Vahvistuksen kohta ilman, että siitä aiheutuu toiselle osapuolelle mitään
vastuuta.

12. MUUTOKSET JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN, VASTUUVAPAUTUS 

12.1 Ellei Eritelmiä ole sovittu kiinteiksi tietyn ajanjakson tai tietyn Tavaroiden määrän
osalta, Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai tarkistaa Eritelmiä ja Tavaroiden
rakentamista ja/tai valmistamista ja korvata Tavaroiden tuotannossa ja/tai
valmistuksessa kulloinkin käytettävät materiaalit ilmoittamalla asiasta kirjallisesti.
Asiakas on tietoinen, että Myyjän Internet-sivuilla julkaistujen Myyjän luetteloiden,
eritelmien ja muiden tuotekuvausten tietoa voidaan vastaavasti kulloinkin muuttaa
ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki Eritelmiin, Tavaroihin ja niiden Käyttöön liittyvät

Myyjän lausunnot, vakuutukset, suositukset, neuvot, näytteet tai muut tiedot
annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

12.2 Tavaroiden ja niiden Käytön sekä Myyjältä Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan
tarkoituksiin saatujen tietojen osalta Asiakkaan tulee käyttää ainoastaan omaa
asiantuntemustaan, taitotietoaan ja arviointikykyään sekä toimia ainoastaan niiden
varassa. Myyjän antama neuvonta ei synnytä mitään lisävelvoitteita. Tavaroiden
soveltuvuutta ja Käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ja muut tiedot eivät ole sitovia,
eikä Myyjä vastaa mistään tällaisesta neuvonnasta johtuvasta seikasta. Asiakas
vapauttaa Myyjän vastuusta kaikista vahingoista, tappioista, kuluista, kustannuksista,
vaateista, vaatimuksista ja velvollisuuksista, jotka aiheutuvat Tavaroista, niiden
Käytöstä Asiakkaan toimesta ja/tai siitä, että Asiakas käyttää tai soveltaa mitä
tahansa Myyjän ilmaisemaa tai välittämää taikka Myyjän puolesta ilmaistua tai
välitettyä tietoa.

13. LAINSÄÄDÄNNÖN JA STANDARDIEN NOUDATTAMINEN

13.1 Myyjä ei anna mitään lupausta eikä vakuutusta siitä, että Tavarat ovat minkään
lainsäädännön, säädöksen, asetuksen, säännöksen tai standardin (”Lainsäädäntö ja
Standardit”) mukaisia, ellei Myyjän Vahvistuksessa tai Eritelmissä ole niin
nimenomaisesti todettu. Asiakas on tietoinen, että Tavaroiden Käyttöön voi kohdistua
Lainsäädännön ja Standardien mukaisia vaatimuksia tai rajoituksia. Asiakas vastaa
yksinomaisesti siitä, että (i) Asiakkaan suunnittelema Tavaroiden Käyttö on Käyttöön
liittyvän Lainsäädännön ja Standardien mukaista, sekä siitä, että (ii) Käyttöä varten
hankitaan kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat.

14. SOPIMUSPUOLTEN RIIPPUMATTOMUUS 

14.1 Myyjä ja Asiakas ovat riippumattomia sopimuspuolia, ja näiden Ehtojen mukaista
Myyjän ja Asiakkaan välistä suhdetta ei tule pitää päämiehen ja edustajan välisenä
suhteena. Myynti kolmannelle osapuolelle tai velvollisuus kolmatta osapuolta kohtaan
ei millään tavalla sido toista osapuolta.

15. KIELTO OIKEUKSIEN SIIRTÄMISESTÄ

15.1 Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää mitään Myyjän Vahvistuksen mukaisia oikeuksia
tai velvollisuuksia ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta,
kuitenkin edellyttäen, että Myyjä voi siirtää tällaiset oikeudet ja velvollisuudet joko
kokonaan tai osittain mille tahansa emoyhtiölleen, tytäryhtiölleen tai
osakkuusyhtiölleen tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka hankkii Myyjän koko
varallisuuden tai Tavaroihin liittyvän liiketoiminnan tai merkittävän osan tällaisesta
varallisuudesta tai liiketoiminnasta.

16. KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN 

16.1 Mikäli (a) Asiakas jättää velvollisuutensa Myyjää kohtaan täyttämättä, tai (b)
Myyjällä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas ei täytä velvollisuuksiaan Myyjää
kohtaan, eikä Asiakas anna Myyjälle riittäviä takeita (esimerkiksi hyväksynnän
jatkuvasta luotonsaannista) siitä, että Asiakas suorittaa velvollisuutensa ennen
suunnitellun toimituksen päivämäärää ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vaatinut tällaista taetta; tai (c) Asiakas tulee
maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, tai
Asiakas asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin uudelleenjärjestelyä tai sulautumista
varten) tai haetaan taikka hakeutuu konkurssiin tai Asiakkaan varat tai merkittävä osa
niistä luovutetaan selvittäjän hallintaan tai mikäli Asiakas tekee sopimuksen velkojien
kanssa tai luovuttaa velkojille oikeuksia, Myyjä voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta
Myyjän muita oikeuksia, kulloinkin asiasta kirjallisesti ilmoittamalla ja välittömästi

(i) vaatia Tavaroiden uudelleentoimitusta ja ottaa takaisin haltuunsa sellaiset
toimitetut Tavarat, joita ei ole maksettu, jota tarkoitusta varten Asiakas
myöntää Myyjälle peruuttamattoman oikeuden ja luvan päästä kaikkiin
sellaisiin tiloihin, joissa Tavaroita säilytetään tai saatetaan säilyttää, ja Asiakas
vastaa kaikista Tavaroiden haltuunottoon liittyvistä kustannuksista; ja/tai

(ii) keskeyttää suorituksensa tai irtisanoa Myyjän Vahvistuksen niiden Tavaroiden
osalta, joita ei ole vielä toimitettu, ellei Asiakas maksa Tavaroita etukäteen
käteisellä tai esitä riittäviä takeita Myyjälle maksun suorittamisesta Tavaroista;
tämä oikeus ei edellytä tuomioistuimen väliintuloa, eikä tällaisesta
keskeyttämisestä ja irtisanomisesta aiheudu Myyjälle minkäänlaista
korvausvastuuta.

16.2 Tapauksissa (i) ja/tai (ii) kaikki Myyjän saamiset ja maksut suhteessa siihen
Asiakkaalle toimitetun Tavaran määrästä, jota Myyjä ei ole ottanut takaisin haltuunsa,
erääntyvät maksettavaksi välittömästi.

17. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

17.1 Mikäli Myyjä ei pane mitä tahansa näiden Ehtojen mukaista määräystä täytäntöön,
tämän ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi luopunut oikeuksistaan toimia
kyseisen määräyksen mukaisesti tai panna sitä täytäntöön, eikä Myyjän oikeuksiin
vaikuta se, että tällaisen määräyksen täytäntöönpano viivästyy tai se jätetään
panematta täytäntöön. Sitä, että Myyjä jättää vetoamatta velvollisuuksien rikkomiseen
Asiakkaan puolelta, ei tulkita: (i) sitovaksi oikeudesta luopumiseksi, ellei Myyjän
asianmukaisesti valtuuttama edustaja tai edustajat ole vahvistaneet luopumisen
sitovuutta kirjallisesti; tai (ii) tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi näin luopunut
oikeudestaan vedota mihin tahansa aikaisempaan tai myöhempään rikkomiseen.

18. LAUSEKKEIDEN ERILLISYYS JA MUUTTAMINEN 

18.1 Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei miltään osin vaikuta näiden Ehtojen muiden
määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja muiden määräysten
pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta osapuolten välillä tarkastellaan erillään
kyseisistä määräyksistä. Pätemättömiksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi katsotut
määräykset muutetaan sellaisiksi, että ne täyttävät alkuperäisten määräysten
oikeudellisen ja taloudellisen tarkoituksen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

19. KANNEOIKEUDEN RAJOITUS 

19.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta nostaa kannetta, ellei Asiakas ole ensin toimittanut
Myyjälle kirjallista ilmoitusta Myyjään kohdistettavasta väitetystä vaateesta
kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä hetkestä lukien, kun Asiakas on tullut
tietoiseksi kyseisestä tapahtumasta, ja ellei Asiakas ole nostanut kannetta
kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta.

20. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN 

20.1 Myyjän Vahvistuksesta ja/tai näistä Ehdoista johtuvia osapuolten oikeuksia ja
velvollisuuksia tulkitaan ja täytäntöönpannaan soveltaen Suomen lakia sen
lainvalintaperiaatteita lukuun ottamatta. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (CISG) soveltaminen on poissuljettu.

20.2 Osapuolet sitoutuvat siihen, että kaikki osapuolten mahdollisesti nostamat kanteet
tai vireille panemat oikeudenkäynnit tai menettelyt voidaan aloittaa ainoastaan
Espoon käräjäoikeudessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Myyjän oikeutta viedä
asianomainen asia sellaiseen tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen, mikäli tätä
määräystä ei olisi liitetty näihin Ehtoihin, ja osapuolet hyväksyvät täten kyseisten
tuomioistuinten toimivallan ja luopuvat kaikista mahdollisista nykyisistä ja tulevista
vastalauseista kyseisten kanteiden, oikeudenkäyntien ja oikeusmenettelyiden
oikeuspaikan osalta.

21. OIKEUKSIEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN PYSYVYYS 

21.1 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia ja niiden laillisia seuraajia.
Mikäli yksi tai useampi osapuolten oikeus tai velvollisuus lakkaa mistä tahansa
syystä, se ei vaikuta sellaisiin näiden Ehtojen määräyksiin, joiden on nimenomaisesti
todettu tai joiden voidaan kohtuudella ymmärtää tarkoitetun jatkumaan voimassa
tällaisen oikeuden tai velvollisuuden lakattua.

21.2 Mitään näissä Ehdoissa tai mikään Myyjän Vahvistuksista ei tule tulkita siten, että
sillä siirretään oikeuksia kolmansille osapuolille.

22. OTSIKOT JA TULKINTA

22.1 Näiden Ehtojen otsikot on lisätty ainoastaan viittausten helpottamiseksi, eivätkä ne
vaikuta Ehtojen tulkintaan.

22.2 Näihin Ehtoihin sisältyvät viittaukset mihin tahansa lakiin tai säännökseen
on tulkittava viittaukseksi kyseiseen lakiin tai säännökseen sellaisena kuin
niitä kulloinkin sovelletaan muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna.

23. IMMATERIAALIOIKEUDET 

Euroresins Scandinavia Oy:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyjä (määritelty jäljempänä) nimenomaisesti ilmoittaa, ettei näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelleta mitään Asiakkaan (määrit elty jäljempänä) yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot sisältävät vastuuta rajoittavia tai vastuun pois
sulkevia ehtoja. 

1. YLEISTÄ 

1.1    Näita yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Euro-
resins Scandinavia Oy:n  (osoite: Ahventie 4, 02170 Espoo, Suomi) (jäljempänä
”Myyjä”) tekemiin tai sen puolesta tehtyihin tuotteita ja/tai palveluita  (tavarat  ja
palvelut jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Tavarat”) koskeviin tarjouksiin, myynteithin
ja  toimituksiin  Myyjän  Vahvistuksessa  yksilöidyille ja jäljempänä  määriteii-
yille asiakkaille (”Asiakas”). Ehtoja sovelletaan lisäksi kaikkiin vastaaviin Myyjän
ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin.

1.2 Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki osapuolten aikaisemmat suulliset ja kirjalliset 
tarjoukset, ilmoitukset, sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka koskevat Tavaroiden 
myyntiä ja toimitusta, ja ne saavat etusijan kaikkiin Asiakkaan aikaisempien tilausten 
ehtoihin ja muihin Asiakkaan toimittamiin ehtoihin nähden sekä syrjäyttävät kaikki 
tällaiset aikaisemmat tai muut ehdot. Sen, että Myyjä ei vastusta Asiakkaan 
määrittelemiä ehtoja, ei missään tapauksessa katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä 
olisi hyväksynyt mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli Myyjä aloittaa palvelun 
suorittamisen tai toimittaa tuotteen, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä 
hyväksyisi mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli nämä Ehdot poikkeavat mistä tahansa 
Asiakkaan ehdoista, nämä Ehdot ja kaikki Myyjän myöhemmin tekemät tai sen 
puolesta tehdyt ilmoitukset ja toimenpiteet, mukaan luettuna muun muassa 
tilausvahvistus ja Tavaroiden toimitus, muodostavat vastatarjouksen eivätkä tarkoita, 
että mainittuja Asiakkaan ehtoja olisi hyväksytty. 

1.3 Näitä Ehtoja voidaan muuttaa tai niistä voidaan poiketa ainoastaan Myyjän ja 
Asiakkaan välillä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjallisella sopimuksella. 

1.4 Tekemällä sopimuksen näiden Ehtojen perusteella Asiakas hyväksyy sen, että näitä 
Ehtoja sovelletaan myöhemmin kohdan 1.1 mukaisiin liiketoimiin, vaikka asiasta ei 
nimenomaisesti ole sovittu. Ehtojen voimassaoleva versio on saatavilla 
osoitteesta www.Euroresins.com. Myyjällä on oikeus päivittää ja/tai muuttaa 
näitä Ehtoja säännöllisesti. Tällaisia tarkistettuja Ehtoja sovelletaan kaikkiin 
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin siitä hetkestä lukien, kun Asiakkaalle 
on ilmoitettu tällaisesta päivityksestä tai muutoksesta tai kun päivitetyt tai 
muutetut Ehdot on toimitettu Asiakkaalle.

1.5 Myyjä ja Asiakas toteavat hyväksyvänsä sen, että sähköisten viestimien käytön 
tuloksena voi syntyä päteviä, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia ehtoja. Kaiken 
Myyjän ja Asiakkaan välisen sähköisen viestinnän katsotaan olevan kirjallista.

2. KUSTANNUSARVIOT, TILAUKSET JA VAHVISTUS 

2.1 Myyjän missä tahansa muodossa tekemät kustannusarviot eivät sido Myyjää, vaan 
ne ovat ainoastaan Asiakkaalle osoitettu tilauspyyntö. Myyjällä on oikeus peruuttaa 
kustannusarvio ja muuttaa sitä asiasta etukäteen ilmoittamatta. Tilaus ei sido Myyjää, 
ennen kuin Myyjä on hyväksynyt tilauksen kirjallisesti (”Myyjän Vahvistus”). Myyjällä 
on aina oikeus kieltäytyä tilauksesta syytä ilmoittamatta.

2.2 Arvioituihin tai ennakoituihin määriin perustuvia kustannusarvioita voidaan korottaa, 
mikäli määritellyllä ajanjaksolla tosiasiassa ostetut määrät poikkeavat arvioiduista tai 
ennakoiduista määristä. 

2.3 Myyjän työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja/tai agenttien antamat suulliset 
lausumat ja tekemät sopimukset sitovat Myyjää ainoastaan siltä osin kuin Myyjän 
asianmukaisesti valtuutettu edustaja tai edustajat ovat vahvistaneet tällaiset lausumat 
tai sopimukset kirjallisesti. 

2.4 Lukuun ottamatta mitä kohdassa 7.3 on mainittu, kaikki Asiakkaalle toimitetut 
näytteet toimitetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eivätkä ne muodosta mitään 
nimenomaista tai hiljaista takuuta tai vakuutusta Tavaroiden laadusta, kuvauksesta, 
markkinakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja 
Asiakkaan katsotaan saaneen riittävät tiedot ennen Tavaroiden tilaamista. 

2.5 Kutakin toimitusta käsitellään erillisenä liiketoimena, eikä toimituksen laiminlyönnillä 
ole vaikutusta muihin toimituksiin.

2.6 Tavaroiden määrä ja kuvaus ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset. 

3. HINNAT 

3.1 Myyjän Tavaroiden hinnat ja valuutat ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Ellei 
toisin ole sovittu, Myyjän hinta sisältää standardinmukaisen pakkauksen mutta ei 
arvonlisäveroa eikä muita missä tahansa valtiossa Tavaroista tai niiden toimituksista 
kannettavia vastaavia soveltuvia veroja, tulleja tai muita maksuja (”Verot”). Asiakas 
vastaa Asiakkaalle myytävien Tavaroiden myynnin yhteydessä mahdollisesti 
kannettavista Veroista. Myyjä lisää Verojen määrän jokaiseen laskuun tai veloittaa ne 
Asiakkaalta erikseen. Mikäli Myyjä myöntää alennusta, kyseinen alennus koskee 
ainoastaan Myyjän Vahvistuksessa nimenomaisesti yksilöityä toimitusta. 

3.2 Ellei Myyjä ole ilmoittanut Myyjän Vahvistuksessa, että hinnat ovat kiinteitä, Myyjällä 
on oikeus nostaa toimittamatta olevien Tavaroiden hintoja, mikäli hintoihin 
vaikuttavien tekijöiden taso on noussut. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa raaka- 
ja lisäaineet, energia, Myyjän kolmansilta osapuolilta hankkimat tuotteet, palkat ja 
palkkiot, sosiaaliturvamaksut, julkiset maksut, rahtikulut ja vakuutusmaksut sekä 
valuuttakurssivaihtelut. Myyjän on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista korotuksista.

4. MAKSU JA ASIAKKAALLE MYÖNNETTÄVÄ LUOTTO 

4.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, maksu on suoritettava 
käteisenä Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tavaroita koskevan 
Myyjän antaman laskun päivämäärästä lukien pankkisiirtona laskussa mainitulle 
pankkitilille. Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle Tavaroita koskeva lasku 
Tavaroiden toimitusajankohtana tai milloin tahansa sen jälkeen, ellei Asiakkaan ole 
määrä noutaa Tavaroita tai ellei Asiakas ota Tavaroita vastaan, kun Myyjä on 
tarjoutunut toimittamaan Tavarat, jolloin Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle 
tällaisia Tavaroita koskeva lasku milloin tahansa sen jälkeen kun Myyjä on ilmoittanut 
Asiakkaalle, että Tavarat ovat noudettavissa tai kun Myyjä on tarjoutunut 
toimittamaan Tavarat (tapauksesta riippuen). Maksut on suoritettava täysimääräisinä, 
eikä niistä saa vähentää mitään Veroja eikä niistä saa kuitata vastasaamisia tai tehdä 
muita vähennyksiä.

4.2 Tavaroiden maksun osalta ajankohta on keskeinen. Myyjän muita oikeuksia 
rajoittamatta Myyjä voi maksun eräännyttyä periä eräpäivästä lukien korkolain 
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Korko lasketaan päivittäin siihen saakka, kun 
kaikki maksamattomat saamiset on maksettu täysimääräisesti. Asiakas vastaa 
kaikista Myyjälle erääntyneiden maksujen perimisestä aiheutuneista kuluista ja 
kustannuksista, mukaan luettuna muun muassa kohtuulliseksi katsottavat 
asianajokulut, asiantuntijakulut ja oikeudenkäyntikulut (jäljempänä yhdessä 
”oikeudenkäynti- ja perintäkulut”).

4.3 Asiakkaan maksuilla katetaan ensin kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan maksettavat 
oikeudenkäynti- ja perintäkulut, sitten kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan korkovelat, 
ja tämän jälkeen maksuilla vähennetään saamisia vanhimmasta lukien mahdollisesta 
Asiakkaan päinvastaisesta ohjeesta huolimatta. 

4.4 Laskua koskevat huomautukset on tehtävä Myyjälle kahdeksan (8) päivän kuluessa 
laskun päivämäärästä. Tämän jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

5. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN 

5.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, toimituksissa 
noudatetaan toimitusehtoa ”Ex Works Myyjän tuotantolaitos”, jolloin termillä ”Ex 
Works” on sama merkitys kuin Pariisin Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemien 
INCOTERMS-ehtojen uusimmassa versiossa Myyjän Vahvistuksen ajankohtana. 

5.2 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, Myyjän ilmoittamat 
toimitusajat ja -päivämäärät ovat arvioita eivätkä sitovia. Myyjällä on oikeus toimittaa 
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyt Tavarat erissä ja laskuttaa ne erikseen. Myyjä ei 
vastaa mistään toimituksen viivästymisestä aiheutuvista välillisistä vahingoista. 
Tavaroiden toimituksen viivästyminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta 
vastaanottaa toimitus. Asiakkaalla ei ole oikeutta olla vastaanottamatta Tavaroita, jos 
toimitettujen Tavaroiden määrät poikkeavat Myyjän Vahvistuksessa ilmoitetusta 
määrästä. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Myyjän Vahvistuksessa ilmoitettu hinta 
toimitettujen Tavaroiden osalta.

6. PERUUTUS 

6.1 Mikäli Asiakas perusteettomasti kieltäytyy vastaanottamasta Tavaroita, hylkää 
Tavarat tai peruuttaa tai kiistää Myyjän Vahvistuksen, Myyjällä on oikeus tällaisesta 
toimenpiteestä aiheutuneen vahingon lisäksi periä korvauksena: 

(i) Tavaroiden hinta, mikäli Myyjä ei voi kohtuudella myydä Tavaroita edelleen 
kolmannelle osapuolelle, tai 

(ii) sopimussakkona määrä, joka vastaa viittäkymmentä prosenttia (50 %) 
Tavaroiden hinnasta, mikäli Myyjä voi myydä Tavarat edelleen tai mikäli. 

7. TARKASTAMINEN JA ERITELMIEN MUKAISUUS 

7.1 Asiakkaan on tarkastettava Tavarat niiden toimitushetkellä sekä käytön, jalostuksen, 
kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana (”Käyttö”) ja varmistuttava siitä, että 
toimitetut Tavarat täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimukset. 

7.2 Tavaroita koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Myyjälle 
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua toimituspäivästä minkä tahansa sellaisen 
virheen, puutteen tai vajauksen osalta, joka olisi tullut kohtuudella havaita toimituksen 
yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa, ja seitsemän (7) päivän kuluttua siitä 
päivämäärästä, jolloin mikä tahansa muu vaatimus tuli tai sen olisi pitänyt tulla 
ilmeiseksi, mutta on joka tapauksessa toimitettava Myyjälle viimeistään (i) kuuden (6) 
kuukauden kuluttua Tavaroiden toimituspäivästä tai (ii) Tavaroiden varastointiajan 
päättymisestä sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi. Tavaroiden käyttö, jalostus 
ja myynti katsotaan Tavaroiden varauksettomaksi hyväksymiseksi, ja se merkitsee 
luopumista oikeudesta esittää Tavaroita koskevia vaatimuksia.

7.3 Sen määrittely, onko toimitettu Tavara sovittujen Tavaroiden eritelmien mukainen 
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyllä tavalla tai, mikäli eritelmistä ei ole sovittu, 
Tavaroiden toimitusajankohtana Myyjän hallussa olevien uusimpien eritelmien 
(”Eritelmät”) mukainen, tehdään ainoastaan analysoimalla Myyjän hallussa olevia 
näytteitä tai Myyjän tekemiä kirjauksia niistä valmistuseristä, joissa Tuotteita on 
valmistettu Myyjän mittausmenetelmän mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
Asiakkaan toimittamat eritelmät eivät muodosta osaa Eritelmistä, ellei Myyjän 
Vahvistuksessa ole siten nimenomaisesti todettu tai ellei Myyjän valtuuttama 
työntekijä ole muutoin näin nimenomaisesti sopinut. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä 
vastaanottamasta Tavaroita ainoastaan, mikäli ne eivät ole soveltuvien Eritelmien ja 
Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Tavarat, jotka Myyjä kirjallisesti hyväksyy tai määrää 
palautettaviksi, palautetaan Myyjälle Asiakkaan vaaranvastuulla Myyjän määräämään 
kohteeseen.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta koko toimitusta, 
mikäli osa Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyistä Tavaroista on viallisia.
Mahdollisilla reklamaatioilla ei ole vaikutusta kohdan 4 mukaiseen Asiakkaan 
maksuvelvollisuuteen. Vastaanotettuaan reklamaation Myyjällä on oikeus 
keskeyttää kaikki muut toimitukset siihen saakka kunnes reklamaatio on 
osoitettu perusteettomaksi ja/tai virheelliseksi tai kunnes puute on korjattu 
kokonaan. 

8. VAARANVASTUUN JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN 

8.1 Tavaran vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimitushetkellä. 

8.2 Myyjä säilyttää ja varastoi Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella Tavarat, joiden 
toimitus keskeytetään kohdan 16.1 mukaisesti, sekä Tavarat, jotka Asiakas 
oikeudettomasti kieltäytyy vastaanottamasta tai joita Asiakas ei hyväksy. 

8.3 Tavaroiden täysi laillinen omistusoikeus ja oikeus niiden tuottoon säilyy Myyjällä 
eikä siirry Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut kaikkia Tavaroita koskevat 
maksut täysimääräisinä, mukaan luettuna kaikki toissijaiset kustannukset, kuten 
korko ja muut vastaavat veloitukset. 

8.4 Niin kauan kuin omistusoikeus Tavaraan säilyy Myyjällä tämän kohdan 8 mukaisesti, 
Asiakkaalla on oikeus käyttää Tavaroita ainoastaan tavanomaisen liiketoiminnan 
edellyttämässä laajuudessa ja Asiakkaalla on velvollisuus: 

(i)  säilyttää Tavarat Myyjän fidusiaarisena edustajana sekä uskottuna 
vastaanottajana ja pitää Tavarat erillään Asiakkaan ja mahdollisten 
kolmansien osapuolten tavaroista selvästi tunnistettavissa olevalla tavalla ja 
Myyjän omaisuudeksi merkittynä; 

(ii)  ilmoittaa Myyjälle välittömästi kaikista kolmansien osapuolten esittämistä 
vaatimuksista, joilla saattaa olla vaikutusta Tavaroihin, 

(iii)  varastoida, suojata ja vakuuttaa Tavarat riittävässä laajuudessa, ja 

(iv)  olemaan panttaamatta Tavaroita tai muulla tavoin asettamatta Tavaroita 
vakuudeksi tai perustamatta Tavaroihin muuta rasitetta. 

9. RAJOITETTU TAKUU 

9.1 Myyjä takaa ainoastaan, että Tavarat ovat toimituspäivänä Eritelmien mukaisia. Jos 
ja siltä osin kuin Tavarat eivät ole Eritelmien mukaisia näiden Ehtojen kohdassa 7 
määritellyn mukaisesti, Myyjä voi harkintansa mukaan kohtuullisen ajan kuluessa 
joko (i) korjata tai korvata Tavarat ilman, että tästä aiheutuu kuluja Asiakkaalle tai (ii) 
hyvittää yksittäisiä Tavaroita, jotka eivät ole Eritelmien mukaisia, määrällä, joka 
vastaa tällaisten Tavaroiden alkuperäistä laskutushintaa. Tämän mukaisesti Myyjän 
vastuu rajoittuu ainoastaan Tavaran korjaamiseen, korvaamiseen tai 
hyvittämiseen.

9.2 Myyjän velvollisuus korjata, korvata tai hyvittää Tavara edellyttää kuitenkin sitä, että 
Myyjälle reklamoidaan oikea-aikaisesti Tavaroiden väitetystä Eritelmien 
vastaisuudesta, ja soveltuvin osin sitä, että Tavarat palautetaan näiden Ehtojen 
kohdan 7 mukaisesti. 

9.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa Asiakas katsotaan kuluttajaksi 
Kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla tavalla (jolloin nämä Ehdot eivät vaikuta 
Asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana), edellä mainittu takuu syrjäyttää 
kaikki muut nimenomaiset, hiljaiset, lakisääteiset, sopimusperusteiset tai 
vastaavat takuut ja vakuutukset, mukaan luettuna muun muassa kaikki 
vakuutukset Tavaroiden markkinakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn 
käyttötarkoitukseen sekä vakuutukset siitä, että Tuotteet eivät loukkaa mitään 
immateriaalioikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET 

10.1 Myyjä ei vastaa Asiakkaalle tai muille henkilöille missään olosuhteissa mistään 
erityisistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai kustannuksista taikka 
rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, mukaan luettuna muun muassa 
vahingot, jotka perustuvat menetettyyn liikearvoon, menetettyyn myyntiin tai voittoon, 
työnseisaukseen, tuotantovaikeuksiin, muiden tuotteiden vahingoittumiseen tai 
muuhun vastaavaan vahinkoon, riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot takuun 
rikkomisesta, sopimuksen rikkomisesta, harhaanjohtamisesta, huolimattomuudesta 
tai muusta vastaavasta. 

10.2 Riippumatta siitä, mitä muualla näissä Ehdoissa on todettu, Myyjän vastuu 
Tavaroista tai niiden käytöstä johtuvista välittömistä vahingoista ei missään 
olosuhteissa ylitä kyseessä olevan Asiakkaalle toimitetun Tuotteiden viallisen erän 
myyntiarvoa. 

11. YLIVOIMAINEN ESTE 

11.1 Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään vahingosta, tappiosta, kulusta tai 
kustannuksesta, joka aiheutuu mistä tahansa toiselle osapuolelle suoritettavan 
velvollisuuden viivästymisestä, rajoituksesta, häiriöstä tai laiminlyönnistä 
(maksuvelvollisuutta lukuun ottamatta) ja joka johtuu osapuolen kohtuullisen 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista olosuhteista, mukaan luettuna muun muassa 
luonnonilmiöt, lait, asetukset, määräykset, säännökset, lainsäädäntötoimenpiteet, 
viranomais- tai muut hallinnolliset toimenpiteet, tuomioistuimen päätökset tai 
määräykset, maanjäristys, tulva, tulipalo, räjähdys, sota, terroriteot, mellakat, 
tuhotyöt, onnettomuudet, epidemiat, lakko, työsulku, hidastuslakko, 
työtaistelutoimenpiteet, työvoima- tai raaka-ainepula, liikennevälineiden puute tai 
liikennehäiriö, tuotantolaitosten tai olennaisten laitteiden häiriöt, hätätilanteessa 
tehtävät korjaus- tai huoltotoimet, julkisen infrastruktuurin puute tai häiriöt, 
viivästykset toimittajien tai alihankkijoiden toimituksissa tai viat näiden toimittamissa 
tuotteissa (”Ylivoimainen Este”). 

11.2 Ylivoimaisen Esteen sattuessa kyseessä olevan osapuolen on viipymättä 
ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti esteestä eritellen tapahtuman syy sekä se, 
millä tavalla tapahtuma vaikuttaa osapuolen Myyjän Vahvistuksen mukaisten 
velvollisuuksien suorittamiseen. Viivästystilanteessa toimitusvelvollisuus keskeytyy 
Ylivoimaisen Esteen kestoa vastaavaksi ajanjaksoksi. Mikäli Ylivoimainen Este 
kuitenkin jatkuu tai sen odotetaan jatkuvan yli kahden (2) kuukauden ajan sovitun 
toimituspäivän jälkeen, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kyseessä oleva 
Myyjän Vahvistuksen kohta ilman, että siitä aiheutuu toiselle osapuolelle mitään 
vastuuta.

12. MUUTOKSET JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN, VASTUUVAPAUTUS 

12.1 Ellei Eritelmiä ole sovittu kiinteiksi tietyn ajanjakson tai tietyn Tavaroiden määrän 
osalta, Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai tarkistaa Eritelmiä ja Tavaroiden 
rakentamista ja/tai valmistamista ja korvata Tavaroiden tuotannossa ja/tai 
valmistuksessa kulloinkin käytettävät materiaalit ilmoittamalla asiasta kirjallisesti. 
Asiakas on tietoinen, että Myyjän Internet-sivuilla julkaistujen Myyjän luetteloiden, 
eritelmien ja muiden tuotekuvausten tietoa voidaan vastaavasti kulloinkin muuttaa 
ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki Eritelmiin, Tavaroihin ja niiden Käyttöön liittyvät 

Myyjän lausunnot, vakuutukset, suositukset, neuvot, näytteet tai muut tiedot
annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

12.2 Tavaroiden ja niiden Käytön sekä Myyjältä Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan
tarkoituksiin saatujen tietojen osalta Asiakkaan tulee käyttää ainoastaan omaa
asiantuntemustaan, taitotietoaan ja arviointikykyään sekä toimia ainoastaan niiden
varassa. Myyjän antama neuvonta ei synnytä mitään lisävelvoitteita. Tavaroiden
soveltuvuutta ja Käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ja muut tiedot eivät ole sitovia,
eikä Myyjä vastaa mistään tällaisesta neuvonnasta johtuvasta seikasta. Asiakas
vapauttaa Myyjän vastuusta kaikista vahingoista, tappioista, kuluista, kustannuksista,
vaateista, vaatimuksista ja velvollisuuksista, jotka aiheutuvat Tavaroista, niiden
Käytöstä Asiakkaan toimesta ja/tai siitä, että Asiakas käyttää tai soveltaa mitä
tahansa Myyjän ilmaisemaa tai välittämää taikka Myyjän puolesta ilmaistua tai
välitettyä tietoa.

13. LAINSÄÄDÄNNÖN JA STANDARDIEN NOUDATTAMINEN

13.1 Myyjä ei anna mitään lupausta eikä vakuutusta siitä, että Tavarat ovat minkään
lainsäädännön, säädöksen, asetuksen, säännöksen tai standardin (”Lainsäädäntö ja
Standardit”) mukaisia, ellei Myyjän Vahvistuksessa tai Eritelmissä ole niin
nimenomaisesti todettu. Asiakas on tietoinen, että Tavaroiden Käyttöön voi kohdistua
Lainsäädännön ja Standardien mukaisia vaatimuksia tai rajoituksia. Asiakas vastaa
yksinomaisesti siitä, että (i) Asiakkaan suunnittelema Tavaroiden Käyttö on Käyttöön
liittyvän Lainsäädännön ja Standardien mukaista, sekä siitä, että (ii) Käyttöä varten
hankitaan kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat.

14. SOPIMUSPUOLTEN RIIPPUMATTOMUUS 

14.1 Myyjä ja Asiakas ovat riippumattomia sopimuspuolia, ja näiden Ehtojen mukaista
Myyjän ja Asiakkaan välistä suhdetta ei tule pitää päämiehen ja edustajan välisenä
suhteena. Myynti kolmannelle osapuolelle tai velvollisuus kolmatta osapuolta kohtaan
ei millään tavalla sido toista osapuolta.

15. KIELTO OIKEUKSIEN SIIRTÄMISESTÄ

15.1 Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää mitään Myyjän Vahvistuksen mukaisia oikeuksia
tai velvollisuuksia ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta,
kuitenkin edellyttäen, että Myyjä voi siirtää tällaiset oikeudet ja velvollisuudet joko
kokonaan tai osittain mille tahansa emoyhtiölleen, tytäryhtiölleen tai
osakkuusyhtiölleen tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka hankkii Myyjän koko
varallisuuden tai Tavaroihin liittyvän liiketoiminnan tai merkittävän osan tällaisesta
varallisuudesta tai liiketoiminnasta.

16. KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN 

16.1 Mikäli (a) Asiakas jättää velvollisuutensa Myyjää kohtaan täyttämättä, tai (b)
Myyjällä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas ei täytä velvollisuuksiaan Myyjää
kohtaan, eikä Asiakas anna Myyjälle riittäviä takeita (esimerkiksi hyväksynnän
jatkuvasta luotonsaannista) siitä, että Asiakas suorittaa velvollisuutensa ennen
suunnitellun toimituksen päivämäärää ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vaatinut tällaista taetta; tai (c) Asiakas tulee
maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, tai
Asiakas asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin uudelleenjärjestelyä tai sulautumista
varten) tai haetaan taikka hakeutuu konkurssiin tai Asiakkaan varat tai merkittävä osa
niistä luovutetaan selvittäjän hallintaan tai mikäli Asiakas tekee sopimuksen velkojien
kanssa tai luovuttaa velkojille oikeuksia, Myyjä voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta
Myyjän muita oikeuksia, kulloinkin asiasta kirjallisesti ilmoittamalla ja välittömästi

(i) vaatia Tavaroiden uudelleentoimitusta ja ottaa takaisin haltuunsa sellaiset
toimitetut Tavarat, joita ei ole maksettu, jota tarkoitusta varten Asiakas
myöntää Myyjälle peruuttamattoman oikeuden ja luvan päästä kaikkiin
sellaisiin tiloihin, joissa Tavaroita säilytetään tai saatetaan säilyttää, ja Asiakas
vastaa kaikista Tavaroiden haltuunottoon liittyvistä kustannuksista; ja/tai

(ii) keskeyttää suorituksensa tai irtisanoa Myyjän Vahvistuksen niiden Tavaroiden
osalta, joita ei ole vielä toimitettu, ellei Asiakas maksa Tavaroita etukäteen
käteisellä tai esitä riittäviä takeita Myyjälle maksun suorittamisesta Tavaroista;
tämä oikeus ei edellytä tuomioistuimen väliintuloa, eikä tällaisesta
keskeyttämisestä ja irtisanomisesta aiheudu Myyjälle minkäänlaista
korvausvastuuta.

16.2 Tapauksissa (i) ja/tai (ii) kaikki Myyjän saamiset ja maksut suhteessa siihen
Asiakkaalle toimitetun Tavaran määrästä, jota Myyjä ei ole ottanut takaisin haltuunsa,
erääntyvät maksettavaksi välittömästi.

17. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

17.1 Mikäli Myyjä ei pane mitä tahansa näiden Ehtojen mukaista määräystä täytäntöön,
tämän ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi luopunut oikeuksistaan toimia
kyseisen määräyksen mukaisesti tai panna sitä täytäntöön, eikä Myyjän oikeuksiin
vaikuta se, että tällaisen määräyksen täytäntöönpano viivästyy tai se jätetään
panematta täytäntöön. Sitä, että Myyjä jättää vetoamatta velvollisuuksien rikkomiseen
Asiakkaan puolelta, ei tulkita: (i) sitovaksi oikeudesta luopumiseksi, ellei Myyjän
asianmukaisesti valtuuttama edustaja tai edustajat ole vahvistaneet luopumisen
sitovuutta kirjallisesti; tai (ii) tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi näin luopunut
oikeudestaan vedota mihin tahansa aikaisempaan tai myöhempään rikkomiseen.

18. LAUSEKKEIDEN ERILLISYYS JA MUUTTAMINEN 

18.1 Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei miltään osin vaikuta näiden Ehtojen muiden
määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja muiden määräysten
pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta osapuolten välillä tarkastellaan erillään
kyseisistä määräyksistä. Pätemättömiksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi katsotut
määräykset muutetaan sellaisiksi, että ne täyttävät alkuperäisten määräysten
oikeudellisen ja taloudellisen tarkoituksen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

19. KANNEOIKEUDEN RAJOITUS 

19.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta nostaa kannetta, ellei Asiakas ole ensin toimittanut
Myyjälle kirjallista ilmoitusta Myyjään kohdistettavasta väitetystä vaateesta
kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä hetkestä lukien, kun Asiakas on tullut
tietoiseksi kyseisestä tapahtumasta, ja ellei Asiakas ole nostanut kannetta
kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta.

20. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN 

20.1 Myyjän Vahvistuksesta ja/tai näistä Ehdoista johtuvia osapuolten oikeuksia ja
velvollisuuksia tulkitaan ja täytäntöönpannaan soveltaen Suomen lakia sen
lainvalintaperiaatteita lukuun ottamatta. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (CISG) soveltaminen on poissuljettu.

20.2 Osapuolet sitoutuvat siihen, että kaikki osapuolten mahdollisesti nostamat kanteet
tai vireille panemat oikeudenkäynnit tai menettelyt voidaan aloittaa ainoastaan
Espoon käräjäoikeudessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Myyjän oikeutta viedä
asianomainen asia sellaiseen tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen, mikäli tätä
määräystä ei olisi liitetty näihin Ehtoihin, ja osapuolet hyväksyvät täten kyseisten
tuomioistuinten toimivallan ja luopuvat kaikista mahdollisista nykyisistä ja tulevista
vastalauseista kyseisten kanteiden, oikeudenkäyntien ja oikeusmenettelyiden
oikeuspaikan osalta.

21. OIKEUKSIEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN PYSYVYYS 

21.1 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia ja niiden laillisia seuraajia.
Mikäli yksi tai useampi osapuolten oikeus tai velvollisuus lakkaa mistä tahansa
syystä, se ei vaikuta sellaisiin näiden Ehtojen määräyksiin, joiden on nimenomaisesti
todettu tai joiden voidaan kohtuudella ymmärtää tarkoitetun jatkumaan voimassa
tällaisen oikeuden tai velvollisuuden lakattua.

21.2 Mitään näissä Ehdoissa tai mikään Myyjän Vahvistuksista ei tule tulkita siten, että
sillä siirretään oikeuksia kolmansille osapuolille.

22. OTSIKOT JA TULKINTA

22.1 Näiden Ehtojen otsikot on lisätty ainoastaan viittausten helpottamiseksi, eivätkä ne
vaikuta Ehtojen tulkintaan.

22.2 Näihin Ehtoihin sisältyvät viittaukset mihin tahansa lakiin tai säännökseen
on tulkittava viittaukseksi kyseiseen lakiin tai säännökseen sellaisena kuin
niitä kulloinkin sovelletaan muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna.

23. IMMATERIAALIOIKEUDET 

Euroresins Scandinavia Oy:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyjä (määritelty jäljempänä) nimenomaisesti ilmoittaa, ettei näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelleta mitään Asiakkaan (määrit elty jäljempänä) yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot sisältävät vastuuta rajoittavia tai vastuun pois
sulkevia ehtoja. 

1. YLEISTÄ

1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin BÜFA
Composites Finland Oy:n (osoite: Lars Sonckin Kaari 16, 02600 Espoo, Suomi)
(jäljempänä ”Myyjä”) tekemiin tai sen puolesta tehtyihin tuotteita ja/tai palveluita
(tavarat ja palvelut jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Tavarat”) koskeviin tarjouksiin,
myynteihin ja toimituksiin Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyille ja jäljempänä
määritellyille asiakkaille (”Asiakas”). Ehtoja sovelletaan lisäksi kaikkiin vastaaviin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin.

1.2 Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki osapuolten aikaisemmat suulliset ja kirjalliset
tarjoukset, ilmoitukset, sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka koskevat Tavaroiden
myyntiä ja toimitusta, ja ne saavat etusijan kaikkiin Asiakkaan aikaisempien tilausten
ehtoihin ja muihin Asiakkaan toimittamiin ehtoihin nähden sekä syrjäyttävät kaikki
tällaiset aikaisemmat tai muut ehdot. Sen, että Myyjä ei vastusta Asiakkaan
määrittelemiä ehtoja, ei missään tapauksessa katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
olisi hyväksynyt mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli Myyjä aloittaa palvelun
suorittamisen tai toimittaa tuotteen, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
hyväksyisi mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli nämä Ehdot poikkeavat mistä tahansa
Asiakkaan ehdoista, nämä Ehdot ja kaikki Myyjän myöhemmin tekemät tai sen
puolesta tehdyt ilmoitukset ja toimenpiteet, mukaan luettuna muun muassa
tilausvahvistus ja Tavaroiden toimitus, muodostavat vastatarjouksen eivätkä tarkoita,
että mainittuja Asiakkaan ehtoja olisi hyväksytty.

1.3 Näitä Ehtoja voidaan muuttaa tai niistä voidaan poiketa ainoastaan Myyjän ja
Asiakkaan välillä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjallisella sopimuksella.

1.4 Tekemällä sopimuksen näiden Ehtojen perusteella Asiakas hyväksyy sen, että näitä
Ehtoja sovelletaan myöhemmin kohdan 1.1 mukaisiin liiketoimiin, vaikka asiasta ei
nimenomaisesti ole sovittu. Ehtojen voimassaoleva versio on saatavilla
osoitteesta www.Euroresins.com. Myyjällä on oikeus päivittää ja/tai muuttaa
näitä Ehtoja säännöllisesti. Tällaisia tarkistettuja Ehtoja sovelletaan kaikkiin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin siitä hetkestä lukien, kun Asiakkaalle
on ilmoitettu tällaisesta päivityksestä tai muutoksesta tai kun päivitetyt tai
muutetut Ehdot on toimitettu Asiakkaalle.

1.5 Myyjä ja Asiakas toteavat hyväksyvänsä sen, että sähköisten viestimien käytön
tuloksena voi syntyä päteviä, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia ehtoja. Kaiken
Myyjän ja Asiakkaan välisen sähköisen viestinnän katsotaan olevan kirjallista.

2. KUSTANNUSARVIOT, TILAUKSET JA VAHVISTUS 

2.1 Myyjän missä tahansa muodossa tekemät kustannusarviot eivät sido Myyjää, vaan
ne ovat ainoastaan Asiakkaalle osoitettu tilauspyyntö. Myyjällä on oikeus peruuttaa
kustannusarvio ja muuttaa sitä asiasta etukäteen ilmoittamatta. Tilaus ei sido Myyjää,
ennen kuin Myyjä on hyväksynyt tilauksen kirjallisesti (”Myyjän Vahvistus”). Myyjällä
on aina oikeus kieltäytyä tilauksesta syytä ilmoittamatta.

2.2 Arvioituihin tai ennakoituihin määriin perustuvia kustannusarvioita voidaan korottaa,
mikäli määritellyllä ajanjaksolla tosiasiassa ostetut määrät poikkeavat arvioiduista tai
ennakoiduista määristä.

2.3 Myyjän työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja/tai agenttien antamat suulliset
lausumat ja tekemät sopimukset sitovat Myyjää ainoastaan siltä osin kuin Myyjän
asianmukaisesti valtuutettu edustaja tai edustajat ovat vahvistaneet tällaiset lausumat
tai sopimukset kirjallisesti.

2.4 Lukuun ottamatta mitä kohdassa 7.3 on mainittu, kaikki Asiakkaalle toimitetut
näytteet toimitetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eivätkä ne muodosta mitään
nimenomaista tai hiljaista takuuta tai vakuutusta Tavaroiden laadusta, kuvauksesta,
markkinakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja
Asiakkaan katsotaan saaneen riittävät tiedot ennen Tavaroiden tilaamista.

2.5 Kutakin toimitusta käsitellään erillisenä liiketoimena, eikä toimituksen laiminlyönnillä
ole vaikutusta muihin toimituksiin.

2.6 Tavaroiden määrä ja kuvaus ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset.

3. HINNAT 

3.1 Myyjän Tavaroiden hinnat ja valuutat ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Ellei
toisin ole sovittu, Myyjän hinta sisältää standardinmukaisen pakkauksen mutta ei
arvonlisäveroa eikä muita missä tahansa valtiossa Tavaroista tai niiden toimituksista
kannettavia vastaavia soveltuvia veroja, tulleja tai muita maksuja (”Verot”). Asiakas
vastaa Asiakkaalle myytävien Tavaroiden myynnin yhteydessä mahdollisesti
kannettavista Veroista. Myyjä lisää Verojen määrän jokaiseen laskuun tai veloittaa ne
Asiakkaalta erikseen. Mikäli Myyjä myöntää alennusta, kyseinen alennus koskee
ainoastaan Myyjän Vahvistuksessa nimenomaisesti yksilöityä toimitusta.

3.2 Ellei Myyjä ole ilmoittanut Myyjän Vahvistuksessa, että hinnat ovat kiinteitä, Myyjällä
on oikeus nostaa toimittamatta olevien Tavaroiden hintoja, mikäli hintoihin
vaikuttavien tekijöiden taso on noussut. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa raaka-
ja lisäaineet, energia, Myyjän kolmansilta osapuolilta hankkimat tuotteet, palkat ja
palkkiot, sosiaaliturvamaksut, julkiset maksut, rahtikulut ja vakuutusmaksut sekä
valuuttakurssivaihtelut. Myyjän on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista korotuksista.

4. MAKSU JA ASIAKKAALLE MYÖNNETTÄVÄ LUOTTO 

4.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, maksu on suoritettava
käteisenä Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tavaroita koskevan
Myyjän antaman laskun päivämäärästä lukien pankkisiirtona laskussa mainitulle
pankkitilille. Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle Tavaroita koskeva lasku
Tavaroiden toimitusajankohtana tai milloin tahansa sen jälkeen, ellei Asiakkaan ole
määrä noutaa Tavaroita tai ellei Asiakas ota Tavaroita vastaan, kun Myyjä on
tarjoutunut toimittamaan Tavarat, jolloin Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle
tällaisia Tavaroita koskeva lasku milloin tahansa sen jälkeen kun Myyjä on ilmoittanut
Asiakkaalle, että Tavarat ovat noudettavissa tai kun Myyjä on tarjoutunut
toimittamaan Tavarat (tapauksesta riippuen). Maksut on suoritettava täysimääräisinä,
eikä niistä saa vähentää mitään Veroja eikä niistä saa kuitata vastasaamisia tai tehdä
muita vähennyksiä.

4.2 Tavaroiden maksun osalta ajankohta on keskeinen. Myyjän muita oikeuksia
rajoittamatta Myyjä voi maksun eräännyttyä periä eräpäivästä lukien korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Korko lasketaan päivittäin siihen saakka, kun
kaikki maksamattomat saamiset on maksettu täysimääräisesti. Asiakas vastaa
kaikista Myyjälle erääntyneiden maksujen perimisestä aiheutuneista kuluista ja
kustannuksista, mukaan luettuna muun muassa kohtuulliseksi katsottavat
asianajokulut, asiantuntijakulut ja oikeudenkäyntikulut (jäljempänä yhdessä
”oikeudenkäynti- ja perintäkulut”).

4.3 Asiakkaan maksuilla katetaan ensin kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan maksettavat
oikeudenkäynti- ja perintäkulut, sitten kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan korkovelat,
ja tämän jälkeen maksuilla vähennetään saamisia vanhimmasta lukien mahdollisesta
Asiakkaan päinvastaisesta ohjeesta huolimatta.

4.4 Laskua koskevat huomautukset on tehtävä Myyjälle kahdeksan (8) päivän kuluessa
laskun päivämäärästä. Tämän jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

5. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

5.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, toimituksissa
noudatetaan toimitusehtoa ”Ex Works Myyjän tuotantolaitos”, jolloin termillä ”Ex
Works” on sama merkitys kuin Pariisin Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemien
INCOTERMS-ehtojen uusimmassa versiossa Myyjän Vahvistuksen ajankohtana.

5.2 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, Myyjän ilmoittamat
toimitusajat ja -päivämäärät ovat arvioita eivätkä sitovia. Myyjällä on oikeus toimittaa
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyt Tavarat erissä ja laskuttaa ne erikseen. Myyjä ei
vastaa mistään toimituksen viivästymisestä aiheutuvista välillisistä vahingoista.
Tavaroiden toimituksen viivästyminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta
vastaanottaa toimitus. Asiakkaalla ei ole oikeutta olla vastaanottamatta Tavaroita, jos
toimitettujen Tavaroiden määrät poikkeavat Myyjän Vahvistuksessa ilmoitetusta
määrästä. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Myyjän Vahvistuksessa ilmoitettu hinta
toimitettujen Tavaroiden osalta.

6. PERUUTUS 

6.1 Mikäli Asiakas perusteettomasti kieltäytyy vastaanottamasta Tavaroita, hylkää
Tavarat tai peruuttaa tai kiistää Myyjän Vahvistuksen, Myyjällä on oikeus tällaisesta
toimenpiteestä aiheutuneen vahingon lisäksi periä korvauksena:

(i) Tavaroiden hinta, mikäli Myyjä ei voi kohtuudella myydä Tavaroita edelleen
kolmannelle osapuolelle, tai

(ii) sopimussakkona määrä, joka vastaa viittäkymmentä prosenttia (50 %)
Tavaroiden hinnasta, mikäli Myyjä voi myydä Tavarat edelleen tai mikäli.

7. TARKASTAMINEN JA ERITELMIEN MUKAISUUS 

7.1 Asiakkaan on tarkastettava Tavarat niiden toimitushetkellä sekä käytön, jalostuksen,
kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana (”Käyttö”) ja varmistuttava siitä, että
toimitetut Tavarat täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimukset.

7.2 Tavaroita koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Myyjälle
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua toimituspäivästä minkä tahansa sellaisen
virheen, puutteen tai vajauksen osalta, joka olisi tullut kohtuudella havaita toimituksen
yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa, ja seitsemän (7) päivän kuluttua siitä
päivämäärästä, jolloin mikä tahansa muu vaatimus tuli tai sen olisi pitänyt tulla
ilmeiseksi, mutta on joka tapauksessa toimitettava Myyjälle viimeistään (i) kuuden (6)
kuukauden kuluttua Tavaroiden toimituspäivästä tai (ii) Tavaroiden varastointiajan
päättymisestä sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi. Tavaroiden käyttö, jalostus
ja myynti katsotaan Tavaroiden varauksettomaksi hyväksymiseksi, ja se merkitsee
luopumista oikeudesta esittää Tavaroita koskevia vaatimuksia.

7.3 Sen määrittely, onko toimitettu Tavara sovittujen Tavaroiden eritelmien mukainen
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyllä tavalla tai, mikäli eritelmistä ei ole sovittu,
Tavaroiden toimitusajankohtana Myyjän hallussa olevien uusimpien eritelmien
(”Eritelmät”) mukainen, tehdään ainoastaan analysoimalla Myyjän hallussa olevia
näytteitä tai Myyjän tekemiä kirjauksia niistä valmistuseristä, joissa Tuotteita on
valmistettu Myyjän mittausmenetelmän mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Asiakkaan toimittamat eritelmät eivät muodosta osaa Eritelmistä, ellei Myyjän
Vahvistuksessa ole siten nimenomaisesti todettu tai ellei Myyjän valtuuttama
työntekijä ole muutoin näin nimenomaisesti sopinut. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä
vastaanottamasta Tavaroita ainoastaan, mikäli ne eivät ole soveltuvien Eritelmien ja
Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Tavarat, jotka Myyjä kirjallisesti hyväksyy tai määrää
palautettaviksi, palautetaan Myyjälle Asiakkaan vaaranvastuulla Myyjän määräämään
kohteeseen.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta koko toimitusta,
mikäli osa Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyistä Tavaroista on viallisia.
Mahdollisilla reklamaatioilla ei ole vaikutusta kohdan 4 mukaiseen Asiakkaan
maksuvelvollisuuteen. Vastaanotettuaan reklamaation Myyjällä on oikeus
keskeyttää kaikki muut toimitukset siihen saakka kunnes reklamaatio on
osoitettu perusteettomaksi ja/tai virheelliseksi tai kunnes puute on korjattu
kokonaan.

8. VAARANVASTUUN JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

8.1 Tavaran vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimitushetkellä.

8.2 Myyjä säilyttää ja varastoi Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella Tavarat, joiden
toimitus keskeytetään kohdan 16.1 mukaisesti, sekä Tavarat, jotka Asiakas
oikeudettomasti kieltäytyy vastaanottamasta tai joita Asiakas ei hyväksy.

8.3 Tavaroiden täysi laillinen omistusoikeus ja oikeus niiden tuottoon säilyy Myyjällä
eikä siirry Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut kaikkia Tavaroita koskevat
maksut täysimääräisinä, mukaan luettuna kaikki toissijaiset kustannukset, kuten
korko ja muut vastaavat veloitukset.

8.4 Niin kauan kuin omistusoikeus Tavaraan säilyy Myyjällä tämän kohdan 8 mukaisesti,
Asiakkaalla on oikeus käyttää Tavaroita ainoastaan tavanomaisen liiketoiminnan
edellyttämässä laajuudessa ja Asiakkaalla on velvollisuus:

(i) säilyttää Tavarat Myyjän fidusiaarisena edustajana sekä uskottuna
vastaanottajana ja pitää Tavarat erillään Asiakkaan ja mahdollisten
kolmansien osapuolten tavaroista selvästi tunnistettavissa olevalla tavalla ja
Myyjän omaisuudeksi merkittynä;

(ii) ilmoittaa Myyjälle välittömästi kaikista kolmansien osapuolten esittämistä
vaatimuksista, joilla saattaa olla vaikutusta Tavaroihin,

(iii) varastoida, suojata ja vakuuttaa Tavarat riittävässä laajuudessa, ja

(iv) olemaan panttaamatta Tavaroita tai muulla tavoin asettamatta Tavaroita
vakuudeksi tai perustamatta Tavaroihin muuta rasitetta.

9. RAJOITETTU TAKUU 

9.1 Myyjä takaa ainoastaan, että Tavarat ovat toimituspäivänä Eritelmien mukaisia. Jos
ja siltä osin kuin Tavarat eivät ole Eritelmien mukaisia näiden Ehtojen kohdassa 7
määritellyn mukaisesti, Myyjä voi harkintansa mukaan kohtuullisen ajan kuluessa
joko (i) korjata tai korvata Tavarat ilman, että tästä aiheutuu kuluja Asiakkaalle tai (ii)
hyvittää yksittäisiä Tavaroita, jotka eivät ole Eritelmien mukaisia, määrällä, joka
vastaa tällaisten Tavaroiden alkuperäistä laskutushintaa. Tämän mukaisesti Myyjän
vastuu rajoittuu ainoastaan Tavaran korjaamiseen, korvaamiseen tai
hyvittämiseen.

9.2 Myyjän velvollisuus korjata, korvata tai hyvittää Tavara edellyttää kuitenkin sitä, että
Myyjälle reklamoidaan oikea-aikaisesti Tavaroiden väitetystä Eritelmien
vastaisuudesta, ja soveltuvin osin sitä, että Tavarat palautetaan näiden Ehtojen
kohdan 7 mukaisesti.

9.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa Asiakas katsotaan kuluttajaksi
Kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla tavalla (jolloin nämä Ehdot eivät vaikuta
Asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana), edellä mainittu takuu syrjäyttää
kaikki muut nimenomaiset, hiljaiset, lakisääteiset, sopimusperusteiset tai
vastaavat takuut ja vakuutukset, mukaan luettuna muun muassa kaikki
vakuutukset Tavaroiden markkinakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen sekä vakuutukset siitä, että Tuotteet eivät loukkaa mitään
immateriaalioikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET 

10.1 Myyjä ei vastaa Asiakkaalle tai muille henkilöille missään olosuhteissa mistään
erityisistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai kustannuksista taikka
rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, mukaan luettuna muun muassa
vahingot, jotka perustuvat menetettyyn liikearvoon, menetettyyn myyntiin tai voittoon,
työnseisaukseen, tuotantovaikeuksiin, muiden tuotteiden vahingoittumiseen tai
muuhun vastaavaan vahinkoon, riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot takuun
rikkomisesta, sopimuksen rikkomisesta, harhaanjohtamisesta, huolimattomuudesta
tai muusta vastaavasta.

10.2 Riippumatta siitä, mitä muualla näissä Ehdoissa on todettu, Myyjän vastuu
Tavaroista tai niiden käytöstä johtuvista välittömistä vahingoista ei missään
olosuhteissa ylitä kyseessä olevan Asiakkaalle toimitetun Tuotteiden viallisen erän
myyntiarvoa.

11. YLIVOIMAINEN ESTE 

11.1 Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään vahingosta, tappiosta, kulusta tai
kustannuksesta, joka aiheutuu mistä tahansa toiselle osapuolelle suoritettavan
velvollisuuden viivästymisestä, rajoituksesta, häiriöstä tai laiminlyönnistä
(maksuvelvollisuutta lukuun ottamatta) ja joka johtuu osapuolen kohtuullisen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista olosuhteista, mukaan luettuna muun muassa
luonnonilmiöt, lait, asetukset, määräykset, säännökset, lainsäädäntötoimenpiteet,
viranomais- tai muut hallinnolliset toimenpiteet, tuomioistuimen päätökset tai
määräykset, maanjäristys, tulva, tulipalo, räjähdys, sota, terroriteot, mellakat,
tuhotyöt, onnettomuudet, epidemiat, lakko, työsulku, hidastuslakko,
työtaistelutoimenpiteet, työvoima- tai raaka-ainepula, liikennevälineiden puute tai
liikennehäiriö, tuotantolaitosten tai olennaisten laitteiden häiriöt, hätätilanteessa
tehtävät korjaus- tai huoltotoimet, julkisen infrastruktuurin puute tai häiriöt,
viivästykset toimittajien tai alihankkijoiden toimituksissa tai viat näiden toimittamissa
tuotteissa (”Ylivoimainen Este”).

11.2 Ylivoimaisen Esteen sattuessa kyseessä olevan osapuolen on viipymättä
ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti esteestä eritellen tapahtuman syy sekä se,
millä tavalla tapahtuma vaikuttaa osapuolen Myyjän Vahvistuksen mukaisten
velvollisuuksien suorittamiseen. Viivästystilanteessa toimitusvelvollisuus keskeytyy
Ylivoimaisen Esteen kestoa vastaavaksi ajanjaksoksi. Mikäli Ylivoimainen Este
kuitenkin jatkuu tai sen odotetaan jatkuvan yli kahden (2) kuukauden ajan sovitun
toimituspäivän jälkeen, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kyseessä oleva
Myyjän Vahvistuksen kohta ilman, että siitä aiheutuu toiselle osapuolelle mitään
vastuuta.

12. MUUTOKSET JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN, VASTUUVAPAUTUS 

12.1 Ellei Eritelmiä ole sovittu kiinteiksi tietyn ajanjakson tai tietyn Tavaroiden määrän
osalta, Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai tarkistaa Eritelmiä ja Tavaroiden
rakentamista ja/tai valmistamista ja korvata Tavaroiden tuotannossa ja/tai
valmistuksessa kulloinkin käytettävät materiaalit ilmoittamalla asiasta kirjallisesti.
Asiakas on tietoinen, että Myyjän Internet-sivuilla julkaistujen Myyjän luetteloiden,
eritelmien ja muiden tuotekuvausten tietoa voidaan vastaavasti kulloinkin muuttaa
ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki Eritelmiin, Tavaroihin ja niiden Käyttöön liittyvät

Myyjän lausunnot, vakuutukset, suositukset, neuvot, näytteet tai muut tiedot
annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

12.2 Tavaroiden ja niiden Käytön sekä Myyjältä Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan
tarkoituksiin saatujen tietojen osalta Asiakkaan tulee käyttää ainoastaan omaa
asiantuntemustaan, taitotietoaan ja arviointikykyään sekä toimia ainoastaan niiden
varassa. Myyjän antama neuvonta ei synnytä mitään lisävelvoitteita. Tavaroiden
soveltuvuutta ja Käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ja muut tiedot eivät ole sitovia,
eikä Myyjä vastaa mistään tällaisesta neuvonnasta johtuvasta seikasta. Asiakas
vapauttaa Myyjän vastuusta kaikista vahingoista, tappioista, kuluista, kustannuksista,
vaateista, vaatimuksista ja velvollisuuksista, jotka aiheutuvat Tavaroista, niiden
Käytöstä Asiakkaan toimesta ja/tai siitä, että Asiakas käyttää tai soveltaa mitä
tahansa Myyjän ilmaisemaa tai välittämää taikka Myyjän puolesta ilmaistua tai
välitettyä tietoa.

13. LAINSÄÄDÄNNÖN JA STANDARDIEN NOUDATTAMINEN

13.1 Myyjä ei anna mitään lupausta eikä vakuutusta siitä, että Tavarat ovat minkään
lainsäädännön, säädöksen, asetuksen, säännöksen tai standardin (”Lainsäädäntö ja
Standardit”) mukaisia, ellei Myyjän Vahvistuksessa tai Eritelmissä ole niin
nimenomaisesti todettu. Asiakas on tietoinen, että Tavaroiden Käyttöön voi kohdistua
Lainsäädännön ja Standardien mukaisia vaatimuksia tai rajoituksia. Asiakas vastaa
yksinomaisesti siitä, että (i) Asiakkaan suunnittelema Tavaroiden Käyttö on Käyttöön
liittyvän Lainsäädännön ja Standardien mukaista, sekä siitä, että (ii) Käyttöä varten
hankitaan kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat.

14. SOPIMUSPUOLTEN RIIPPUMATTOMUUS 

14.1 Myyjä ja Asiakas ovat riippumattomia sopimuspuolia, ja näiden Ehtojen mukaista
Myyjän ja Asiakkaan välistä suhdetta ei tule pitää päämiehen ja edustajan välisenä
suhteena. Myynti kolmannelle osapuolelle tai velvollisuus kolmatta osapuolta kohtaan
ei millään tavalla sido toista osapuolta.

15. KIELTO OIKEUKSIEN SIIRTÄMISESTÄ

15.1 Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää mitään Myyjän Vahvistuksen mukaisia oikeuksia
tai velvollisuuksia ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta,
kuitenkin edellyttäen, että Myyjä voi siirtää tällaiset oikeudet ja velvollisuudet joko
kokonaan tai osittain mille tahansa emoyhtiölleen, tytäryhtiölleen tai
osakkuusyhtiölleen tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka hankkii Myyjän koko
varallisuuden tai Tavaroihin liittyvän liiketoiminnan tai merkittävän osan tällaisesta
varallisuudesta tai liiketoiminnasta.

16. KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN 

16.1 Mikäli (a) Asiakas jättää velvollisuutensa Myyjää kohtaan täyttämättä, tai (b)
Myyjällä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas ei täytä velvollisuuksiaan Myyjää
kohtaan, eikä Asiakas anna Myyjälle riittäviä takeita (esimerkiksi hyväksynnän
jatkuvasta luotonsaannista) siitä, että Asiakas suorittaa velvollisuutensa ennen
suunnitellun toimituksen päivämäärää ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vaatinut tällaista taetta; tai (c) Asiakas tulee
maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, tai
Asiakas asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin uudelleenjärjestelyä tai sulautumista
varten) tai haetaan taikka hakeutuu konkurssiin tai Asiakkaan varat tai merkittävä osa
niistä luovutetaan selvittäjän hallintaan tai mikäli Asiakas tekee sopimuksen velkojien
kanssa tai luovuttaa velkojille oikeuksia, Myyjä voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta
Myyjän muita oikeuksia, kulloinkin asiasta kirjallisesti ilmoittamalla ja välittömästi

(i) vaatia Tavaroiden uudelleentoimitusta ja ottaa takaisin haltuunsa sellaiset
toimitetut Tavarat, joita ei ole maksettu, jota tarkoitusta varten Asiakas
myöntää Myyjälle peruuttamattoman oikeuden ja luvan päästä kaikkiin
sellaisiin tiloihin, joissa Tavaroita säilytetään tai saatetaan säilyttää, ja Asiakas
vastaa kaikista Tavaroiden haltuunottoon liittyvistä kustannuksista; ja/tai

(ii) keskeyttää suorituksensa tai irtisanoa Myyjän Vahvistuksen niiden Tavaroiden
osalta, joita ei ole vielä toimitettu, ellei Asiakas maksa Tavaroita etukäteen
käteisellä tai esitä riittäviä takeita Myyjälle maksun suorittamisesta Tavaroista;
tämä oikeus ei edellytä tuomioistuimen väliintuloa, eikä tällaisesta
keskeyttämisestä ja irtisanomisesta aiheudu Myyjälle minkäänlaista
korvausvastuuta.

16.2 Tapauksissa (i) ja/tai (ii) kaikki Myyjän saamiset ja maksut suhteessa siihen
Asiakkaalle toimitetun Tavaran määrästä, jota Myyjä ei ole ottanut takaisin haltuunsa,
erääntyvät maksettavaksi välittömästi.

17. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

17.1 Mikäli Myyjä ei pane mitä tahansa näiden Ehtojen mukaista määräystä täytäntöön,
tämän ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi luopunut oikeuksistaan toimia
kyseisen määräyksen mukaisesti tai panna sitä täytäntöön, eikä Myyjän oikeuksiin
vaikuta se, että tällaisen määräyksen täytäntöönpano viivästyy tai se jätetään
panematta täytäntöön. Sitä, että Myyjä jättää vetoamatta velvollisuuksien rikkomiseen
Asiakkaan puolelta, ei tulkita: (i) sitovaksi oikeudesta luopumiseksi, ellei Myyjän
asianmukaisesti valtuuttama edustaja tai edustajat ole vahvistaneet luopumisen
sitovuutta kirjallisesti; tai (ii) tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi näin luopunut
oikeudestaan vedota mihin tahansa aikaisempaan tai myöhempään rikkomiseen.

18. LAUSEKKEIDEN ERILLISYYS JA MUUTTAMINEN 

18.1 Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei miltään osin vaikuta näiden Ehtojen muiden
määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja muiden määräysten
pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta osapuolten välillä tarkastellaan erillään
kyseisistä määräyksistä. Pätemättömiksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi katsotut
määräykset muutetaan sellaisiksi, että ne täyttävät alkuperäisten määräysten
oikeudellisen ja taloudellisen tarkoituksen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

19. KANNEOIKEUDEN RAJOITUS 

19.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta nostaa kannetta, ellei Asiakas ole ensin toimittanut
Myyjälle kirjallista ilmoitusta Myyjään kohdistettavasta väitetystä vaateesta
kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä hetkestä lukien, kun Asiakas on tullut
tietoiseksi kyseisestä tapahtumasta, ja ellei Asiakas ole nostanut kannetta
kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta.

20. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN 

20.1 Myyjän Vahvistuksesta ja/tai näistä Ehdoista johtuvia osapuolten oikeuksia ja
velvollisuuksia tulkitaan ja täytäntöönpannaan soveltaen Suomen lakia sen
lainvalintaperiaatteita lukuun ottamatta. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (CISG) soveltaminen on poissuljettu.

20.2 Osapuolet sitoutuvat siihen, että kaikki osapuolten mahdollisesti nostamat kanteet
tai vireille panemat oikeudenkäynnit tai menettelyt voidaan aloittaa ainoastaan
Espoon käräjäoikeudessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Myyjän oikeutta viedä
asianomainen asia sellaiseen tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen, mikäli tätä
määräystä ei olisi liitetty näihin Ehtoihin, ja osapuolet hyväksyvät täten kyseisten
tuomioistuinten toimivallan ja luopuvat kaikista mahdollisista nykyisistä ja tulevista
vastalauseista kyseisten kanteiden, oikeudenkäyntien ja oikeusmenettelyiden
oikeuspaikan osalta.

21. OIKEUKSIEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN PYSYVYYS 

21.1 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia ja niiden laillisia seuraajia.
Mikäli yksi tai useampi osapuolten oikeus tai velvollisuus lakkaa mistä tahansa
syystä, se ei vaikuta sellaisiin näiden Ehtojen määräyksiin, joiden on nimenomaisesti
todettu tai joiden voidaan kohtuudella ymmärtää tarkoitetun jatkumaan voimassa
tällaisen oikeuden tai velvollisuuden lakattua.

21.2 Mitään näissä Ehdoissa tai mikään Myyjän Vahvistuksista ei tule tulkita siten, että
sillä siirretään oikeuksia kolmansille osapuolille.

22. OTSIKOT JA TULKINTA

22.1 Näiden Ehtojen otsikot on lisätty ainoastaan viittausten helpottamiseksi, eivätkä ne
vaikuta Ehtojen tulkintaan.

22.2 Näihin Ehtoihin sisältyvät viittaukset mihin tahansa lakiin tai säännökseen
on tulkittava viittaukseksi kyseiseen lakiin tai säännökseen sellaisena kuin
niitä kulloinkin sovelletaan muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna.

23. IMMATERIAALIOIKEUDET 

Euroresins Scandinavia Oy:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyjä (määritelty jäljempänä) nimenomaisesti ilmoittaa, ettei näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelleta mitään Asiakkaan (määrit elty jäljempänä) yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot sisältävät vastuuta rajoittavia tai vastuun pois
sulkevia ehtoja. 

1. YLEISTÄ

1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin BÜFA
Composites Finland Oy:n (osoite: Lars Sonckin Kaari 16, 02600 Espoo, Suomi)
(jäljempänä ”Myyjä”) tekemiin tai sen puolesta tehtyihin tuotteita ja/tai palveluita
(tavarat ja palvelut jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Tavarat”) koskeviin tarjouksiin,
myynteihin ja toimituksiin Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyille ja jäljempänä
määritellyille asiakkaille (”Asiakas”). Ehtoja sovelletaan lisäksi kaikkiin vastaaviin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin.

1.2 Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki osapuolten aikaisemmat suulliset ja kirjalliset
tarjoukset, ilmoitukset, sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka koskevat Tavaroiden
myyntiä ja toimitusta, ja ne saavat etusijan kaikkiin Asiakkaan aikaisempien tilausten
ehtoihin ja muihin Asiakkaan toimittamiin ehtoihin nähden sekä syrjäyttävät kaikki
tällaiset aikaisemmat tai muut ehdot. Sen, että Myyjä ei vastusta Asiakkaan
määrittelemiä ehtoja, ei missään tapauksessa katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
olisi hyväksynyt mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli Myyjä aloittaa palvelun
suorittamisen tai toimittaa tuotteen, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
hyväksyisi mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli nämä Ehdot poikkeavat mistä tahansa
Asiakkaan ehdoista, nämä Ehdot ja kaikki Myyjän myöhemmin tekemät tai sen
puolesta tehdyt ilmoitukset ja toimenpiteet, mukaan luettuna muun muassa
tilausvahvistus ja Tavaroiden toimitus, muodostavat vastatarjouksen eivätkä tarkoita,
että mainittuja Asiakkaan ehtoja olisi hyväksytty.

1.3 Näitä Ehtoja voidaan muuttaa tai niistä voidaan poiketa ainoastaan Myyjän ja
Asiakkaan välillä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjallisella sopimuksella.

1.4 Tekemällä sopimuksen näiden Ehtojen perusteella Asiakas hyväksyy sen, että näitä
Ehtoja sovelletaan myöhemmin kohdan 1.1 mukaisiin liiketoimiin, vaikka asiasta ei
nimenomaisesti ole sovittu. Ehtojen voimassaoleva versio on saatavilla
osoitteesta www.Euroresins.com. Myyjällä on oikeus päivittää ja/tai muuttaa
näitä Ehtoja säännöllisesti. Tällaisia tarkistettuja Ehtoja sovelletaan kaikkiin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin siitä hetkestä lukien, kun Asiakkaalle
on ilmoitettu tällaisesta päivityksestä tai muutoksesta tai kun päivitetyt tai
muutetut Ehdot on toimitettu Asiakkaalle.

1.5 Myyjä ja Asiakas toteavat hyväksyvänsä sen, että sähköisten viestimien käytön
tuloksena voi syntyä päteviä, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia ehtoja. Kaiken
Myyjän ja Asiakkaan välisen sähköisen viestinnän katsotaan olevan kirjallista.

2. KUSTANNUSARVIOT, TILAUKSET JA VAHVISTUS 

2.1 Myyjän missä tahansa muodossa tekemät kustannusarviot eivät sido Myyjää, vaan
ne ovat ainoastaan Asiakkaalle osoitettu tilauspyyntö. Myyjällä on oikeus peruuttaa
kustannusarvio ja muuttaa sitä asiasta etukäteen ilmoittamatta. Tilaus ei sido Myyjää,
ennen kuin Myyjä on hyväksynyt tilauksen kirjallisesti (”Myyjän Vahvistus”). Myyjällä
on aina oikeus kieltäytyä tilauksesta syytä ilmoittamatta.

2.2 Arvioituihin tai ennakoituihin määriin perustuvia kustannusarvioita voidaan korottaa,
mikäli määritellyllä ajanjaksolla tosiasiassa ostetut määrät poikkeavat arvioiduista tai
ennakoiduista määristä.

2.3 Myyjän työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja/tai agenttien antamat suulliset
lausumat ja tekemät sopimukset sitovat Myyjää ainoastaan siltä osin kuin Myyjän
asianmukaisesti valtuutettu edustaja tai edustajat ovat vahvistaneet tällaiset lausumat
tai sopimukset kirjallisesti.

2.4 Lukuun ottamatta mitä kohdassa 7.3 on mainittu, kaikki Asiakkaalle toimitetut
näytteet toimitetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eivätkä ne muodosta mitään
nimenomaista tai hiljaista takuuta tai vakuutusta Tavaroiden laadusta, kuvauksesta,
markkinakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja
Asiakkaan katsotaan saaneen riittävät tiedot ennen Tavaroiden tilaamista.

2.5 Kutakin toimitusta käsitellään erillisenä liiketoimena, eikä toimituksen laiminlyönnillä
ole vaikutusta muihin toimituksiin.

2.6 Tavaroiden määrä ja kuvaus ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset.

3. HINNAT 

3.1 Myyjän Tavaroiden hinnat ja valuutat ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Ellei
toisin ole sovittu, Myyjän hinta sisältää standardinmukaisen pakkauksen mutta ei
arvonlisäveroa eikä muita missä tahansa valtiossa Tavaroista tai niiden toimituksista
kannettavia vastaavia soveltuvia veroja, tulleja tai muita maksuja (”Verot”). Asiakas
vastaa Asiakkaalle myytävien Tavaroiden myynnin yhteydessä mahdollisesti
kannettavista Veroista. Myyjä lisää Verojen määrän jokaiseen laskuun tai veloittaa ne
Asiakkaalta erikseen. Mikäli Myyjä myöntää alennusta, kyseinen alennus koskee
ainoastaan Myyjän Vahvistuksessa nimenomaisesti yksilöityä toimitusta.

3.2 Ellei Myyjä ole ilmoittanut Myyjän Vahvistuksessa, että hinnat ovat kiinteitä, Myyjällä
on oikeus nostaa toimittamatta olevien Tavaroiden hintoja, mikäli hintoihin
vaikuttavien tekijöiden taso on noussut. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa raaka-
ja lisäaineet, energia, Myyjän kolmansilta osapuolilta hankkimat tuotteet, palkat ja
palkkiot, sosiaaliturvamaksut, julkiset maksut, rahtikulut ja vakuutusmaksut sekä
valuuttakurssivaihtelut. Myyjän on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista korotuksista.

4. MAKSU JA ASIAKKAALLE MYÖNNETTÄVÄ LUOTTO 

4.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, maksu on suoritettava
käteisenä Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tavaroita koskevan
Myyjän antaman laskun päivämäärästä lukien pankkisiirtona laskussa mainitulle
pankkitilille. Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle Tavaroita koskeva lasku
Tavaroiden toimitusajankohtana tai milloin tahansa sen jälkeen, ellei Asiakkaan ole
määrä noutaa Tavaroita tai ellei Asiakas ota Tavaroita vastaan, kun Myyjä on
tarjoutunut toimittamaan Tavarat, jolloin Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle
tällaisia Tavaroita koskeva lasku milloin tahansa sen jälkeen kun Myyjä on ilmoittanut
Asiakkaalle, että Tavarat ovat noudettavissa tai kun Myyjä on tarjoutunut
toimittamaan Tavarat (tapauksesta riippuen). Maksut on suoritettava täysimääräisinä,
eikä niistä saa vähentää mitään Veroja eikä niistä saa kuitata vastasaamisia tai tehdä
muita vähennyksiä.

4.2 Tavaroiden maksun osalta ajankohta on keskeinen. Myyjän muita oikeuksia
rajoittamatta Myyjä voi maksun eräännyttyä periä eräpäivästä lukien korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Korko lasketaan päivittäin siihen saakka, kun
kaikki maksamattomat saamiset on maksettu täysimääräisesti. Asiakas vastaa
kaikista Myyjälle erääntyneiden maksujen perimisestä aiheutuneista kuluista ja
kustannuksista, mukaan luettuna muun muassa kohtuulliseksi katsottavat
asianajokulut, asiantuntijakulut ja oikeudenkäyntikulut (jäljempänä yhdessä
”oikeudenkäynti- ja perintäkulut”).

4.3 Asiakkaan maksuilla katetaan ensin kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan maksettavat
oikeudenkäynti- ja perintäkulut, sitten kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan korkovelat,
ja tämän jälkeen maksuilla vähennetään saamisia vanhimmasta lukien mahdollisesta
Asiakkaan päinvastaisesta ohjeesta huolimatta.

4.4 Laskua koskevat huomautukset on tehtävä Myyjälle kahdeksan (8) päivän kuluessa
laskun päivämäärästä. Tämän jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

5. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

5.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, toimituksissa
noudatetaan toimitusehtoa ”Ex Works Myyjän tuotantolaitos”, jolloin termillä ”Ex
Works” on sama merkitys kuin Pariisin Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemien
INCOTERMS-ehtojen uusimmassa versiossa Myyjän Vahvistuksen ajankohtana.

5.2 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, Myyjän ilmoittamat
toimitusajat ja -päivämäärät ovat arvioita eivätkä sitovia. Myyjällä on oikeus toimittaa
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyt Tavarat erissä ja laskuttaa ne erikseen. Myyjä ei
vastaa mistään toimituksen viivästymisestä aiheutuvista välillisistä vahingoista.
Tavaroiden toimituksen viivästyminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta
vastaanottaa toimitus. Asiakkaalla ei ole oikeutta olla vastaanottamatta Tavaroita, jos
toimitettujen Tavaroiden määrät poikkeavat Myyjän Vahvistuksessa ilmoitetusta
määrästä. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Myyjän Vahvistuksessa ilmoitettu hinta
toimitettujen Tavaroiden osalta.

6. PERUUTUS 

6.1 Mikäli Asiakas perusteettomasti kieltäytyy vastaanottamasta Tavaroita, hylkää
Tavarat tai peruuttaa tai kiistää Myyjän Vahvistuksen, Myyjällä on oikeus tällaisesta
toimenpiteestä aiheutuneen vahingon lisäksi periä korvauksena:

(i) Tavaroiden hinta, mikäli Myyjä ei voi kohtuudella myydä Tavaroita edelleen
kolmannelle osapuolelle, tai

(ii) sopimussakkona määrä, joka vastaa viittäkymmentä prosenttia (50 %)
Tavaroiden hinnasta, mikäli Myyjä voi myydä Tavarat edelleen tai mikäli.

7. TARKASTAMINEN JA ERITELMIEN MUKAISUUS 

7.1 Asiakkaan on tarkastettava Tavarat niiden toimitushetkellä sekä käytön, jalostuksen,
kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana (”Käyttö”) ja varmistuttava siitä, että
toimitetut Tavarat täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimukset.

7.2 Tavaroita koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Myyjälle
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua toimituspäivästä minkä tahansa sellaisen
virheen, puutteen tai vajauksen osalta, joka olisi tullut kohtuudella havaita toimituksen
yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa, ja seitsemän (7) päivän kuluttua siitä
päivämäärästä, jolloin mikä tahansa muu vaatimus tuli tai sen olisi pitänyt tulla
ilmeiseksi, mutta on joka tapauksessa toimitettava Myyjälle viimeistään (i) kuuden (6)
kuukauden kuluttua Tavaroiden toimituspäivästä tai (ii) Tavaroiden varastointiajan
päättymisestä sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi. Tavaroiden käyttö, jalostus
ja myynti katsotaan Tavaroiden varauksettomaksi hyväksymiseksi, ja se merkitsee
luopumista oikeudesta esittää Tavaroita koskevia vaatimuksia.

7.3 Sen määrittely, onko toimitettu Tavara sovittujen Tavaroiden eritelmien mukainen
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyllä tavalla tai, mikäli eritelmistä ei ole sovittu,
Tavaroiden toimitusajankohtana Myyjän hallussa olevien uusimpien eritelmien
(”Eritelmät”) mukainen, tehdään ainoastaan analysoimalla Myyjän hallussa olevia
näytteitä tai Myyjän tekemiä kirjauksia niistä valmistuseristä, joissa Tuotteita on
valmistettu Myyjän mittausmenetelmän mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Asiakkaan toimittamat eritelmät eivät muodosta osaa Eritelmistä, ellei Myyjän
Vahvistuksessa ole siten nimenomaisesti todettu tai ellei Myyjän valtuuttama
työntekijä ole muutoin näin nimenomaisesti sopinut. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä
vastaanottamasta Tavaroita ainoastaan, mikäli ne eivät ole soveltuvien Eritelmien ja
Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Tavarat, jotka Myyjä kirjallisesti hyväksyy tai määrää
palautettaviksi, palautetaan Myyjälle Asiakkaan vaaranvastuulla Myyjän määräämään
kohteeseen.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta koko toimitusta,
mikäli osa Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyistä Tavaroista on viallisia.
Mahdollisilla reklamaatioilla ei ole vaikutusta kohdan 4 mukaiseen Asiakkaan
maksuvelvollisuuteen. Vastaanotettuaan reklamaation Myyjällä on oikeus
keskeyttää kaikki muut toimitukset siihen saakka kunnes reklamaatio on
osoitettu perusteettomaksi ja/tai virheelliseksi tai kunnes puute on korjattu
kokonaan.

8. VAARANVASTUUN JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

8.1 Tavaran vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimitushetkellä.

8.2 Myyjä säilyttää ja varastoi Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella Tavarat, joiden
toimitus keskeytetään kohdan 16.1 mukaisesti, sekä Tavarat, jotka Asiakas
oikeudettomasti kieltäytyy vastaanottamasta tai joita Asiakas ei hyväksy.

8.3 Tavaroiden täysi laillinen omistusoikeus ja oikeus niiden tuottoon säilyy Myyjällä
eikä siirry Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut kaikkia Tavaroita koskevat
maksut täysimääräisinä, mukaan luettuna kaikki toissijaiset kustannukset, kuten
korko ja muut vastaavat veloitukset.

8.4 Niin kauan kuin omistusoikeus Tavaraan säilyy Myyjällä tämän kohdan 8 mukaisesti,
Asiakkaalla on oikeus käyttää Tavaroita ainoastaan tavanomaisen liiketoiminnan
edellyttämässä laajuudessa ja Asiakkaalla on velvollisuus:

(i) säilyttää Tavarat Myyjän fidusiaarisena edustajana sekä uskottuna
vastaanottajana ja pitää Tavarat erillään Asiakkaan ja mahdollisten
kolmansien osapuolten tavaroista selvästi tunnistettavissa olevalla tavalla ja
Myyjän omaisuudeksi merkittynä;

(ii) ilmoittaa Myyjälle välittömästi kaikista kolmansien osapuolten esittämistä
vaatimuksista, joilla saattaa olla vaikutusta Tavaroihin,

(iii) varastoida, suojata ja vakuuttaa Tavarat riittävässä laajuudessa, ja

(iv) olemaan panttaamatta Tavaroita tai muulla tavoin asettamatta Tavaroita
vakuudeksi tai perustamatta Tavaroihin muuta rasitetta.

9. RAJOITETTU TAKUU 

9.1 Myyjä takaa ainoastaan, että Tavarat ovat toimituspäivänä Eritelmien mukaisia. Jos
ja siltä osin kuin Tavarat eivät ole Eritelmien mukaisia näiden Ehtojen kohdassa 7
määritellyn mukaisesti, Myyjä voi harkintansa mukaan kohtuullisen ajan kuluessa
joko (i) korjata tai korvata Tavarat ilman, että tästä aiheutuu kuluja Asiakkaalle tai (ii)
hyvittää yksittäisiä Tavaroita, jotka eivät ole Eritelmien mukaisia, määrällä, joka
vastaa tällaisten Tavaroiden alkuperäistä laskutushintaa. Tämän mukaisesti Myyjän
vastuu rajoittuu ainoastaan Tavaran korjaamiseen, korvaamiseen tai
hyvittämiseen.

9.2 Myyjän velvollisuus korjata, korvata tai hyvittää Tavara edellyttää kuitenkin sitä, että
Myyjälle reklamoidaan oikea-aikaisesti Tavaroiden väitetystä Eritelmien
vastaisuudesta, ja soveltuvin osin sitä, että Tavarat palautetaan näiden Ehtojen
kohdan 7 mukaisesti.

9.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa Asiakas katsotaan kuluttajaksi
Kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla tavalla (jolloin nämä Ehdot eivät vaikuta
Asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana), edellä mainittu takuu syrjäyttää
kaikki muut nimenomaiset, hiljaiset, lakisääteiset, sopimusperusteiset tai
vastaavat takuut ja vakuutukset, mukaan luettuna muun muassa kaikki
vakuutukset Tavaroiden markkinakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen sekä vakuutukset siitä, että Tuotteet eivät loukkaa mitään
immateriaalioikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET 

10.1 Myyjä ei vastaa Asiakkaalle tai muille henkilöille missään olosuhteissa mistään
erityisistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai kustannuksista taikka
rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, mukaan luettuna muun muassa
vahingot, jotka perustuvat menetettyyn liikearvoon, menetettyyn myyntiin tai voittoon,
työnseisaukseen, tuotantovaikeuksiin, muiden tuotteiden vahingoittumiseen tai
muuhun vastaavaan vahinkoon, riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot takuun
rikkomisesta, sopimuksen rikkomisesta, harhaanjohtamisesta, huolimattomuudesta
tai muusta vastaavasta.

10.2 Riippumatta siitä, mitä muualla näissä Ehdoissa on todettu, Myyjän vastuu
Tavaroista tai niiden käytöstä johtuvista välittömistä vahingoista ei missään
olosuhteissa ylitä kyseessä olevan Asiakkaalle toimitetun Tuotteiden viallisen erän
myyntiarvoa.

11. YLIVOIMAINEN ESTE 

11.1 Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään vahingosta, tappiosta, kulusta tai
kustannuksesta, joka aiheutuu mistä tahansa toiselle osapuolelle suoritettavan
velvollisuuden viivästymisestä, rajoituksesta, häiriöstä tai laiminlyönnistä
(maksuvelvollisuutta lukuun ottamatta) ja joka johtuu osapuolen kohtuullisen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista olosuhteista, mukaan luettuna muun muassa
luonnonilmiöt, lait, asetukset, määräykset, säännökset, lainsäädäntötoimenpiteet,
viranomais- tai muut hallinnolliset toimenpiteet, tuomioistuimen päätökset tai
määräykset, maanjäristys, tulva, tulipalo, räjähdys, sota, terroriteot, mellakat,
tuhotyöt, onnettomuudet, epidemiat, lakko, työsulku, hidastuslakko,
työtaistelutoimenpiteet, työvoima- tai raaka-ainepula, liikennevälineiden puute tai
liikennehäiriö, tuotantolaitosten tai olennaisten laitteiden häiriöt, hätätilanteessa
tehtävät korjaus- tai huoltotoimet, julkisen infrastruktuurin puute tai häiriöt,
viivästykset toimittajien tai alihankkijoiden toimituksissa tai viat näiden toimittamissa
tuotteissa (”Ylivoimainen Este”).

11.2 Ylivoimaisen Esteen sattuessa kyseessä olevan osapuolen on viipymättä
ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti esteestä eritellen tapahtuman syy sekä se,
millä tavalla tapahtuma vaikuttaa osapuolen Myyjän Vahvistuksen mukaisten
velvollisuuksien suorittamiseen. Viivästystilanteessa toimitusvelvollisuus keskeytyy
Ylivoimaisen Esteen kestoa vastaavaksi ajanjaksoksi. Mikäli Ylivoimainen Este
kuitenkin jatkuu tai sen odotetaan jatkuvan yli kahden (2) kuukauden ajan sovitun
toimituspäivän jälkeen, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kyseessä oleva
Myyjän Vahvistuksen kohta ilman, että siitä aiheutuu toiselle osapuolelle mitään
vastuuta.

12. MUUTOKSET JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN, VASTUUVAPAUTUS 

12.1 Ellei Eritelmiä ole sovittu kiinteiksi tietyn ajanjakson tai tietyn Tavaroiden määrän
osalta, Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai tarkistaa Eritelmiä ja Tavaroiden
rakentamista ja/tai valmistamista ja korvata Tavaroiden tuotannossa ja/tai
valmistuksessa kulloinkin käytettävät materiaalit ilmoittamalla asiasta kirjallisesti.
Asiakas on tietoinen, että Myyjän Internet-sivuilla julkaistujen Myyjän luetteloiden,
eritelmien ja muiden tuotekuvausten tietoa voidaan vastaavasti kulloinkin muuttaa
ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki Eritelmiin, Tavaroihin ja niiden Käyttöön liittyvät

Myyjän lausunnot, vakuutukset, suositukset, neuvot, näytteet tai muut tiedot
annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa. 

12.2 Tavaroiden ja niiden Käytön sekä Myyjältä Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan 
tarkoituksiin saatujen tietojen osalta Asiakkaan tulee käyttää ainoastaan omaa 
asiantuntemustaan, taitotietoaan ja arviointikykyään sekä toimia ainoastaan niiden 
varassa. Myyjän antama neuvonta ei synnytä mitään lisävelvoitteita. Tavaroiden 
soveltuvuutta ja Käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ja muut tiedot eivät ole sitovia, 
eikä Myyjä vastaa mistään tällaisesta neuvonnasta johtuvasta seikasta. Asiakas 
vapauttaa Myyjän vastuusta kaikista vahingoista, tappioista, kuluista, kustannuksista, 
vaateista, vaatimuksista ja velvollisuuksista, jotka aiheutuvat Tavaroista, niiden 
Käytöstä Asiakkaan toimesta ja/tai siitä, että Asiakas käyttää tai soveltaa mitä 
tahansa Myyjän ilmaisemaa tai välittämää taikka Myyjän puolesta ilmaistua tai 
välitettyä tietoa.

13. LAINSÄÄDÄNNÖN JA STANDARDIEN NOUDATTAMINEN 

13.1 Myyjä ei anna mitään lupausta eikä vakuutusta siitä, että Tavarat ovat minkään 
lainsäädännön, säädöksen, asetuksen, säännöksen tai standardin (”Lainsäädäntö ja 
Standardit”) mukaisia, ellei Myyjän Vahvistuksessa tai Eritelmissä ole niin 
nimenomaisesti todettu. Asiakas on tietoinen, että Tavaroiden Käyttöön voi kohdistua 
Lainsäädännön ja Standardien mukaisia vaatimuksia tai rajoituksia. Asiakas vastaa 
yksinomaisesti siitä, että (i) Asiakkaan suunnittelema Tavaroiden Käyttö on Käyttöön 
liittyvän Lainsäädännön ja Standardien mukaista, sekä siitä, että (ii) Käyttöä varten 
hankitaan kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat.

14. SOPIMUSPUOLTEN RIIPPUMATTOMUUS 

14.1 Myyjä ja Asiakas ovat riippumattomia sopimuspuolia, ja näiden Ehtojen mukaista 
Myyjän ja Asiakkaan välistä suhdetta ei tule pitää päämiehen ja edustajan välisenä 
suhteena. Myynti kolmannelle osapuolelle tai velvollisuus kolmatta osapuolta kohtaan 
ei millään tavalla sido toista osapuolta.

15. KIELTO OIKEUKSIEN SIIRTÄMISESTÄ 

15.1 Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää mitään Myyjän Vahvistuksen mukaisia oikeuksia 
tai velvollisuuksia ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, 
kuitenkin edellyttäen, että Myyjä voi siirtää tällaiset oikeudet ja velvollisuudet joko 
kokonaan tai osittain mille tahansa emoyhtiölleen, tytäryhtiölleen tai 
osakkuusyhtiölleen tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka hankkii Myyjän koko 
varallisuuden tai Tavaroihin liittyvän liiketoiminnan tai merkittävän osan tällaisesta 
varallisuudesta tai liiketoiminnasta. 

16. KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN 

16.1 Mikäli (a) Asiakas jättää velvollisuutensa Myyjää kohtaan täyttämättä, tai (b) 
Myyjällä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas ei täytä velvollisuuksiaan Myyjää 
kohtaan, eikä Asiakas anna Myyjälle riittäviä takeita (esimerkiksi hyväksynnän 
jatkuvasta luotonsaannista) siitä, että Asiakas suorittaa velvollisuutensa ennen 
suunnitellun toimituksen päivämäärää ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30) 
päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vaatinut tällaista taetta; tai (c) Asiakas tulee 
maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, tai 
Asiakas asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin uudelleenjärjestelyä tai sulautumista 
varten) tai haetaan taikka hakeutuu konkurssiin tai Asiakkaan varat tai merkittävä osa 
niistä luovutetaan selvittäjän hallintaan tai mikäli Asiakas tekee sopimuksen velkojien 
kanssa tai luovuttaa velkojille oikeuksia, Myyjä voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 
Myyjän muita oikeuksia, kulloinkin asiasta kirjallisesti ilmoittamalla ja välittömästi 

(i) vaatia Tavaroiden uudelleentoimitusta ja ottaa takaisin haltuunsa sellaiset 
toimitetut Tavarat, joita ei ole maksettu, jota tarkoitusta varten Asiakas 
myöntää Myyjälle peruuttamattoman oikeuden ja luvan päästä kaikkiin 
sellaisiin tiloihin, joissa Tavaroita säilytetään tai saatetaan säilyttää, ja Asiakas 
vastaa kaikista Tavaroiden haltuunottoon liittyvistä kustannuksista; ja/tai 

(ii) keskeyttää suorituksensa tai irtisanoa Myyjän Vahvistuksen niiden Tavaroiden 
osalta, joita ei ole vielä toimitettu, ellei Asiakas maksa Tavaroita etukäteen 
käteisellä tai esitä riittäviä takeita Myyjälle maksun suorittamisesta Tavaroista; 
tämä oikeus ei edellytä tuomioistuimen väliintuloa, eikä tällaisesta 
keskeyttämisestä ja irtisanomisesta aiheudu Myyjälle minkäänlaista 
korvausvastuuta. 

16.2 Tapauksissa (i) ja/tai (ii) kaikki Myyjän saamiset ja maksut suhteessa siihen 
Asiakkaalle toimitetun Tavaran määrästä, jota Myyjä ei ole ottanut takaisin haltuunsa, 
erääntyvät maksettavaksi välittömästi. 

17. OIKEUDESTA LUOPUMINEN 

17.1 Mikäli Myyjä ei pane mitä tahansa näiden Ehtojen mukaista määräystä täytäntöön, 
tämän ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi luopunut oikeuksistaan toimia 
kyseisen määräyksen mukaisesti tai panna sitä täytäntöön, eikä Myyjän oikeuksiin 
vaikuta se, että tällaisen määräyksen täytäntöönpano viivästyy tai se jätetään 
panematta täytäntöön. Sitä, että Myyjä jättää vetoamatta velvollisuuksien rikkomiseen 
Asiakkaan puolelta, ei tulkita: (i) sitovaksi oikeudesta luopumiseksi, ellei Myyjän 
asianmukaisesti valtuuttama edustaja tai edustajat ole vahvistaneet luopumisen 
sitovuutta kirjallisesti; tai (ii) tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi näin luopunut 
oikeudestaan vedota mihin tahansa aikaisempaan tai myöhempään rikkomiseen.

18. LAUSEKKEIDEN ERILLISYYS JA MUUTTAMINEN 

18.1 Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei miltään osin vaikuta näiden Ehtojen muiden 
määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja muiden määräysten 
pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta osapuolten välillä tarkastellaan erillään 
kyseisistä määräyksistä. Pätemättömiksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi katsotut 
määräykset muutetaan sellaisiksi, että ne täyttävät alkuperäisten määräysten 
oikeudellisen ja taloudellisen tarkoituksen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

19. KANNEOIKEUDEN RAJOITUS 

19.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta nostaa kannetta, ellei Asiakas ole ensin toimittanut 
Myyjälle kirjallista ilmoitusta Myyjään kohdistettavasta väitetystä vaateesta 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä hetkestä lukien, kun Asiakas on tullut 
tietoiseksi kyseisestä tapahtumasta, ja ellei Asiakas ole nostanut kannetta 
kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta. 

20. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN 

20.1 Myyjän Vahvistuksesta ja/tai näistä Ehdoista johtuvia osapuolten oikeuksia ja 
velvollisuuksia tulkitaan ja täytäntöönpannaan soveltaen Suomen lakia sen 
lainvalintaperiaatteita lukuun ottamatta. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (CISG) soveltaminen on poissuljettu. 

20.2 Osapuolet sitoutuvat siihen, että kaikki osapuolten mahdollisesti nostamat kanteet 
tai vireille panemat oikeudenkäynnit tai menettelyt voidaan aloittaa ainoastaan 
Espoon käräjäoikeudessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Myyjän oikeutta viedä 
asianomainen asia sellaiseen tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen, mikäli tätä 
määräystä ei olisi liitetty näihin Ehtoihin, ja osapuolet hyväksyvät täten kyseisten 
tuomioistuinten toimivallan ja luopuvat kaikista mahdollisista nykyisistä ja tulevista 
vastalauseista kyseisten kanteiden, oikeudenkäyntien ja oikeusmenettelyiden 
oikeuspaikan osalta. 

21. OIKEUKSIEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN PYSYVYYS 

21.1 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia ja niiden laillisia seuraajia. 
Mikäli yksi tai useampi osapuolten oikeus tai velvollisuus lakkaa mistä tahansa 
syystä, se ei vaikuta sellaisiin näiden Ehtojen määräyksiin, joiden on nimenomaisesti 
todettu tai joiden voidaan kohtuudella ymmärtää tarkoitetun jatkumaan voimassa 
tällaisen oikeuden tai velvollisuuden lakattua. 

21.2 Mitään näissä Ehdoissa tai mikään Myyjän Vahvistuksista ei tule tulkita siten, että 
sillä siirretään oikeuksia kolmansille osapuolille.

22. OTSIKOT JA TULKINTA 

22.1 Näiden Ehtojen otsikot on lisätty ainoastaan viittausten helpottamiseksi, eivätkä ne 
vaikuta Ehtojen tulkintaan. 

22.2 Näihin Ehtoihin sisältyvät viittaukset mihin tahansa lakiin tai säännökseen 
on tulkittava viittaukseksi kyseiseen lakiin tai säännökseen sellaisena kuin 
niitä kulloinkin sovelletaan muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna. 

23. IMMATERIAALIOIKEUDET 

BÜFA Composites Finland Oy:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyjä (määritelty jäljempänä) nimenomaisesti ilmoittaa, ettei näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelleta mitään Asiakkaan (määritelty jäljempänä) yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot sisältävät vastuuta rajoittavia tai vastuun pois
sulkevia ehtoja. 

23.1 Myyjä ei ole tarkistanut, onko sellaisia kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, 
joita Tavaroiden myynti, toimitus ja/tai Käyttö saattaa loukata, eikä Myyjä vastaa tältä 
osin mistään tappiosta tai vahingosta. 

23.2 Tavaroiden myynti ja toimitus Myyjän toimesta eivät anna epäsuorasti eivätkä 
muutoinkaan mitään Tavaroiden koostumukseen ja/tai sovelluksiin liittyvää
immateriaalioikeudellista lisenssiä, ja Asiakas nimenomaisesti ottaa vastatakseen
kaikista sellaisista immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyvistä riskeistä, jotka
aiheutuvat siitä, että Asiakas maahantuo Tavaroita tai käyttää niitä yksin tai yhdessä 
muiden materiaalien kanssa tai missä tahansa jalostustoiminnassa. 

Euroresins Scandinavia Oy:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyjä (määritelty jäljempänä) nimenomaisesti ilmoittaa, ettei näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelleta mitään Asiakkaan (määrit elty jäljempänä) yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot sisältävät vastuuta rajoittavia tai vastuun pois
sulkevia ehtoja. 

1. YLEISTÄ

1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin BÜFA
Composites Finland Oy:n (osoite: Lars Sonckin Kaari 16, 02600 Espoo, Suomi)
(jäljempänä ”Myyjä”) tekemiin tai sen puolesta tehtyihin tuotteita ja/tai palveluita
(tavarat ja palvelut jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Tavarat”) koskeviin tarjouksiin,
myynteihin ja toimituksiin Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyille ja jäljempänä
määritellyille asiakkaille (”Asiakas”). Ehtoja sovelletaan lisäksi kaikkiin vastaaviin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin.

1.2 Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki osapuolten aikaisemmat suulliset ja kirjalliset
tarjoukset, ilmoitukset, sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka koskevat Tavaroiden
myyntiä ja toimitusta, ja ne saavat etusijan kaikkiin Asiakkaan aikaisempien tilausten
ehtoihin ja muihin Asiakkaan toimittamiin ehtoihin nähden sekä syrjäyttävät kaikki
tällaiset aikaisemmat tai muut ehdot. Sen, että Myyjä ei vastusta Asiakkaan
määrittelemiä ehtoja, ei missään tapauksessa katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
olisi hyväksynyt mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli Myyjä aloittaa palvelun
suorittamisen tai toimittaa tuotteen, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä
hyväksyisi mitään Asiakkaan ehdoista. Mikäli nämä Ehdot poikkeavat mistä tahansa
Asiakkaan ehdoista, nämä Ehdot ja kaikki Myyjän myöhemmin tekemät tai sen
puolesta tehdyt ilmoitukset ja toimenpiteet, mukaan luettuna muun muassa
tilausvahvistus ja Tavaroiden toimitus, muodostavat vastatarjouksen eivätkä tarkoita,
että mainittuja Asiakkaan ehtoja olisi hyväksytty.

1.3 Näitä Ehtoja voidaan muuttaa tai niistä voidaan poiketa ainoastaan Myyjän ja
Asiakkaan välillä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjallisella sopimuksella.

1.4 Tekemällä sopimuksen näiden Ehtojen perusteella Asiakas hyväksyy sen, että näitä
Ehtoja sovelletaan myöhemmin kohdan 1.1 mukaisiin liiketoimiin, vaikka asiasta ei
nimenomaisesti ole sovittu. Ehtojen voimassaoleva versio on saatavilla
osoitteesta www.Euroresins.com. Myyjällä on oikeus päivittää ja/tai muuttaa
näitä Ehtoja säännöllisesti. Tällaisia tarkistettuja Ehtoja sovelletaan kaikkiin
Myyjän ja Asiakkaan välisiin liiketoimiin siitä hetkestä lukien, kun Asiakkaalle
on ilmoitettu tällaisesta päivityksestä tai muutoksesta tai kun päivitetyt tai
muutetut Ehdot on toimitettu Asiakkaalle.

1.5 Myyjä ja Asiakas toteavat hyväksyvänsä sen, että sähköisten viestimien käytön
tuloksena voi syntyä päteviä, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia ehtoja. Kaiken
Myyjän ja Asiakkaan välisen sähköisen viestinnän katsotaan olevan kirjallista.

2. KUSTANNUSARVIOT, TILAUKSET JA VAHVISTUS 

2.1 Myyjän missä tahansa muodossa tekemät kustannusarviot eivät sido Myyjää, vaan
ne ovat ainoastaan Asiakkaalle osoitettu tilauspyyntö. Myyjällä on oikeus peruuttaa
kustannusarvio ja muuttaa sitä asiasta etukäteen ilmoittamatta. Tilaus ei sido Myyjää,
ennen kuin Myyjä on hyväksynyt tilauksen kirjallisesti (”Myyjän Vahvistus”). Myyjällä
on aina oikeus kieltäytyä tilauksesta syytä ilmoittamatta.

2.2 Arvioituihin tai ennakoituihin määriin perustuvia kustannusarvioita voidaan korottaa,
mikäli määritellyllä ajanjaksolla tosiasiassa ostetut määrät poikkeavat arvioiduista tai
ennakoiduista määristä.

2.3 Myyjän työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja/tai agenttien antamat suulliset
lausumat ja tekemät sopimukset sitovat Myyjää ainoastaan siltä osin kuin Myyjän
asianmukaisesti valtuutettu edustaja tai edustajat ovat vahvistaneet tällaiset lausumat
tai sopimukset kirjallisesti.

2.4 Lukuun ottamatta mitä kohdassa 7.3 on mainittu, kaikki Asiakkaalle toimitetut
näytteet toimitetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eivätkä ne muodosta mitään
nimenomaista tai hiljaista takuuta tai vakuutusta Tavaroiden laadusta, kuvauksesta,
markkinakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja
Asiakkaan katsotaan saaneen riittävät tiedot ennen Tavaroiden tilaamista.

2.5 Kutakin toimitusta käsitellään erillisenä liiketoimena, eikä toimituksen laiminlyönnillä
ole vaikutusta muihin toimituksiin.

2.6 Tavaroiden määrä ja kuvaus ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset.

3. HINNAT 

3.1 Myyjän Tavaroiden hinnat ja valuutat ovat Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Ellei
toisin ole sovittu, Myyjän hinta sisältää standardinmukaisen pakkauksen mutta ei
arvonlisäveroa eikä muita missä tahansa valtiossa Tavaroista tai niiden toimituksista
kannettavia vastaavia soveltuvia veroja, tulleja tai muita maksuja (”Verot”). Asiakas
vastaa Asiakkaalle myytävien Tavaroiden myynnin yhteydessä mahdollisesti
kannettavista Veroista. Myyjä lisää Verojen määrän jokaiseen laskuun tai veloittaa ne
Asiakkaalta erikseen. Mikäli Myyjä myöntää alennusta, kyseinen alennus koskee
ainoastaan Myyjän Vahvistuksessa nimenomaisesti yksilöityä toimitusta.

3.2 Ellei Myyjä ole ilmoittanut Myyjän Vahvistuksessa, että hinnat ovat kiinteitä, Myyjällä
on oikeus nostaa toimittamatta olevien Tavaroiden hintoja, mikäli hintoihin
vaikuttavien tekijöiden taso on noussut. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa raaka-
ja lisäaineet, energia, Myyjän kolmansilta osapuolilta hankkimat tuotteet, palkat ja
palkkiot, sosiaaliturvamaksut, julkiset maksut, rahtikulut ja vakuutusmaksut sekä
valuuttakurssivaihtelut. Myyjän on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista korotuksista.

4. MAKSU JA ASIAKKAALLE MYÖNNETTÄVÄ LUOTTO 

4.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, maksu on suoritettava
käteisenä Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tavaroita koskevan
Myyjän antaman laskun päivämäärästä lukien pankkisiirtona laskussa mainitulle
pankkitilille. Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle Tavaroita koskeva lasku
Tavaroiden toimitusajankohtana tai milloin tahansa sen jälkeen, ellei Asiakkaan ole
määrä noutaa Tavaroita tai ellei Asiakas ota Tavaroita vastaan, kun Myyjä on
tarjoutunut toimittamaan Tavarat, jolloin Myyjällä on oikeus lähettää Asiakkaalle
tällaisia Tavaroita koskeva lasku milloin tahansa sen jälkeen kun Myyjä on ilmoittanut
Asiakkaalle, että Tavarat ovat noudettavissa tai kun Myyjä on tarjoutunut
toimittamaan Tavarat (tapauksesta riippuen). Maksut on suoritettava täysimääräisinä,
eikä niistä saa vähentää mitään Veroja eikä niistä saa kuitata vastasaamisia tai tehdä
muita vähennyksiä.

4.2 Tavaroiden maksun osalta ajankohta on keskeinen. Myyjän muita oikeuksia
rajoittamatta Myyjä voi maksun eräännyttyä periä eräpäivästä lukien korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Korko lasketaan päivittäin siihen saakka, kun
kaikki maksamattomat saamiset on maksettu täysimääräisesti. Asiakas vastaa
kaikista Myyjälle erääntyneiden maksujen perimisestä aiheutuneista kuluista ja
kustannuksista, mukaan luettuna muun muassa kohtuulliseksi katsottavat
asianajokulut, asiantuntijakulut ja oikeudenkäyntikulut (jäljempänä yhdessä
”oikeudenkäynti- ja perintäkulut”).

4.3 Asiakkaan maksuilla katetaan ensin kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan maksettavat
oikeudenkäynti- ja perintäkulut, sitten kohdassa 4.2 yksilöidyt Asiakkaan korkovelat,
ja tämän jälkeen maksuilla vähennetään saamisia vanhimmasta lukien mahdollisesta
Asiakkaan päinvastaisesta ohjeesta huolimatta.

4.4 Laskua koskevat huomautukset on tehtävä Myyjälle kahdeksan (8) päivän kuluessa
laskun päivämäärästä. Tämän jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

5. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

5.1 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, toimituksissa
noudatetaan toimitusehtoa ”Ex Works Myyjän tuotantolaitos”, jolloin termillä ”Ex
Works” on sama merkitys kuin Pariisin Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemien
INCOTERMS-ehtojen uusimmassa versiossa Myyjän Vahvistuksen ajankohtana.

5.2 Ellei Myyjän Vahvistuksessa toisin nimenomaisesti todeta, Myyjän ilmoittamat
toimitusajat ja -päivämäärät ovat arvioita eivätkä sitovia. Myyjällä on oikeus toimittaa
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyt Tavarat erissä ja laskuttaa ne erikseen. Myyjä ei
vastaa mistään toimituksen viivästymisestä aiheutuvista välillisistä vahingoista.
Tavaroiden toimituksen viivästyminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta
vastaanottaa toimitus. Asiakkaalla ei ole oikeutta olla vastaanottamatta Tavaroita, jos
toimitettujen Tavaroiden määrät poikkeavat Myyjän Vahvistuksessa ilmoitetusta
määrästä. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Myyjän Vahvistuksessa ilmoitettu hinta
toimitettujen Tavaroiden osalta.

6. PERUUTUS 

6.1 Mikäli Asiakas perusteettomasti kieltäytyy vastaanottamasta Tavaroita, hylkää
Tavarat tai peruuttaa tai kiistää Myyjän Vahvistuksen, Myyjällä on oikeus tällaisesta
toimenpiteestä aiheutuneen vahingon lisäksi periä korvauksena:

(i) Tavaroiden hinta, mikäli Myyjä ei voi kohtuudella myydä Tavaroita edelleen
kolmannelle osapuolelle, tai

(ii) sopimussakkona määrä, joka vastaa viittäkymmentä prosenttia (50 %)
Tavaroiden hinnasta, mikäli Myyjä voi myydä Tavarat edelleen tai mikäli.

7. TARKASTAMINEN JA ERITELMIEN MUKAISUUS 

7.1 Asiakkaan on tarkastettava Tavarat niiden toimitushetkellä sekä käytön, jalostuksen,
kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana (”Käyttö”) ja varmistuttava siitä, että
toimitetut Tavarat täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimukset.

7.2 Tavaroita koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Myyjälle
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua toimituspäivästä minkä tahansa sellaisen
virheen, puutteen tai vajauksen osalta, joka olisi tullut kohtuudella havaita toimituksen
yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa, ja seitsemän (7) päivän kuluttua siitä
päivämäärästä, jolloin mikä tahansa muu vaatimus tuli tai sen olisi pitänyt tulla
ilmeiseksi, mutta on joka tapauksessa toimitettava Myyjälle viimeistään (i) kuuden (6)
kuukauden kuluttua Tavaroiden toimituspäivästä tai (ii) Tavaroiden varastointiajan
päättymisestä sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi. Tavaroiden käyttö, jalostus
ja myynti katsotaan Tavaroiden varauksettomaksi hyväksymiseksi, ja se merkitsee
luopumista oikeudesta esittää Tavaroita koskevia vaatimuksia.

7.3 Sen määrittely, onko toimitettu Tavara sovittujen Tavaroiden eritelmien mukainen
Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyllä tavalla tai, mikäli eritelmistä ei ole sovittu,
Tavaroiden toimitusajankohtana Myyjän hallussa olevien uusimpien eritelmien
(”Eritelmät”) mukainen, tehdään ainoastaan analysoimalla Myyjän hallussa olevia
näytteitä tai Myyjän tekemiä kirjauksia niistä valmistuseristä, joissa Tuotteita on
valmistettu Myyjän mittausmenetelmän mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Asiakkaan toimittamat eritelmät eivät muodosta osaa Eritelmistä, ellei Myyjän
Vahvistuksessa ole siten nimenomaisesti todettu tai ellei Myyjän valtuuttama
työntekijä ole muutoin näin nimenomaisesti sopinut. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä
vastaanottamasta Tavaroita ainoastaan, mikäli ne eivät ole soveltuvien Eritelmien ja
Myyjän Vahvistuksen mukaiset. Tavarat, jotka Myyjä kirjallisesti hyväksyy tai määrää
palautettaviksi, palautetaan Myyjälle Asiakkaan vaaranvastuulla Myyjän määräämään
kohteeseen.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta koko toimitusta,
mikäli osa Myyjän Vahvistuksessa yksilöidyistä Tavaroista on viallisia.
Mahdollisilla reklamaatioilla ei ole vaikutusta kohdan 4 mukaiseen Asiakkaan
maksuvelvollisuuteen. Vastaanotettuaan reklamaation Myyjällä on oikeus
keskeyttää kaikki muut toimitukset siihen saakka kunnes reklamaatio on
osoitettu perusteettomaksi ja/tai virheelliseksi tai kunnes puute on korjattu
kokonaan.

8. VAARANVASTUUN JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

8.1 Tavaran vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimitushetkellä.

8.2 Myyjä säilyttää ja varastoi Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella Tavarat, joiden
toimitus keskeytetään kohdan 16.1 mukaisesti, sekä Tavarat, jotka Asiakas
oikeudettomasti kieltäytyy vastaanottamasta tai joita Asiakas ei hyväksy.

8.3 Tavaroiden täysi laillinen omistusoikeus ja oikeus niiden tuottoon säilyy Myyjällä
eikä siirry Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut kaikkia Tavaroita koskevat
maksut täysimääräisinä, mukaan luettuna kaikki toissijaiset kustannukset, kuten
korko ja muut vastaavat veloitukset.

8.4 Niin kauan kuin omistusoikeus Tavaraan säilyy Myyjällä tämän kohdan 8 mukaisesti,
Asiakkaalla on oikeus käyttää Tavaroita ainoastaan tavanomaisen liiketoiminnan
edellyttämässä laajuudessa ja Asiakkaalla on velvollisuus:

(i) säilyttää Tavarat Myyjän fidusiaarisena edustajana sekä uskottuna
vastaanottajana ja pitää Tavarat erillään Asiakkaan ja mahdollisten
kolmansien osapuolten tavaroista selvästi tunnistettavissa olevalla tavalla ja
Myyjän omaisuudeksi merkittynä;

(ii) ilmoittaa Myyjälle välittömästi kaikista kolmansien osapuolten esittämistä
vaatimuksista, joilla saattaa olla vaikutusta Tavaroihin,

(iii) varastoida, suojata ja vakuuttaa Tavarat riittävässä laajuudessa, ja

(iv) olemaan panttaamatta Tavaroita tai muulla tavoin asettamatta Tavaroita
vakuudeksi tai perustamatta Tavaroihin muuta rasitetta.

9. RAJOITETTU TAKUU 

9.1 Myyjä takaa ainoastaan, että Tavarat ovat toimituspäivänä Eritelmien mukaisia. Jos
ja siltä osin kuin Tavarat eivät ole Eritelmien mukaisia näiden Ehtojen kohdassa 7
määritellyn mukaisesti, Myyjä voi harkintansa mukaan kohtuullisen ajan kuluessa
joko (i) korjata tai korvata Tavarat ilman, että tästä aiheutuu kuluja Asiakkaalle tai (ii)
hyvittää yksittäisiä Tavaroita, jotka eivät ole Eritelmien mukaisia, määrällä, joka
vastaa tällaisten Tavaroiden alkuperäistä laskutushintaa. Tämän mukaisesti Myyjän
vastuu rajoittuu ainoastaan Tavaran korjaamiseen, korvaamiseen tai
hyvittämiseen.

9.2 Myyjän velvollisuus korjata, korvata tai hyvittää Tavara edellyttää kuitenkin sitä, että
Myyjälle reklamoidaan oikea-aikaisesti Tavaroiden väitetystä Eritelmien
vastaisuudesta, ja soveltuvin osin sitä, että Tavarat palautetaan näiden Ehtojen
kohdan 7 mukaisesti.

9.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa Asiakas katsotaan kuluttajaksi
Kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla tavalla (jolloin nämä Ehdot eivät vaikuta
Asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana), edellä mainittu takuu syrjäyttää
kaikki muut nimenomaiset, hiljaiset, lakisääteiset, sopimusperusteiset tai
vastaavat takuut ja vakuutukset, mukaan luettuna muun muassa kaikki
vakuutukset Tavaroiden markkinakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen sekä vakuutukset siitä, että Tuotteet eivät loukkaa mitään
immateriaalioikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET 

10.1 Myyjä ei vastaa Asiakkaalle tai muille henkilöille missään olosuhteissa mistään
erityisistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai kustannuksista taikka
rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, mukaan luettuna muun muassa
vahingot, jotka perustuvat menetettyyn liikearvoon, menetettyyn myyntiin tai voittoon,
työnseisaukseen, tuotantovaikeuksiin, muiden tuotteiden vahingoittumiseen tai
muuhun vastaavaan vahinkoon, riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot takuun
rikkomisesta, sopimuksen rikkomisesta, harhaanjohtamisesta, huolimattomuudesta
tai muusta vastaavasta.

10.2 Riippumatta siitä, mitä muualla näissä Ehdoissa on todettu, Myyjän vastuu
Tavaroista tai niiden käytöstä johtuvista välittömistä vahingoista ei missään
olosuhteissa ylitä kyseessä olevan Asiakkaalle toimitetun Tuotteiden viallisen erän
myyntiarvoa.

11. YLIVOIMAINEN ESTE 

11.1 Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään vahingosta, tappiosta, kulusta tai
kustannuksesta, joka aiheutuu mistä tahansa toiselle osapuolelle suoritettavan
velvollisuuden viivästymisestä, rajoituksesta, häiriöstä tai laiminlyönnistä
(maksuvelvollisuutta lukuun ottamatta) ja joka johtuu osapuolen kohtuullisen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista olosuhteista, mukaan luettuna muun muassa
luonnonilmiöt, lait, asetukset, määräykset, säännökset, lainsäädäntötoimenpiteet,
viranomais- tai muut hallinnolliset toimenpiteet, tuomioistuimen päätökset tai
määräykset, maanjäristys, tulva, tulipalo, räjähdys, sota, terroriteot, mellakat,
tuhotyöt, onnettomuudet, epidemiat, lakko, työsulku, hidastuslakko,
työtaistelutoimenpiteet, työvoima- tai raaka-ainepula, liikennevälineiden puute tai
liikennehäiriö, tuotantolaitosten tai olennaisten laitteiden häiriöt, hätätilanteessa
tehtävät korjaus- tai huoltotoimet, julkisen infrastruktuurin puute tai häiriöt,
viivästykset toimittajien tai alihankkijoiden toimituksissa tai viat näiden toimittamissa
tuotteissa (”Ylivoimainen Este”).

11.2 Ylivoimaisen Esteen sattuessa kyseessä olevan osapuolen on viipymättä
ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti esteestä eritellen tapahtuman syy sekä se,
millä tavalla tapahtuma vaikuttaa osapuolen Myyjän Vahvistuksen mukaisten
velvollisuuksien suorittamiseen. Viivästystilanteessa toimitusvelvollisuus keskeytyy
Ylivoimaisen Esteen kestoa vastaavaksi ajanjaksoksi. Mikäli Ylivoimainen Este
kuitenkin jatkuu tai sen odotetaan jatkuvan yli kahden (2) kuukauden ajan sovitun
toimituspäivän jälkeen, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kyseessä oleva
Myyjän Vahvistuksen kohta ilman, että siitä aiheutuu toiselle osapuolelle mitään
vastuuta.

12. MUUTOKSET JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN, VASTUUVAPAUTUS 

12.1 Ellei Eritelmiä ole sovittu kiinteiksi tietyn ajanjakson tai tietyn Tavaroiden määrän
osalta, Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai tarkistaa Eritelmiä ja Tavaroiden
rakentamista ja/tai valmistamista ja korvata Tavaroiden tuotannossa ja/tai
valmistuksessa kulloinkin käytettävät materiaalit ilmoittamalla asiasta kirjallisesti.
Asiakas on tietoinen, että Myyjän Internet-sivuilla julkaistujen Myyjän luetteloiden,
eritelmien ja muiden tuotekuvausten tietoa voidaan vastaavasti kulloinkin muuttaa
ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki Eritelmiin, Tavaroihin ja niiden Käyttöön liittyvät

Myyjän lausunnot, vakuutukset, suositukset, neuvot, näytteet tai muut tiedot 
annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa. 

12.2 Tavaroiden ja niiden Käytön sekä Myyjältä Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan
tarkoituksiin saatujen tietojen osalta Asiakkaan tulee käyttää ainoastaan omaa
asiantuntemustaan, taitotietoaan ja arviointikykyään sekä toimia ainoastaan niiden
varassa. Myyjän antama neuvonta ei synnytä mitään lisävelvoitteita. Tavaroiden
soveltuvuutta ja Käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ja muut tiedot eivät ole sitovia,
eikä Myyjä vastaa mistään tällaisesta neuvonnasta johtuvasta seikasta. Asiakas
vapauttaa Myyjän vastuusta kaikista vahingoista, tappioista, kuluista, kustannuksista,
vaateista, vaatimuksista ja velvollisuuksista, jotka aiheutuvat Tavaroista, niiden
Käytöstä Asiakkaan toimesta ja/tai siitä, että Asiakas käyttää tai soveltaa mitä
tahansa Myyjän ilmaisemaa tai välittämää taikka Myyjän puolesta ilmaistua tai
välitettyä tietoa.

13. LAINSÄÄDÄNNÖN JA STANDARDIEN NOUDATTAMINEN

13.1 Myyjä ei anna mitään lupausta eikä vakuutusta siitä, että Tavarat ovat minkään
lainsäädännön, säädöksen, asetuksen, säännöksen tai standardin (”Lainsäädäntö ja
Standardit”) mukaisia, ellei Myyjän Vahvistuksessa tai Eritelmissä ole niin
nimenomaisesti todettu. Asiakas on tietoinen, että Tavaroiden Käyttöön voi kohdistua
Lainsäädännön ja Standardien mukaisia vaatimuksia tai rajoituksia. Asiakas vastaa
yksinomaisesti siitä, että (i) Asiakkaan suunnittelema Tavaroiden Käyttö on Käyttöön
liittyvän Lainsäädännön ja Standardien mukaista, sekä siitä, että (ii) Käyttöä varten
hankitaan kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat.

14. SOPIMUSPUOLTEN RIIPPUMATTOMUUS 

14.1 Myyjä ja Asiakas ovat riippumattomia sopimuspuolia, ja näiden Ehtojen mukaista
Myyjän ja Asiakkaan välistä suhdetta ei tule pitää päämiehen ja edustajan välisenä
suhteena. Myynti kolmannelle osapuolelle tai velvollisuus kolmatta osapuolta kohtaan
ei millään tavalla sido toista osapuolta.

15. KIELTO OIKEUKSIEN SIIRTÄMISESTÄ

15.1 Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää mitään Myyjän Vahvistuksen mukaisia oikeuksia
tai velvollisuuksia ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta,
kuitenkin edellyttäen, että Myyjä voi siirtää tällaiset oikeudet ja velvollisuudet joko
kokonaan tai osittain mille tahansa emoyhtiölleen, tytäryhtiölleen tai
osakkuusyhtiölleen tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka hankkii Myyjän koko
varallisuuden tai Tavaroihin liittyvän liiketoiminnan tai merkittävän osan tällaisesta
varallisuudesta tai liiketoiminnasta.

16. KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN 

16.1 Mikäli (a) Asiakas jättää velvollisuutensa Myyjää kohtaan täyttämättä, tai (b)
Myyjällä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas ei täytä velvollisuuksiaan Myyjää
kohtaan, eikä Asiakas anna Myyjälle riittäviä takeita (esimerkiksi hyväksynnän
jatkuvasta luotonsaannista) siitä, että Asiakas suorittaa velvollisuutensa ennen
suunnitellun toimituksen päivämäärää ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vaatinut tällaista taetta; tai (c) Asiakas tulee
maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, tai
Asiakas asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin uudelleenjärjestelyä tai sulautumista
varten) tai haetaan taikka hakeutuu konkurssiin tai Asiakkaan varat tai merkittävä osa
niistä luovutetaan selvittäjän hallintaan tai mikäli Asiakas tekee sopimuksen velkojien
kanssa tai luovuttaa velkojille oikeuksia, Myyjä voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta
Myyjän muita oikeuksia, kulloinkin asiasta kirjallisesti ilmoittamalla ja välittömästi

(i) vaatia Tavaroiden uudelleentoimitusta ja ottaa takaisin haltuunsa sellaiset
toimitetut Tavarat, joita ei ole maksettu, jota tarkoitusta varten Asiakas
myöntää Myyjälle peruuttamattoman oikeuden ja luvan päästä kaikkiin
sellaisiin tiloihin, joissa Tavaroita säilytetään tai saatetaan säilyttää, ja Asiakas
vastaa kaikista Tavaroiden haltuunottoon liittyvistä kustannuksista; ja/tai

(ii) keskeyttää suorituksensa tai irtisanoa Myyjän Vahvistuksen niiden Tavaroiden
osalta, joita ei ole vielä toimitettu, ellei Asiakas maksa Tavaroita etukäteen
käteisellä tai esitä riittäviä takeita Myyjälle maksun suorittamisesta Tavaroista;
tämä oikeus ei edellytä tuomioistuimen väliintuloa, eikä tällaisesta
keskeyttämisestä ja irtisanomisesta aiheudu Myyjälle minkäänlaista
korvausvastuuta.

16.2 Tapauksissa (i) ja/tai (ii) kaikki Myyjän saamiset ja maksut suhteessa siihen
Asiakkaalle toimitetun Tavaran määrästä, jota Myyjä ei ole ottanut takaisin haltuunsa,
erääntyvät maksettavaksi välittömästi.

17. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

17.1 Mikäli Myyjä ei pane mitä tahansa näiden Ehtojen mukaista määräystä täytäntöön,
tämän ei katsota tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi luopunut oikeuksistaan toimia
kyseisen määräyksen mukaisesti tai panna sitä täytäntöön, eikä Myyjän oikeuksiin
vaikuta se, että tällaisen määräyksen täytäntöönpano viivästyy tai se jätetään
panematta täytäntöön. Sitä, että Myyjä jättää vetoamatta velvollisuuksien rikkomiseen
Asiakkaan puolelta, ei tulkita: (i) sitovaksi oikeudesta luopumiseksi, ellei Myyjän
asianmukaisesti valtuuttama edustaja tai edustajat ole vahvistaneet luopumisen
sitovuutta kirjallisesti; tai (ii) tarkoittavan sitä, että Myyjä olisi näin luopunut
oikeudestaan vedota mihin tahansa aikaisempaan tai myöhempään rikkomiseen.

18. LAUSEKKEIDEN ERILLISYYS JA MUUTTAMINEN 

18.1 Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei miltään osin vaikuta näiden Ehtojen muiden
määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja muiden määräysten
pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta osapuolten välillä tarkastellaan erillään
kyseisistä määräyksistä. Pätemättömiksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi katsotut
määräykset muutetaan sellaisiksi, että ne täyttävät alkuperäisten määräysten
oikeudellisen ja taloudellisen tarkoituksen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

19. KANNEOIKEUDEN RAJOITUS 

19.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta nostaa kannetta, ellei Asiakas ole ensin toimittanut
Myyjälle kirjallista ilmoitusta Myyjään kohdistettavasta väitetystä vaateesta
kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä hetkestä lukien, kun Asiakas on tullut
tietoiseksi kyseisestä tapahtumasta, ja ellei Asiakas ole nostanut kannetta
kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta.

20. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN 

20.1 Myyjän Vahvistuksesta ja/tai näistä Ehdoista johtuvia osapuolten oikeuksia ja
velvollisuuksia tulkitaan ja täytäntöönpannaan soveltaen Suomen lakia sen
lainvalintaperiaatteita lukuun ottamatta. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (CISG) soveltaminen on poissuljettu.

20.2 Osapuolet sitoutuvat siihen, että kaikki osapuolten mahdollisesti nostamat kanteet
tai vireille panemat oikeudenkäynnit tai menettelyt voidaan aloittaa ainoastaan
Espoon käräjäoikeudessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Myyjän oikeutta viedä
asianomainen asia sellaiseen tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen, mikäli tätä
määräystä ei olisi liitetty näihin Ehtoihin, ja osapuolet hyväksyvät täten kyseisten
tuomioistuinten toimivallan ja luopuvat kaikista mahdollisista nykyisistä ja tulevista
vastalauseista kyseisten kanteiden, oikeudenkäyntien ja oikeusmenettelyiden
oikeuspaikan osalta.

21. OIKEUKSIEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN PYSYVYYS 

21.1 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia ja niiden laillisia seuraajia.
Mikäli yksi tai useampi osapuolten oikeus tai velvollisuus lakkaa mistä tahansa
syystä, se ei vaikuta sellaisiin näiden Ehtojen määräyksiin, joiden on nimenomaisesti
todettu tai joiden voidaan kohtuudella ymmärtää tarkoitetun jatkumaan voimassa
tällaisen oikeuden tai velvollisuuden lakattua.

21.2 Mitään näissä Ehdoissa tai mikään Myyjän Vahvistuksista ei tule tulkita siten, että
sillä siirretään oikeuksia kolmansille osapuolille.

22. OTSIKOT JA TULKINTA

22.1 Näiden Ehtojen otsikot on lisätty ainoastaan viittausten helpottamiseksi, eivätkä ne
vaikuta Ehtojen tulkintaan.

22.2 Näihin Ehtoihin sisältyvät viittaukset mihin tahansa lakiin tai säännökseen
on tulkittava viittaukseksi kyseiseen lakiin tai säännökseen sellaisena kuin
niitä kulloinkin sovelletaan muutettuna tai uudelleen voimaan saatettuna.

23. IMMATERIAALIOIKEUDET 




