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MYYNNIN EHDOT 

 

1. MÄÄRITELMÄT 

1.1 OSTAJA” tarkoittaa henkilöä tai yritystä tai henkilöitä tai organisaatioita, jolta Tilaus on 

vastaanotettu. 

1.2 "YHTIÖ" Tarkoittaa yritystä, jonka nimi ja osoite ovat lomakkeen alussa. 

1.3 "EHDOT" Tarkoittaa tässä asiakirjassa esitettyjä myyntiehtoja ja mahdollisia erityisiä 

ehtoja, jotka Yhtiö on sopinut kirjallisesti. 

1.4 "SOPIMUS" Tarkoittaa Yhtiön ja Ostajan välistä sopimusta Tavaroiden myynnistä ja 

ostosta näiden Ehtojen mukaisesti. 

1.5 "TAVARAT" Tarkoittaa Tilauksessa kuvattuja tavaroita tai esineitä tai mitä tahansa niistä. 

1.6 "HINTA" Tarkoittaa Tavaroille hintaa, jonka Yritys on määrittänyt hyväksyessään 

Tilauksen. 

1.7 "TILAUS" Tarkoittaa Ostajan tekemää Tilausta Tavaroiden toimittamisesta ja/tai 

Palveluiden toimittamisesta. 

 

 

2. SOVELLETTAVAT EHDOT 

2.1 Yrityksen tarjoukset eivät sido Yritystä ja Sopimus tulee voimaan vasta, kun Yhtiö 

hyväksyy Tilauksen. 

2.2 Sopimukseen sovelletaan ehtoja, joita sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka koskevat 

Tavaroiden myyntiä Yrityksen ostajalle, lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja, mukaan 

lukien ehdot, joita ostaja saattaa soveltaa mihin tahansa ostotilaukseen, 

tilausvahvistukseen tai vastaavaan asiakirjaan. Kaikki tavaratilaukset katsotaan Ostajan 

ehdotukseksi ostaa tavaroita näiden Ehtojen mukaisesti. 

2.3 Mitään muutoksia näihin ehtoihin (mukaan lukien osapuolten välillä sovitut erityisehdot) 

ei voida soveltaa, ellei Yhtiön johtaja ole kirjallisesti hyväksynyt ja erityisesti (mutta 

rajoituksetta):- 

2.3.1 jos ostaja vaatii tavaroita tiettyyn tarkoitukseen, yrityksellä ei katsota olevan 

ilmoitusta tällaisesta tarkoituksesta, elleivät ostaja ja yritys ole sopineet 

tarkoituksesta kirjallisesti ja allekirjoittaneet heidän puolestaan kuten edellä; 

2.3.2 Yritys ja Ostaja tiedostavat, ettei ole olemassa sellaista käyttöä tai 

kaupankäyntiä, joka voisi millään tavalla vaikuttaa Sopimuksen ehtoihin. 

2.4  Sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä. Ostaja hyväksyy, että se ei ole 

tukeutunut mihinkään Yhtiön tai sen puolesta annettuun tai annettuun lausuntoon, 

lupaukseen tai esitykseen, jota ei ole mainittu sopimuksessa. 

2.5  Kaikki Yrityksen tuottamat näytteet, piirustukset, kuvaukset tai mainokset ja kaikki 

Yhtiön esitteissä tai luetteloissa tai yhtiön verkkosivuilla olevat kuvaukset tai kuvat on 

tuotettu yksinomaan antamaan likimääräinen käsitys niissä kuvatuista tuotteista. Ne 

eivät ole osa sopimusta tai niillä ei ole sopimusvoimaa. 

2.6  Huolimatta siitä, että näyte tuotteista on saattanut olla näytteillä ja ostaja tarkastanut 

sen, täten todetaan, että tällainen näyte oli näin esillä ja tarkastettu vain, jotta ostaja 
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voisi arvioida tavaroiden määrän ja kunnon. Ei siten, että kyseessä olisi sopimuksen 

mukainen näytemyynti. Ostaja ottaa tavarat omalla vastuullaan sen vastaavuuden 

osalta mainittuun näytteeseen tai niiden määrän ja kunnon osalta mihin tahansa 

tarkoitukseen. 

2.7 Tilauksessa tai muualla annettu tavaran kuvaus on vain tunnistamistarkoituksessa, eikä 

tällainen kuvaus ole kuvauksen mukainen myynti. 

 

3. VASTUURAJOITUS 

3.1 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa Ostaja toimii kuluttajana, kaikki takuut, ehdot tai 

ehdot ovat lain tai yleisen lainsäädännön mukaisia tai muuten kiellettyjä lain sallimassa 

laajuudessa. 

3.2 3.2 Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita tai sulje pois Yhtiön vastuuta seuraavista: 
3.2.1 kuolema tai henkilövahinko, joka johtuu sen laiminlyönnistä tai sen 

työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuudesta 

(soveltuvin osin); ja 

3.2.2 petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen. 

3.3 Ellei lausekkeesta 3.2 muuta johdu: 

3.3.1 Yritys ei ole vastuussa SATUNNAISISTA, ERIKOISISTA, EPÄSUORISTA TAI 

VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA SAMANLAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, 

mukaan lukien (mutta ei rajoitu) voiton tai tulon menetyksiin, tavaroiden 

käytön menetyksestä, omaisuusvahingoista, kolmansien osapuolten 

vaatimuksista, mukaan lukien henkilövahingot tai kuolema, koska ostaja ei ole 

varoittanut tai antanut ohjeita tai riittävästi varoittaa tai opastaa Tavaroiden 

vaaroista tai Tavaroiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä (Yhtiön 

ohjeiden mukaan), riippumatta siitä, onko Yhtiölle ilmoitettu tällaisten 

vahinkojen mahdollisuudesta; ja 

3.3.2 Yrityksen tämän sopimuksen mukainen kokonaisvastuu mistä tahansa syystä 

riippumatta siitä, johtuuko se sopimuksesta, takuusta, 

vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta), 

ankarasta vastuusta tai tuotevastuusta, rajoittuu ostajan tosiasiallisiin 

vahinkoihin tai yritykselle maksettuun hintaan, riippuen kumpi on pienempi. 

Kaikki yhtiötä vastaan esitetyt vaatimukset on esitettävä 1 kuukauden 

kuluessa kanteen syntymisestä.
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4. LAATU 

4.1 Yritys takaa, että tavarat toimitettaessa: 

4.1.1 vastaavat kaikilta olennaisilta osiltaan kuvaustaan; ja 

4.1.2 eivät sisällä materiaalivirheitä. 

4.2 Ostaja tarkastaa tämän sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat välittömästi niiden 

toimituksen yhteydessä ja ilmoittaa siitä yritykselle 14 vuorokauden kuluessa, jos 

tavarat eivät ole yhteensopivia tilauksessa mainitun metallityypin tai laadun kanssa. 

toimituksesta. 

4.3  Jos Ostaja ei ilmoita hylkäävänsä Tavaraa kohdan 4.2 mukaisesti, ostajan katsotaan 

hyväksyneen tavarat ja tavaran katsotaan olevan kaikilta osin Sopimuksen mukainen. 

4.4 Kohdan 4.5 mukaisesti, jos: 

4.4.1 ostaja ilmoittaa kirjallisesti yritykselle kohdan 4.2 mukaisesti; ja 

4.4.2 Yritykselle annetaan kohtuullinen mahdollisuus tutkia kyseiset Tavarat; ja 

4.4.3 ostaja (jos yritys niin pyytää) palauttaa kyseiset Tavarat Yrityksen 

toimipaikkaan Ostajan kustannuksella, Yritys harkintansa mukaan korjaa tai 

vaihtaa vialliset tavarat tai palauttaa tuotteen hinnan viallisten tavaroiden 

osalta kokonaisuudessaan. 

 

4.5 Yritys ei ole vastuussa siitä, että tavarat eivät noudata kohdassa 4.1 määriteltyä 

takuuta missään seuraavista tapahtumista: 

4.5.1 ostaja käyttää kyseisiä Tuotteita edelleen ilmoitettuaan kohdan 4.4 

mukaisesti; 

4.5.2 virhe johtuu siitä, että Ostaja ei noudattanut Tavaran varastointia, 

käyttöönottoa, asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia Yhtiön suullisia tai 

kirjallisia ohjeita tai (jos sellaisia ei ole) hyvää kauppatapaa koskien sitä; 

4.5.3 vika johtuu siitä, että yritys noudattaa Ostajan toimittamia piirustuksia, 

suunnitelmia tai eritelmiä; 

4.5.4 vika johtuu kohtuullisesta kulumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta, 

laiminlyönnistä tai poikkeavista säilytys- tai työoloista; tai 

4.5.5 Tavarat eroavat kuvauksestaan muutosten seurauksena, jotka on tehty 

sen varmistamiseksi, että ne ovat sovellettavien lakisääteisten tai 

määräysten mukaisia. 

4.6 Lukuun ottamatta tässä kohdassa 4 mainittuja tapauksia, yritys ei ole vastuussa 

Ostajaa kohtaan, jos tavarat eivät ole kohdan 4.1 mukaisia takuun mukaisia. 

4.7 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Yrityksen toimittamiin korjattuihin tai vaihdettuihin 

tuotteisiin. 
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5. OMISTUKSEN SÄILYMINEN 

5.1 Sen estämättä, mitä lausekkeessa 8 määrätään, tämän sopimuksen mukaisesti myytyjen 

Tavaroiden laillinen ja tosiasiallinen omistusoikeus säilyy yrityksellä, kunnes yritys on 

vastaanottanut maksun kokonaisuudessaan:- 

5.1.1 kyseisille Tavaroille; 

5.1.2 kaikista muista Yrityksen toimittamista Tavaroista; 

5.1.3 kaikista muista ostajalta yritykselle kuuluvista varoista muista syistä 

5.2 Kunnes Tavaroiden laillinen ja tosiasiallinen omistusoikeus siirtyy Ostajalle kohdan 5.1 

mukaisesti, Ostajan tulee: 

5.2.1 pitää Tavaroita ja kutakin niistä luottamuksellisesti Yhtiön takuuna; ja 

5.2.2 varastoida Tavarat (ilman kustannuksia Yritykselle) erillään kaikista muista 

sen hallussa olevista Tavaroista, jotka ovat helposti tunnistettavissa Yrityksen 

omaisuudeksi 

5.3  

5.3.1 Kohdasta 5.1 huolimatta Ostaja voi (ainoastaan sen ja asiakkaan välillä) 

päämiehenä tavanomaisessa liiketoiminnassaan myydä Tavarat vilpittömässä 

mielessä täydellä markkina-arvolla tai käyttää Tavaraa tavanomaisessa 

liiketoiminnassaan. 

5.3.2 Tavarat katsotaan myydyiksi tai käytetyiksi ostajalle toimitetussa tilauksessa. 

5.3.3 Ostajan tulee (yrityksen ja ostajan välillä) suorittaa kaikki tavaroiden 

jälleenmyynti, jossa laillinen ja tosiasiallinen omistusoikeus ei ole siirtynyt 

ostajalle. 

5.4    

5.4.1 Jos Tavarat, joiden laillinen ja tosiasiallinen omistus ei ole siirtynyt ostajalle, 

sekoitetaan tai liitetään muihin tavaroihin, ostaja pidättää niiden myyntitulot   

Yhtiölle  kohdan 5.1 mukaisesti takaisin  

5.4.2 Koskien tuottoja kaikkien Tavaroiden ja muiden lausekkeessa 5.4.1 

tarkoitettujen tavaroiden myynnistä ostajan pitää turvassa kaikkien niiden 

summien osalta, jotka Yhtiö voi saada takaisin lausekkeen 5.1 mukaisesti. 

5.4.3 Ostajan on säilytettävä kohdassa 5.4.2 tarkoitetut myyntitulot erillisellä tilillä 

ja Yhtiöllä on oikeus jäljittää kyseiset tuotot 

5.4.4 Laskiessaan yritykselle edellä olevien kohtien 5.3.3 ja 5.4.1 mukaisia 

myyntituloja kokonaisuudessaan, yritys maksaa Ostajalle palkkion, joka 

vastaa yritykselle kuuluvien summien ja oston arvon erotusta 
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5.5 Ostaja siirtää yritykselle kaikki oikeudet ja vaatimukset, jotka ostajalla voi olla omia 

asiakkaitaan ja muita kohtaan kohdissa 5.3.3 ja 5.4.1 määriteltyjen Tavaroiden osalta.  

5.6 Milloin tahansa ennen ostajalle siirtyvien tavaroiden laillista ja tosiasiallista omistajuutta 

(riippumatta siitä, onko yritykselle suoritettu maksu sitten erääntynyt tai ostaja muuten 

rikkoo mitään velvoitteitaan yhtiötä kohtaan) Yritys voi (rajoitamatta mitään muita sen 

oikeuksia):- 

5.6.1 ottaa kaikki tavarat tai osa niistä takaisin haltuunsa ja mennä mihin tahansa 

toimitiloihin tätä tarkoitusta varten (tai valtuuttaa jonkun tekemään niin), 

joihin Ostaja täten antaa luvan; 

5.6.2 vaatia toimittamaan sille kaikki tavarat tai osa niistä; 

5.6.3 irtisanoa Ostajan valtuudet myydä tai käyttää tavaroita välittömästi 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ostajalle, jonka oikeus lakkaa automaattisesti 

(ilman ilmoitusta) ostajan maksukyvyttömyyden tai selvitystilaan asettamisen 

tai vastaanottajan tai vastaavan nimettyä tai kutsuvan velkojiensa 

kokouksessa tai missä tahansa sen hallussa olevista tavaroista perittävän 

täytäntöönpanon tai hätätilanteen yhteydessä. 

5.7 Yritys voi milloin tahansa lunastaa Ostajalta saamiaan summia parhaaksi katsomallaan 

tavalla ilman, että Ostajan väitetyt omistukset eivät kestä. 

5.8 Jokainen tämän lausekkeen lauseke ja alalauseke on erillinen, erotettavissa ja distinkti. 

 
 

6. MAKSU 

6.1 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa tilauspäivänä on olemassa kirjallinen sopimus, jonka 

molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet, ja jonka Yhtiön johtaja vahvistaa 

luottoehtojen tai muiden maksuehtojen osalta, ostajan maksaessa Tavaroiden hinta 

maksetaan käteisellä. 

6.2 Jos Tavaran hintaa ei ole maksettu erääntymispäivänä joko tämän kohdan 6.1 perusteella 

tai minkä tahansa sopimuksen perusteella, joka muuttaa maksuaikaa, seuraavat 

seuraukset seuraa:- 

6.2.1 Ostajan on maksettava viivästyskorkoa sekä ennen että jälkeen yhtiön 

mahdollisesti saamaa tuomiota: - 

6.2.1.1 Tavaroiden hinta; ja 

6.2.1.2 kaikista muista summista, jotka kohdan 6.2.2 ja/tai 7.6 perusteella 

tulee tämän jälkeen erääntymään Ostajalta yritykselle, korko 

lasketaan siitä päivästä, jona hinnan maksu erääntyy, 

puolivuosittainen korko on 12 % vuodessa; ja 

6.2.2 ostajan ja yrityksen väliset luottojärjestelyt riippumatta siitä, ovatko ne 

tämän sopimuksen kohteena olevia tavaroita tai muutoin, päättyvät ja kaikki 

ostajan yritykselle maksettavat summat erääntyvät ja ne on maksettava 

välittömästi. 

6.3 Yritys varaa oikeuden muuttaa Tavaroiden hintaa milloin tahansa Yhtiön ostajalle 

antamalla kirjallisella ilmoituksella EDELLYTTÄEN, että jos tällainen muutos nostaa 
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Tavaran hintaa yli 5 %, Ostajalla on mahdollisuus neljäntoista päivän kuluessa mainitun 

ilmoituksen antamisesta ilmoittamalla kirjallisesti Yhtiölle joko jatkaa Toimeksiannon 

toteuttamista tällä tavalla vaihdetulla hinnalla tai peruuttaa se osa Toimeksiannosta, 

johon mainittu muutos saattaa vaikuttaa. Ostajalla tulee olla neljäntoista päivän kuluessa 

mainitun ilmoituksen antamisesta mahdollisuus joko jatkaa Tilauksen toteuttamista tällä 

tavalla vaihdetulla hinnalla tai peruuttaa se osa Toimeksiannosta, johon mainittu muutos 

saattaa vaikuttaa. 

6.4 Rajoittamatta yhtiön muita oikeuksia, jos Yritys ei pysty hankkimaan ja ylläpitämään 

ostajalle vakuutettua luottorajaa, kaikki luottolimiitit ja -järjestelyt päättyvät välittömästi 

tai Yhtiön harkinnan mukaan vähennetään Yhtiön luottovakuutusyhtiöiden asettama 

luottoraja, jonka Yhtiö on ilmoittanut Ostajalle kirjallisesti. 

 

7. TOIMITUS/YLIVOIMAINEN ESTE/VASTOINKÄYMINEN 

7.1 Ellei lausekkeista 7.2 ja 7.3 muuta johdu, Yrityksen on toimitettava tavarat tai ne 

lähetetään toimitettavaksi tilauksessa määritellyllä paikalla tai paikkoihin ja tavalla tai 

myöhemmin sovitulla tavalla. 

7.2 Yhtiö voi muuttaa tai peruuttaa kaikkien sopimusten täytäntöönpanon minkä tahansa 

Jumalan teon, sodan, lakon, hallituksen määräysten tai määräysten, kansallisten 

hätätilanteiden, työsulun, tulipalon, tulvan, kuivuuden, myrskyn tai muun syyn vuoksi 

(Olipa luonteeltaan samankaltainen tai ei) yhtiöstä riippumattomista tai tällaisen 

sattuman aiheuttamasta toimituskyvyttömyydestä tai siitä aiheutuvasta tappiosta. 

7.3 Jos taloudelliset tai liiketoiminnalliset olosuhteet tai muut odottamattomat olosuhteet 

tai tapahtumat aiheuttavat myyjälle epätavallisia vaikeuksia sopimuksen ehtojen 

täyttämisessä, sovitaan, että osapuolet kokoontuvat keskustelemaan ja neuvottelemaan 

muutoksista mihin tahansa sopimukseen lieventämään sellaista vaivaa. Jos muutoksista 

ei päästä yksimielisyyteen, nimitetään 15 päivän kuluessa puolueeton, molempien 

osapuolten hyväksymä sovittelija. Sovittelijan on ilmoitettava molemmille osapuolille 

johtopäätöksestään kuukauden kuluessa. Jos kumpikaan osapuoli ei hyväksy tätä, 

rikkomaton osapuoli voi viedä asian tuomioistuimeen. 

7.4 Ellei Tilauksessa toisin mainita, yrityksen katsotaan toimittaneen tavarat 

asianmukaisesti, jos tavarat noutaa Ostaja tai joku hänen puolestaan taikka ne 

toimitetaan Ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle tai se noutaa sen ja tällainen toimitus 

katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun Tavarat vastaanotetaan Ostajan, tämän 

henkilöstön, edustajan tai rahdinkuljettajan haltuun. 

7.5 Kuljetettavan tavaran vaurioitumista tai osittaista katoamista koskeva vaatimus on 

esitettävä kirjallisesti sekä rahdinkuljettajalle että yritykselle kolmen päivän kuluessa 

toimituksesta. Jos koko lähetystä ei toimiteta, reklamaatiot on esitettävä kirjallisesti sekä 

rahdinkuljettajalle että yritykselle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun ostaja (tai ostajan 

edustaja) on vastaanottanut tavaran lähettämisilmoituksen. Jos reklamaatioita ei ole 

esitetty edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, tavarat katsotaan toimitetuiksi 

sopimuksen mukaisesti. 
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7.6 Jos ostaja ei jostain syystä voi vastaanottaa Tavaroiden toimitusta toimitusajankohtana, 

Yritys varastoi tavarat harkintansa mukaan ja tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia 

rajoittamatta, mikäli sen varastotilat sallivat, tavarat niiden tosiasialliseen toimitukseen 

asti. Ostaja maksaa Yhtiölle mainittujen Tavaroiden tosiasiallisesta toimituksesta tämän 

sopimuksen kohdan 6 mukaisesti maksettavan summan lisäksi sellaisen summan, joka 

vastaa kustannuksia (mukaan lukien vakuutus) ja kustannuksia, jotka aiheutuvat sen  

epäonnistuneista toimituksista. 

7.7 Toimituksen viivästyminen ei oikeuta ostajaa irtisanoutumaan tai irtisanomaan 

sopimusta tai sen mukaisia toimituksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8  

7.8.1 Yritys varaa oikeuden suorittaa toimituksia ja/tai palveluita erissä ja laatia 

jokaisesta tällaisesta erästä erillisen laskun  

7.8.2 Jos Yritys käyttää oikeuttaan toimittaa toimituksia ja/tai palveluita yllä olevan 

kohdan 7.8.1 mukaisesti, tällaisten toimitusten ja/tai palvelujen 

toimittamisen viivästyminen tai toimittamatta jättäminen lisäerien tai 

maksuerät eivät oikeuta ostajaa hylkäämään Sopimusta tai minkään muun 

erän toimitusta/palvelua tai pidättämään maksua minkään aiemmin 

toimitetun/tarjotun erän osalta. 
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8. RISKI 

8.1 Tavaraan liittyvä riski siirtyy Ostajalle Tavaran toimituksen tai Tavaran varastoon 

luovuttamisen tai Tavaran noudon yhteydessä. Näiden Ehtojen mukaisesti Ostaja on 

velvollinen vakuuttamaan tavarat ja maksamaan kaikki Sopimuksen mukaiset summat 

tästä hetkestä lähtien riippumatta siitä, ovatko tavarat kadonneet, tuhoutuneet, 

vahingoittuneet tai varastettu. 

8.2 Tavaran omistusoikeus ei siirry Ostajalle ennen kuin Yritys on vastaanottanut maksun 

kokonaisuudessaan (käteisellä tai selvitettynä) seuraavista: 

8.2.1 Tavarat; ja 

8.2.2 kaikki muut tavarat ja palvelut, jotka Yhtiö on toimittanut Ostajalle ja joista 

on tullut erääntynyt maksu; 

 ja siihen asti Tavaroihin sovelletaan kohdan 5 määräyksiä. 

 

 

9. PÄÄTTYMINEN 

9.1 Tätä lauseketta sovelletaan, jos: 

9.1.1 ostaja tekee minkä tahansa vapaaehtoisen järjestelyn velkojiensa kanssa tai 

joutuu hallintomääräyksen alaisena tai (yksityisenä tai yrityksenä) konkurssiin 

tai (yrityksenä) joutuu hallinto- ja/tai selvitystilaan (muuten kuin yhdistämistä 

varten tai jälleenrakennus); tai 

9.1.2 rasittaja ottaa haltuunsa tai pesänhoitaja määrätään ostajan mille tahansa 

omaisuudelle tai kiinteistölle; tai 

9.1.3 ostaja lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoimintansa; tai 

9.1.4 Yritys ymmärtää kohtuudella, että jokin yllä mainituista tapahtumista on 

tapahtumassa Ostajaa kohtaan ja ilmoittaa siitä Ostajalle. 

9.2  Jos tämä lauseke on voimassa, yhtiöllä on oikeus päättää Sopimus tai keskeyttää 

Sopimuksen mukaiset lisätoimitukset ilman vastuuta Yhtiölle, kuitenkaan rajoittamatta 

muita Yhtiön käytettävissä olevia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, ja jos Tavarat on 

toimitettu, mutta hintaa ei ole maksettu, erääntyy se välittömästi ja on maksettava, jollei 

aiemmasta sopimuksesta muuta johdu. 

 

10. KORVAUS 

Kun Tavarat valmistetaan tai mukautetaan Ostajan toimittamien määritelmien mukaisesti, 

Ostaja korvaa Yhtiön kaikista veloista, kustannuksista, vaateista, kuluista, vahingoista ja 

menetyksistä (mukaan lukien kaikki suorat, tai välilliset menetykset ja kaikki korot, 

seuraamukset ja oikeudelliset ja muut ammatilliset kulut ja kulut), jotka yhtiölle on aiheutunut 

tai aiheutunut yhtiötä vastaan esitetyistä vaatimuksista kolmannen osapuolen 

immateriaalioikeuksien tosiasiallisesta tai väitetystä loukkauksesta, joka johtuu tai liittyy yhtiön 

tällaisen spesifikaation käyttöön. 

 

11. YLEISTÄ 

11.1 Kaikki otsikot ovat vain viittauksen helpottamiseksi, eivätkä ne vaikuta tämän 
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sopimuksen rakenteeseen. 

11.2 Kaikki tämän sopimuksen määräykset, jotka ovat tai voivat olla mitättömiä tai 

täytäntöönpanokelvottomia, katsotaan pätemättömyyden tai 

täytäntöönpanokelvottomuuden laajuudessa erotettavissa näistä Ehdoista, eivätkä ne 

vaikuta tämän sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen. 

11.3 Yrityksen ostajalle osoittama tai myöntämä ”waiver”, myönnytys tai lievennys (joko 

nimenomainen tai epäsuora), joko Ehtojen muutoksella tai muutoin, ei millään tavalla 

vaikuta tai rajoita tämän sopimuksen mukaisia Yrityksen oikeuksia tai heikennä Yhtiön 

oikeutta tehdä niin tulevaisuudessa. 

11.4 Yritys voi lisensoida tai tehdä alihankintana kaikki tai osan tämän sopimuksen 

mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ilman ostajan suostumusta. 
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12. TOIMIVALTA JA ARBITRAATIO 

Sopimusta säännellään ja tulkitaan Maltan lakien mukaisesti, ja kaikki Yrityksen ja Ostajan 

välillä ilmenevät erimielisyydet ovat Maltan tuomioistuinten itsenäise ja yksinomaisen 

lainkäyttövallan alaisia. 

 

13. LIIKETOIMINNAN SÄÄNTELY, MÄÄRÄÄVÄ LAKI JA NOUDATTAMINEN 

Ostaja takaa, että se noudattaa (ja varmistaa, että kaikki sen työntekijät, johtajat, virkailijat, 

konsultit ja/tai edustajat noudattavat) kaikkia lakeja, määräyksiä tai käytäntöjä, jotka 

liittyvät taloudellisiin sanktioihin, kauppapakotteisiin ja/tai vientivalvontaan sekä 

lahjontaan, korruptioon ja/tai rahanpesuun, joita joko Ostaja ja/tai Myyjä ajoittain joutuvat 

noudattamaan (lakeihin sisältyy EU:n pakotejärjestelmä, mutta ei rajoitu niihin). Myyjä 

pidättää oikeuden keskeyttää ja/tai lopettaa myynnin Ostajalle välittömästi, jos Myyjällä on 

aihetta epäillä, että Ostaja rikkoo tätä ehtoa tai aikoo rikkoa tätä ehtoa. Ostaja myös korvaa 

Myyjälle kaikki tappiot, kustannukset, sakot tai maksut, jotka myyjän on suoritettava, jos 

ostaja rikkoo tätä lauseketta. 
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