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Yleiset myynti- ja toimitusehdot 

 

1. Yleistä 

1.1 Toimituksiimme sovelletaan yksinomaan jäljempänä esitettyjä 

ehtoja. Ehtoja, jotka ovat ristiriidassa myyntiehtojemme kans-

sa tai poikkeavat niistä, ei huomioida, ellemme ole nimen-
omaisesti hyväksyneet niitä. Asennukseen ja käyttöönottoon 

liittyvissä töissä sovelletaan täydentävästi erillisiä palveluehto-

ja. Ohjelmistojen osalta, myös silloin, kun ne ovat osa toimit-
tamaamme tuotetta, sovelletaan täydentävästi erillisiä sopi-

musehtoja ohjelmiston käyttöoikeuksien luovuttamisesta. 

1.2 Ennen toimitussopimuksen solmimista tai sopimusta solmitta-
essa tehtyihin suullisiin sopimuksiin on saatava meiltä kirjalli-

nen vahvistus ennen kuin muutokset astuvat voimaan. 

1.3 Meillä on oikeus peruuttaa tarjous, jos tilaaja ei hyväksy 
tarjousta kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. 

1.4 Kustannusarviot eivät ole sitovia ja niistä peritään maksu – 

ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu. Mitat, pakkauskoko ja 
painotiedot, kuvat, simulointitulokset ja piirustukset ovat sito-

via valmistuksen suhteen vain, jos siitä on sovittu erikseen kir-

jallisesti. 
1.5 Näitä ehtoja sovelletaan myös tilaajan tuleviin toimituksiin, 

kunnes kun uudet toimitusehtomme astuvat voimaan. 

 

2. Hinnat 

2.1 Tuotteet laskutetaan toimitusajankohtana voimassa olevan 

hinnaston perusteella ja hintoihin lisätään arvonlisävero. Ar-
vonlisävero jätetään laskuttamatta vain, kun vientitoimituksien 

verottomuuden edellytykset täyttyvät. 

2.2 Ellei toisin ole erityisesti sovittu, hinnat ovat vapaasti rahdin-
kuljettajalla valmistavalla tehtaallamme (Incoterms® 2010), 

pakkaus ei sisälly hintaan. 

2.3 Varaamme oikeuden kohtuullisiin hinnantarkistuksiin, jos 
sopimuksen solmimisen jälkeen kustannukset laskevat tai nou-

sevat erityisesti palkkakustannuksissa tapahtuvien muutosten 

takia, esim. työehtosopimusten johdosta, tai materiaalien hin-
nanmuutosten takia. Esitämme tilaajalle pyydettäessä selvityk-

sen muutoksista. 

2.4 Varaosat toimitetaan ja korjatut tavarat palautetaan kertaluon-
toista laskua vastaan, joka sisältää lähetys- ja pakkauskulut se-

kä korvauksen suorittamastamme palvelusta, ellei kyse ole va-
hingonkorvauksesta. 

 

3. Toimitus, toimitusajat, toimituksen myöhästyminen 

3.1 Sovitun toimituksen aloitusajankohta ja sovittujen toimi-

tusaikojen noudattaminen edellyttävät, että tilaaja täyttää omat 

myötävaikutusvelvoitteensa, erityisesti että kaikki lisätilauk-
set, asiakirjat, luvat, tutkimukset, vapautukset, jotka tilaajan on 

toimitettava, tulevat ajoissa, ja erityisesti että sovitut ennak-

komaksut suoritetaan tai remburssi avataan. Ellei näitä edelly-
tyksiä täytetä asianmukaisesti ja oikeaan aikaan, toimitusaiko-

ja pidennetään kohtuullisesti; tämä ei päde, jos toimittaja on 

yksin vastuussa myöhästymisestä. 
3.2 Jos toimitusaikoja ei voida noudattaa ylivoimaiseen esteen 

takia tai meistä johtumattomista syistä, esim. sota, terrori-

iskut, tuonti- ja vientirajoitukset, myös omia toimittajiamme 
koskevat, sovitut toimitusajat pitenevät esteen keston verran. 

Tämä pätee myös meitä tai toimittajiamme koskeviin työtaiste-

lutoimenpiteisiin. 
3.3 Jos toimitus viivästyy meistä johtuvista syistä, tilaajan on 

ilmoitettava pyydettäessä kohtuullisessa ajassa, haluaako hän 

tavarat toimitettaviksi vai tuleeko hän vaatimaan muita lakiin 
perustuvia oikeuksiaan. 

3.4 Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus lain määräysten mukai-

sesti vain, jos viivästyminen johtuu meistä. 
3.5 Tilaajan viivästyskorvauksiin sovelletaan pykälää 9. 

3.6 Jos tavaran vastaanotto myöhästyy tilaajasta johtuvasta syystä 

tai tilaaja rikkoo tahallisesti muita myötävaikutusvelvoittei-
taan, olemme oikeutettuja vaatimaan korvausta meille aiheu-

tuneista vahingoista lisäkustannuksineen; korvaus on 0,5 % 

toimitukseen kuuluvien tavaroiden yhteissummasta jokaiselta 
alkavalta kuukaudelta, kuitenkin korkeintaan yhteensä 5 % 

toimitukseen kuuluvien tavaroiden yhteissummasta. Sopimus-

puolet ovat velvollisia todistamaan korkeammat tai matalam-
mat lisäkustannukset. Tämä ei vaikuta muihin vastaanoton vii-

västymisestä syntyviin vaateisiin. 

3.7 Osatoimitukset ja niiden laskutus erikseen ovat sallittuja, 

elleivät ne ole tilaajan kannalta kohtuuttomia. 

 

4. Vahingonvaaran siirtyminen 

4.1 Toimitusehto on vapaasti rahdinkuljettajalla valmistavalla 

tehtaallamme (Incoterms® 2010), ellei toisin ole nimenomai-
sesti sovittu. 

4.2 Tilaajan toivomuksesta ja kustannuksella vakuutamme toimi-

tukset tavanomaisilta kuljetusvahingoilta. 
 

5. Reklamaatiot 

5.1 Tilaajan on ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteista 
välittömästi, viimeistään 15 päivän kuluessa tavaran vastaanot-

tamisesta. Reklamaation mukana meille on lähetettävä kollin 

etiketti, lähetysluettelo ja lähetyksen mukana tuleva tarkastus-
lipuke. Tilaajan on ilmoitettava muista vioista heti, kun vika 

havaitaan. 

5.2 Reklamaation saapuminen ajoissa määräytyy sen päivämäärän 
perusteella, jolloin huomautus saapuu meille. 

5.3 Jos reklamaatio osoittautuu perusteettomaksi, meillä on oikeus 

vaatia korvausta aiheutuneista kustannuksista, vaikka tilaaja 
pystyisi osoittamaan, ettei syy epäoikeutettuun reklamaatioon 

ole hänen. 

5.4 Emme hyväksy vikojen korvausvaatimuksia, jos vikaa koske-
va valitus ei saavu ajoissa. 

 

6. Vastaanotto 

Tilaaja ei saa kieltäytyä vastaanottamasta toimituksia vähäpä-

töisten vikojen takia. 

 

7. Vastuu vioista ja oikeudellisista virheistä 

7.1 Virhevastuu vanhenee 12 kuukaudessa. Edellä ilmoitettua 

ehtoa ei sovelleta, jos lakipykälissä 438, kohta 1 no 2, (raken-
nusten rakenteet ja rakennuksilla käytettävät osat), 479, kohta 

1 (vastavaatimus) ja pykälän 634a (rakenneviat) määrätään pi-

demmät vanhenemisajat. 
7.2 Virhevastuun vanhenemisaika alkaa: 

a) Ajoneuvo- ja moottorivarusteiden kohdalla tavaran käyt-

töönottohetkellä, ts. ensiasennusvarusteena rekisteröintipäiväs-
tä, muissa tapauksessa asennuksesta, kuitenkin 6 kuukautta ta-

varan toimituksesta (vastuunsiirrosta); 
b) Kaikissa muissa tapauksissa tavaran toimituksesta (vastuun-

siirrosta). 

7.3 Jos virhevastuun aikana ilmenee vikoja, joiden aiheuttaja on 
ollut olemassa jo vastuunsiirron aikana, meillä on oikeus kor-

vata vahinko valintamme mukaan joko korjaamalla vika tai 

toimittamalla uusi tuote. Reklamoitu tuote on lähetettävä kun-
nostettavaksi meille tai lähimpään kyseistä tuotealuetta varten 

valtuuttamaamme asiakaspalvelupisteeseen. 

7.4 Vanhenemisaikaa pidennetään vahingon korvaamiseen tarvit-
tavalla ajalla. Vanhenemisaika ei ala uudelleen. 

7.5 Jos vian korjaaminen epäonnistuu, tilaaja voi purkaa sopimuk-

sen tai saada alennuksen maksustaan lain määräysten mukai-
sesti ilman, että tilaajalta voitaisiin vaatia vahingonkorvausta. 

7.6 Tilaajan korvausvaatimukset korjauksen aiheuttamista kustan-

nuksista, erityisesti kuljetus, tie-, työ- ja materiaalikustannuk-
sista määräytyvät lain määräysten mukaisesti. Emme kuiten-

kaan hyväksy vaatimuksia, jos kustannukset kasvavat sen ta-

kia, että toimittamamme tuote on jälkeenpäin siirretty muualle 
kuin alkuperäiseen käyttöpaikkaan siitä huolimatta, että siirto 

vastaa tarkoitettua käyttöä. 

7.7 Vikojen korvausvelvoite ei kata vähäistä poikkeamaa sovitusta 
laadusta tai vähäistä vaikutusta käytettävyyteen. Tämä pykälä 

ei vaikuta muihin oikeuksiin. 

7.8 Tuotevikoja eivät ole: 
 - luonnollinen kuluminen 

- tuotteen laadulliset ominaisuudet tai vauriot, jotka ovat syn-

tyneet vastuunsiirron jälkeen seurauksena epäasianmukaisesta 
käytöstä, varastoinnista tai pystytyksestä, tai asennus- ja käyt-

töohjeiden noudattamatta jättämisestä tai liiallisesta kuormi-

tuksesta tai käytöstä, tai soveltumattomien työvälineiden käy-
töstä, epäasianmukaisesta käyttöönotosta tai huollosta; 

- ohjelmavirheet, jotka eivät ole toistettavissa. Vikoja koskevat 

reklamaatiot eivät ole päteviä, jos kolmas osapuoli on tehnyt 
muutoksia tuotteeseen tai tuotetta on muutettu asentamalla sii-

hen osia, jotka ovat peräisin muilta valmistajilta, huolimatta 
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siitä, että muutos ei olisi aiheuttanut vikaa. Emme vastaa tilaa-

jan määräämien rakenteiden tai materiaalien aiheuttamista vi-

oista. 
7.9 Tilaajan korvausvaatimukset ovat päteviä vain, kun tilaaja ei 

ole sopinut omien asiakkaidensa kanssa laissa määritettyjä 

korvausvaatimuksia ylittävistä korvauksista, esim. harkintata-
kuujärjestelystä. 

7.10 Tilaajan on annettava meille tai vian korjaamiseen velvoitetul-

le kolmannelle osapuolelle tilaisuus ja riittävästi aikaa vian 
korjaamiseen. Tilaajalla on oikeus korjata vika itse ainoastaan 

suostumuksellamme tai kun sovelletaan Saksan siviililain 

(BGB) pykälää 37. Vastaamme vikojen korjaamisen aiheutta-
mista kustannuksista laajuudessa, jonka on oltava kohtuullinen 

suhteessa ehjän tuotteen arvoon, vian merkitykseen ja/tai 

mahdollisuuteen muunlaiseen korvaukseen; tämän ylittävistä 
kustannuksista vastaa tilaaja. 

7.11 Pykälät 7.3, 7.5, 7.6 eivät päde, jos tilaaja tai tilaajan asiakas 

on todistettavasti myynyt tuotteen kuluttajalle sellaisenaan, 
työstämättä sitä tai asentamatta sitä toiseen rakenteeseen. 

7.12 Velvollisuuteemme vahingonkorvaukseen ja ylimääräisten 

kustannusten korvaamiseen Saksan siviililain (BGB) korvaus-
vastuuta koskevan pykälän 284 mielessä sovelletaan muilta 

osin pykälää 9. Emme hyväksy tätä ylittäviä vaatimuksia tai 

muita kuin tässä pykälässä 7 määrättyjä korvausvaatimuksia. 
7.13 Tämän pykälän 7 sääntöjä sovelletaan myös oikeudellisiin 

virheisiin, jotka eivät perustu kolmannen osapuolen teollisoi-

keuksien loukkaamiseen. 
 

8. Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet 

8.1 Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat tekijänoikeuksien tai 
kolmannen osapuolen teollisoikeuksien loukkauksista (jatkos-

sa teollisoikeudet), jos teollisoikeudet kuuluvat tilaajalle tai ti-

laajalle välittömästi tai välillisesti osake-enemmistön tai ääni-
enemmistön perusteella kuuluvalle yritykselle.  

8.2 Emme vastaa vahingoista, jotka perustuvat teollisoikeuksien 

loukkauksiin, ellei vähintään yksi teollisoikeusryhmän teollis-
oikeuksista ole joko Euroopan patenttiviraston tai Saksan liit-

totasavallan, Ranskan, Iso-Britannian, Itävallan tai USA:n pa-

tenttiviraston julkaisema.  
8.3 Tilaajan on ilmoitettava meille välittömästi mahdollisesti 

ilmenevistä (todennäköisistä) teollisoikeuden loukkauksista tai 
niihin liittyvistä riskeistä ja jätettävä niin pyytäessämme – jos 

mahdollista – oikeudellisten riitojen johto meille (myös oikeu-

dessa käsittelemättömien kiistojen osalta). 
8.4 Meillä on oikeus valintamme mukaan hankkia teollisoikeutta 

loukkaavalle tuotteelle käyttöoikeus tai muuttaa tuotetta niin, 

että se ei enää loukkaa teollisoikeutta, tai korvata se vastaaval-
la tuotteella, joka ei loukkaa teollisoikeutta. Jos tämä ei ole 

mahdollista kohtuullisin ehdoin tai kohtuullisessa ajassa, tilaa-

ja voi – jos hän on tarjonnut meille mahdollisuuden muutos-
töiden tekemiseen – irtisanoa sopimuksen. Mainituissa olosuh-

teissa myös meillä on oikeus sopimuksen irtisanomiseen. Py-

kälän 7.9 sääntöä sovelletaan vastaavasti. Varaamme oikeuden 
ryhtyä tämän pykälän 8.4 kohdassa 1 meille valittavaksi annet-

tuihin toimenpiteisiin, jos teollisoikeuksien loukkausta ei ole 

vielä todettu lainvoimaiseksi tai emme ole vielä myöntäneet 
sitä. 

8.5 Emme hyväksy tilaajan vaatimuksia, jos tilaaja on vastuussa 

teollisoikeuden loukkauksesta tai jos tilaaja ei tue meitä koh-
tuullisessa määrin puolustautumisessa kolmannen osapuolen 

vaatimuksia vastaan. 

8.6 Lisäksi emme hyväksy tilaajan vaatimuksia, jos tuotteet 
valmistetaan tilaajan erittelyjen tai ohjeiden mukaisesti tai jos 

(todennäköinen) teollisoikeuden loukkaus johtuu siitä, että 

tuotettamme käytetään yhdessä jonkin muun tavaran kanssa, 
joka ei ole peräisin meiltä, tai tuotteita käytetään tavalla, jota 

emme ole voineet ennakoida. 

8.7 Teollisoikeuksien loukkauksiin liittyviin korvausvelvoittei-
siimme sovelletaan muilta osin pykälää 9. 

8.8 Teollisoikeuksia koskevien korvausvaatimusten vanhenemi-

seen sovelletaan vastaavasti pykäliä 7.1 ja 7.2. 
8.9 Emme hyväksy tätä ylittäviä vaatimuksia tai muita kuin tässä 

pykälässä määrättyjä kolmannen osapuolen teollisoikeuksien 

rikkomista koskevia vaatimuksia. 
 

9. Vahingonkorvaus 

9.1 Olemme velvollisia vahingonkorvaukseen ja ylimääräisten 

kustannusten korvaamiseen Saksan siviililain pykälän 284 

hengessä (jäljempänä ”vahingonkorvaus”) sopimuksen mu-
kaisten velvoitteiden ja sopimuksen ulkopuolisten velvoittei-

den rikkomisen takia vain: 

(i) kun on kyse tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä 
(ii) kun on kyse tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta 

johtuvasta hengen vaarantamisesta, ruumiinvamman tuottami-

sesta tai terveyden vaarantamisesta, 
(iii) kun olemme antaneet takuun laadusta tai kestävyydestä, 

(iv) kun on kyse törkeästä tai tahallisesta sopimusehtojen rikkomi-

sesta, 
(v) kun on kyse tuotevastuulain mukaisesta pakottavasta vastuus-

ta, 

(vi) kun on kyse muusta pakottavasta vastuusta. 
9.2 Vahingonkorvaus keskeisten sopimusvelvoitteiden rikkomi-

sesta rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevaan, sopimukselle 

tyypilliseen vahinkoon, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai 
törkeä huolimattomuus, tai vastuu koske hengen, ruumiin tai 

terveyden vaarantamista tai ellei ole annettu laatutakuuta. 

9.3 Emme hyväksy pykälän 9 määrittelemää vahingonkorvausta 
ylittäviä vaatimuksia – riippumatta esitettyjen vaatimusten oi-

keudellisesta luonteesta. Tämä koskee erityisesti syyllisyyteen 

perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia sopimuksen päättyes-
sä, muita velvoitteiden loukkauksia tai seuraamusoikeudellisia 

korvausvaatimuksia omaisuusvahingoista Saksan siviililain 

pykälän 823 mukaan. 
9.4 Jos meillä ei ole vahingonkorvausvelvoitetta, tämä pätee myös 

työntekijöidemme, edustajiemme ja asentajiemme henkilökoh-

taiseen vastuuseen. 
 

10. Omistusoikeuden pidättäminen 

10.1 Pidätämme omistusoikeuden toimittamiimme tavaroihin, 
kunnes kaikki liikesuhteeseemme perustuvat, myös tulevat, 

saatavamme on maksettu.  

10.2 Jos tavarat, jotka ovat vielä pidätysoikeutemme alaisia, tulee 
huoltaa tai tarkastaa, asiakkaan on suoritettava kyseiset työt 

ajoissa omalla kustannuksellaan. 

10.3 Tilaajalla on oikeus työstää tai yhdistää tuotteitamme muihin 
järjestelmiin varsinaisen liiketoimintansa puitteissa. Vaadim-

me pykälässä 10.1 mainittujen maksujen vakuudeksi työstämi-
sen tai yhdistämisen kautta syntyneisiin uusiin tuotteisiin yh-

teisomistusoikeuden, jonka tilaaja siirtää meille jo nyt. Sopi-

muksen sivuvelvoitteena tilaajan on säilytettävä yhteisomis-
tukseemme kuuluvia esineitä maksutta. Yhteisomistusosuu-

temme määräytyy sen suhteen perusteella, mikä meidän tuot-

teellamme (laskettuna laskun loppusummasta mukaan lukien 
arvonlisävero) ja työstämisen tai yhdistämisen tuloksena syn-

tyneen esineen välillä on käsittelyn ja yhdistämisen ajankohta-

na. 
10.4 Tilaajalla on oikeus jälleenmyydä tavaroita varsinaisen liike-

toimintansa puitteissa joko käteismaksua vastaan tai pidättä-

mällä myydyn tavaran omistusoikeus, kunnes se on maksettu. 
Tilaaja luovuttaa jo nyt meille kaikki jälleenmyynnin perus-

teella syntyvät saatavat sivuoikeuksineen koko arvostaan riip-

pumatta siitä, onko tuotteita työstetty vai ei. Saatavien siirto 
toimii vakuutena luvun 10.1 mukaisille saatavillemme. Tilaa-

jalla on oikeus periä jälleenmyynnin perusteella muodostuneet 

saatavat. Meillä on oikeus peruuttaa tilaajan tämän luvun 10.4 
mukaiset oikeudet, ellei tilaaja täytä maksuvelvoitteitaan meitä 

kohtaan sopimuksen mukaisesti, jos tilaajan maksu viivästyy, 

tai tilaaja lopettaa maksunsa, tai jos tilaaja on jättänyt kon-
kurssihakemuksen tai hakeutunut siihen verrattavissa olevaan 

velkajärjestelyyn. Meillä on oikeus peruuttaa tilaajan tämän 

luvun 10.4 mukaiset oikeudet myös, jos tilaajan vakavaraisuu-
dessa tapahtuu tai uhkaa tapahtua oleellinen heikennys tai ti-

laaja on tosiasiassa maksukyvytön tai ylivelkaantunut. 

10.5 Tilaajan on pyydettäessä ilmoitettava välittömästi kirjallisesti, 
kenelle tilaaja on jälleenmyynyt omistukseemme tai osaomis-

tukseemme kuuluvia tuotteita, sekä tilaajalle jälleenmyynnistä 

muodostuneet saatavat. Tilaajan on lisäksi laadittava omalla 
kustannuksellaan virallisesti vahvistetut asiakirjat saatavien 

siirrosta. 

10.6 Tilaajalla ei ole oikeutta muihin toimenpiteisiin pidätys- tai 
yhteisomistusoikeutemme alaisten tuotteiden tai meille siirret-

tyjen saamisten suhteen. Tilaajan on ilmoitettava välittömästi 
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meille kokonaan tai osittain kuuluvien esineiden panttauksista 

tai muista omistusoikeuksien heikennyksistä Tilaaja vastaa 

kaikista kustannuksista, joita tarvitaan sellaisten vaatimusten 
kumoamiseen, joita ulkopuoliset kohdistavat pidätysoikeu-

temme alaisiin tai vakuusomaisuuteemme kuuluviin esineisiin, 

tai esineiden takaisinhankkimiseen, ellei niitä ole mahdollista 
takavarikoida ulkopuolisilta. 

10.7 Jos meille kuuluvien vakuuksien arvo ylittää saatavamme yli 

10 %, vähennämme tilaajan vaatimuksesta vakuuksia samassa 
suhteessa valintamme mukaan. 

 

11. Sopimuksen irtisanominen 

11.1 Jos tilaaja menettelee sopimuksen vastaisesti, erityisesti jos 

tilaajan maksu viivästyy, meillä on oikeus irtisanoa sopimus 

kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen ilman, että se vaikuttaisi 
sopimuksenmukaisiin ja lainmukaisiin oikeuksiimme. 

11.2 Meillä on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos 

tilaaja lopettaa laskujen maksun tai jos tilaaja on jättänyt kon-
kurssihakemuksen tai hakeutunut siihen verrattavissa olevaan 

velkajärjestelyyn. 

11.3 Lisäksi meillä on oikeus sanoa sopimus irti ilman irtisanomis-
aikaa, 

(i) jos tilaajan vakavaraisuudessa tapahtuu tai uhkaa tapahtua 

oleellinen heikennys ja maksuvelvoitteen täyttäminen meille 
vaarantuu, tai  

(ii) jos tilaaja on tosiasiassa maksukyvytön tai ylivelkaantunut. 

11.4 Tilaajan on päästettävä meidät tai edustajamme välittömästi 
sopimuksen irtisanomisilmoituksen saatuaan arvioimaan omis-

tusoikeutemme alaiset tuotteet ja palautettava ne. Kun olemme 

ilmoittaneet asianmukaisesti ajoissa irtisanomisesta, meillä on 
oikeus realisoida muulla tavalla omistusoikeutemme alaiset 

esineet tilaajan erääntyneiden maksujen kuittaamiseksi. 

11.5 Tämän luvun 11 ehdot eivät rajoita lainmukaisia oikeuksia ja 
vaatimuksia. 

 

12. Vientirajoitukset 

12.1 Tavarat ja palvelut toimitetaan (sopimuksen täytäntöönpano) 

sillä varauksella, ettei toimituksiin liity kansallisiin tai kan-

sainvälisiin vientirajoituksiin liittyviä esteitä, erityisesti em-
bargoja tai muita sanktioita. Tilaaja on velvollinen toimitta-

maan kaikki vientiä ja tuontia varten tarvittavat tiedot ja asia-
kirjat. Määräajat ja toimitusajat eivät ole voimassa, jos vienti-

tarkastukset tai lupamenettelyt aiheuttavat viivästyksiä. Jos 

emme ole saaneet vaadittavia lupia, ts. jos toimitus ja palvelu 
eivät ole lupien mukaisia, sopimusta pidetään kyseisten osien 

kohdalta avoimena. 

12.2 Meillä on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos 
irtisanomista vaaditaan kansallisten tai kansainvälisten oikeu-

den määräysten noudattamiseksi. 

12.3 Jos sopimus irtisanotaan luvun 12 mukaisesti, tilaajalla ei ole 
oikeutta vaatia vahingonkorvausta tai vedota muihin oikeuk-

siin irtisanomisen perusteella. 

12.4 Kun tilaaja luovuttaa edelleen toimittamiamme tavaroita 
(laitteisto ja/tai ohjelmisto ja/tai teknologiaa sekä näihin liitty-

viä asiakirjoja riippumatta tavasta, jolla ne on asetettu käytet-

täviksi) tai tuottamiamme tehdas- ja huoltopalveluja (mukaan 
lukien kaikentyyppinen tekninen tuki) kolmansille osapuolille 

ulko- ja kotimaassa, tilaajan on noudatettava kulloinkin sovel-

lettavia kansallisten ja kansainvälisten vientirajoitusten määrä-
yksiä. 

 

13. Luottamuksellisuus 

13.1 Toimittajan on pidettävä meiltä saamansa liiketoiminnalliset ja 

tekniset tiedot (mukaan lukien ominaisuudet, jotka voidaan 

saada tietoon kohteista, asiakirjoista tai ohjelmistoista, sekä 
kaikki tietotaito ja kokemus) luottamuksellisina, eikä näitä tie-

toja saa luovuttaa kolmansille osapuolille niin pitkään kuin ky-

seiset tiedot eivät ole yleisessä tiedossa tai emme ole määrän-
neet tietoja annettavaksi edelleen tilaajan välityksellä. Tietoja 

saa luovuttaa ainoastaan sellaisille tilaajan liiketiloissa työs-

kenteleville henkilöille, joiden on välttämätöntä osallistua nii-
den käyttöön ja jotka ovat sitoutuneita luottamuksellisuuteen. 

Tiedot ovat yksinomaista omaisuuttamme. Tällaisia tietoja ei 

saa jäljentää tai käyttää kaupallisessa tarkoituksessa ilman kir-
jallista ennakkohyväksyntäämme. Kaikki meiltä peräisin ole-

vat tiedot (tarvittaessa myös kaikki kopiot ja tehdyt tallenteet) 

ja lainatut esineet on pyydettäessä palautettava meille viipy-

mättä kokonaisuudessaan tai tuhottava. 

13.2 Pidätämme oikeudet kohdassa 13.1 nimettyihin tietoihin 
(mukaan lukien tekijänoikeudet ja oikeudet teollisoikeuksien 

rekisteröintiin, kuten patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, puo-

lijohdesuojiin jne.). 
 

14. Maksuehdot 

14.1 Ellei toisin ole sovittu, lasku maksetaan 30 päivän kuluessa 
laskun päivämäärästä alennuksitta. Voimme kuitenkin vaatia 

maksuehdoksi luovutus maksua vastaan (esim. jälkivaatimus 

tai pankkisiirto) tai ennakkomaksun. 
14.2 Meillä on oikeus kuitata maksut vanhimmasta erääntyneestä 

saatavasta alkaen. 

14.3 Maksuajan ylittyessä meillä on oikeus vaatia viivästyskorkoa, 
joka on 8 % yli peruskoron. Tämä ei sulje pois muita korvaus-

vaatimuksia. 

14.4 Maksu vekselillä on sallittu vain, kun siitä sovitaan meidän 
kanssamme etukäteen. Hyväksymme vekselit ja sekit vain so-

pimuksen täytäntöönpanoa varten ja ne kelpuutetaan maksuksi 

vasta lunastuksen jälkeen. Tilaaja vastaa vekselien ja sekkien 
lunastuskuluista. 

14.5 Jos tilaajan maksu viivästyy, meillä on oikeus vaatia käteis-

maksua kaikille liikesuhteen perusteella syntyneille eräänty-
neille ja kiistattomille laskuille. Lisäksi meillä on oikeus toi-

mittaa jäljellä olevat toimitukset vain ennakkomaksua tai va-

kuuksia vastaan. Maksuajan pidennys tai vekselien tai sekkien 
vastaanottaminen ei vaikuta tähän oikeuteen. 

14.6 Tilaajalla on oikeus kuitata lasku vastavaatimusta vastaan 

vain, kun tilaajan vastavaatimus on kiistaton, lainvoimaiseksi 
todettu tai odottaa virallista päätöstä vireillä olevassa oikeus-

käsittelyssä. 

14.7 Tilaajalla on oikeus pidättää maksujaan vain, kun tilaajan 
vastavaatimus on kiistaton, lainvoimaiseksi todettu tai odottaa 

virallista päätöstä vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä. 

 

15. Muuta 

15.1 Jos jokin näiden ehtojen tai lisäsopimusten määräyksistä on tai 

tulee olemaan kelpaamaton, se ei vaikuta ehtojen muiden mää-
räysten voimassaoloon. Osapuolet ovat velvollisia sopimaan 

kelpaamattoman määräyksen korvaamisesta uudella määräyk-
sellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin kelpaamattoman 

määräyksen alkuperäistä taloudellista tarkoitusta. 

15.2 Oikeudenkäyntipaikka on Stuttgart (Raastuvanoikeus 70190 
Stuttgart) tai valitsemamme suorituspaikan tuomioistuin, jos 

tilaaja on 

- kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö, julkisoikeudel-
linen yhteisö tai 

- tilaajalla ei ole yleistä kotimaista oikeudenkäyntipaikkaa 

 tai 
- tilaaja on muuttanut sopimuksen päättymisen jälkeen asuin-

paikkansa tai tavanomaisen oleskelupaikkansa pois kotimaasta 

tai tilaajan asuinpaikka tai tavanomainen oleskelupaikka ei ole 
tiedossa syytettä nostettaessa. 

Meillä on lisäksi oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa, jonka 

toimialueella tilaajan toimipaikka tai sivutoimipaikka sijaitsee. 
15.3 Toimittajan ja tilaajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan 

ainoastaan Saksan lakia lukuun ottamatta kuitenkaan riitatilan-

teita, jotka koskevat lakimääräyksiä tai YK:n yleissopimusta 
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 

(CISG). 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


