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1. HYVÄKSYNTÄ: Tämä Ehtoasiakirja ja liitteenä oleva 

tilaus (yhteisesti ”Tilaus”) on Ostajan tarjous ostaa tavaroita 

ja/tai palveluja, jotka on kuvailtu myyjän (”Myyjä”) 

toimittamassa Tilauksessa ja jotka on lueteltu tämän tilauksen 

etusivulla. Ostajan Myyjälle tekemä Tilaus on nimenomaisesti 

ehdollinen siitä, että Myyjä hyväksyy kaikki viitatut oston 

ehdot, jotka sisältyvät tai liittyvät Tilaukseen. KAIKKIA 

MUITA TAI ERILAISIA EHTOJA, JOITA SAATTAA 

ESIINTYÄ MISSÄ TAHANSA VIESTINNÄSSÄ MYYJÄN 

TAHOLTA, OLIVATPA NE LÄHETETTY ENNEN TÄMÄN 

TARJOUKSEN TEKEMISTÄ, SAMANAIKAISESTI TAI 

TARJOUKSEN TEKEMISEN JÄLKEEN, VASTUSTETAAN 

TÄTEN NIMENOMAISESTI, EIVÄTKÄ NE OLE 

VOIMASSA TAI SITOVIA, ELLEI Ostajan 

HANKINTAYKSIKKÖ OLE ERITYISESTI MUUTA 

KIRJALLISESTI SOPINUT. MIKÄÄN KYSEINEN 

MYYJÄN MUU TAI ERILAINEN EHTO MISSÄ TAHANSA 

KIRJALLISESSA MUODOSSA EI MUODOSTA OSAA 

TÄSTÄ TILAUKSESTA HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ 

Ostaja ON HYVÄKSYNYT TAVARAT TAI PALVELUT, 

ELLEI KYSEISTÄ HYVÄKSYNTÄÄ ERITYISESTI 

TUNNUSTETA JA HYVÄKSYTÄ SISÄLTYVIIN OSIIN JA 

SE ON Ostajan VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN 

ALLEKIRJOITTAMA. Myyjän tekemä ja näihin ehtoihin 

liittyvä vastalause ei ole voimassa, ellei Ostajalle ilmoiteta siitä 

kirjallisesti kymmenen päivän kuluessa tämän Tilauksen 

päivämäärästä. 

 

2. TOIMITUS: Toimitusehtona on toimitettuna 

määräpaikalle (DAP) (Kerava – Marioffin tehdas) 

(INCOTERMS 2010), ellei muuta kirjallisesti sovita. Osien 

omistusoikeus siirtyy toimituksen yhteydessä Ostajan 

vastaanottotiloissa. 

 

Toimituksen on tärkeä saapua ajoissa, ja Ostaja voi irtisanoa 

tämän Tilauksen, jos toimitusta ei ole tehty tai palveluja 

suoritettu tässä Tilauksessa määritettyihin päivämääriin 

mennessä. Toimituspäivää tai siihen liittyviä toimia ei saa 

muuttaa ilman Ostajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta. 

Osatoimituksia ei sallita, ellei Ostaja ole muuta nimenomaisesti 

ja kirjallisesti hyväksynyt tapauskohtaisesti ennen kyseistä 

toimitusta. Tavaroiden tai palvelujen hyväksyntä ei muodosta 

vapautusta mistään Ostajan oikeuksista tai vaatimuksista, 

mukaan lukien vaatimukset myöhästyneestä toimituksesta. 

Tämä Tilaus edellyttää 100-prosenttisesti ajoissa olevaa 

toimitusta. Liian aikaisin tai myöhään toimitetut tavarat 

saattavat johtaa peruutukseen, hylkäämiseen tai sakkoihin. 

Ostajalla on oikeus sopimussakkoihin, jotka ovat kolme 

prosenttia (3 %) Tilauksen kokonaishinnasta kultakin viikolta 

tai sen osalta, sakon ollessa enintään kaksikymmentäyksi 

prosenttia (21 %) mainitun Tilauksen kokonaishinnasta.  

 

3. PAKKAUS: Myyjä vastaa omalla kustannuksellaan 

pakkauksen turvallisuudesta ja soveltuvuudesta ja tuotteiden 

merkinnöistä. Pakkaus, säilytys, nimeäminen ja merkintä 

tehdään teknisten piirustusten mukaisesti tai Tilauksen 

määritysten mukaan, ja jos niitä ei ole määritetty, parasta 

kaupallisesti hyväksyttyä käytäntöä noudattamalla ja voimassa 

olevan lainsäädännön mukaisesti. Pakkaukseen on merkittävä 

brutto- ja nettopaino, toimitusosoite ja pakkaustapa ja 

ylisuurissa kuljetuksissa koukkujen kiinnityskohdat ja 

pinottavuus. Jokaisessa Myyjän tekemässä kuljetuksessa on 

oltava lähetysluettelo, jossa on ilmoitettava, jos sovellettavissa, 

tilausnumero, Ostajan tuotetunniste ja osanumero, kuljetuksen 

määrä, kuljetuspäivä, alkuperämaa, tuotteen brutto- ja 

nettopaino, tuotteen mitat, sijoittelu laatikon tai muun 

pakkausyksikön mukaan, laatikoiden tai muiden 

pakkausyksikköjen määrä ja puuttuvat määrät liittyen 

Tilauksessa mainittuihin määriin, ja kyseiset muut tiedot, joita 

Ostaja voi kohtuudella pyytää tai joita voimassa olevassa 

lainsäädännössä edellytetään. 

 

4. HINNAT JA LASKUT: Hinta ilmoitetaan Tilauksessa, 

mutta tavaroita tai palveluja koskeva laskutus sovitaan 

tehtäväksi viimeksi annetun hinnan perusteella, ja se sisältää 

kaikki voimassa olevat verot, lukuun ottamatta arvonlisäveroa 

(ALV), joka on ilmoitettava erikseen voimassa olevien ALV-

määräysten mukaisesti. Ellei Tilauksessa tai osapuolten 

allekirjoittamassa erillisessä sopimuksessa muuta ilmoiteta, 

maksu erääntyy nettona kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua 

siitä, kun Ostaja on vastaanottanut Myyjän laskun tai 

sovellettavat tuotteet/palvelut sen mukaan, kumpi on 

myöhemmin. Ostaja voi kuitata minkä tahansa summan, jonka 

Myyjä on velkaa, milloin tahansa Ostajalle tai mille tahansa sen 

sivuyhtiölle (mukaan lukien sopimussakot) mistä tahansa 

Ostajalle oikeutetusta erääntyneestä summasta. Jos toimitusta 

ei suoriteta Tilauksessa ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti, 

Ostajalla on oikeus pidättää Osien toimitukseen liittyvä maksu, 

kunnes toimitus on tehty Tilauksen mukaisesti. 

 

5. VEROT: Kumpikaan osapuoli ei vastaa veroista toisen 

osapuolen puolesta, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta, 

verot tuloista tai toisen osapuolen henkilöstön tai 

alihankkijoiden tuloista. Jos Ostajan on määräysten mukaan 

pidätettävä veroja, joista Myyjä on vastuussa, Ostaja vähentää 

kyseiset pidätetyt verot Myyjälle suoritettavasta maksusta ja 

antaa Myyjälle asianmukaisen verokuitin Myyjän nimellä. Jos 

Myyjällä on vapautus kyseisten verojen pidättämisestä 

verosopimuksen tai muun menetelmän edellyttämänä, Myyjän 

on annettava Ostajalle voimassa oleva verosopimustodistus tai 

muu poikkeavaan verotukseen liittyvä todistus vähintään 30 

päivää ennen maksun erääntymistä. 

 

6. MUUTOKSET JA PÄÄTTYMINEN 

TARVITTAESSA: Ostaja voi milloin tahansa tehdä 

muutoksia Tilauksen yleisessä laajuudessa yhteen tai 

useammista seuraavassa mainituista: (a) piirustukset, 

suunnitelmat tai tekniset vaatimukset, kun toimitettavat tuotteet 

on tarkoitus valmistaa erityisesti Ostajalle; (b) kuljetus- tai 

pakkausmenetelmä; (c) toimituspaikka ja -aika; (d) Ostajan 

toimitetun omaisuuden määrä; (e) laatu; (f) määrä tai (g) 

palvelujen aikataulu tai laajuus. Jos mitkä tahansa muutokset 

nostavat tai laskevat mitä tahansa Tilauksessa mainitun työn 

kustannusta tai lisäävät tai vähentävät sen suorittamiseen 

vaadittavaa aikaa, hintaa tai toimitusaikaa tai molempia 

muokataan tasapuolisesti ja kirjallisesti. Mikä tahansa tämän 

Lausekkeen mukainen Myyjän tekemä muutosvaatimus 

hylätään, jos sitä ei esitetä kolmenkymmenen (30) päivän 

kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut muutos- tai 

peruutusilmoituksen, ja se voi sisältää vain kohtuulliset, suorat 

kustannukset, jotka aiheutuvat välttämättä muutoksen suorana 

seurauksena. Ostaja voi Myyjälle antamalla kirjallisella 

ilmoituksella irtisanoa Tilauksen tai Ostajan minkä tahansa 

tuote- tai palvelumäärän hankinnan tarvittaessa, ja Ostajan ja 

Myyjän on neuvoteltava kohtuullisista irtisanomiskuluista, 

jotka ovat yhdenmukaiset materiaaleista ja työstä aiheutuneiden 

kulujen kanssa (joita ei ole muutoin lievennetty) koskien 

tuotteita tai palveluja, jotka on tilattu ennen Ostajan 

irtisanomisilmoituksen päivämäärää ja edellyttäen, että Myyjä 

tekee kaikki kohtuullisesti edellytettävät toimenpiteet kyseisten 

kulujen lieventämiseksi. Myyjä ilmoittaa Ostajalle kyseisten 

materiaalien ja työn aiheuttamat todelliset kulut 

kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisesta. 

 

7. SIIRTO, MÄÄRÄYSVALLAN VAIHTUMINEN: 

Myyjä ei saa siirtää tätä Tilausta tai oikeutta maksuun tässä 

http://www.marioff.com/


 MARIOFF CORPORATION OY 

YLEISET OSTOEHDOT 
 
 

 

 
Marioff Corporation Oy • Äyritie 24, 01510 Vantaa • 
Puh. +358 (0)10 6880 000 • Faksi +358 (0)10 6880 010 • 

www.marioff.com • Krnro. 355.854 • Y-tunnus 06033807 

- 2 - 
 

Muutettu 24.5.2018 
 

mainittuna eräpäivänä ilman Ostajan ennalta antamaa kirjallista 

suostumusta. Ostaja voi irtisanoa tämän Tilauksen, jos 

määräysvallassa tapahtuu muutoksia Myyjän taholta. 

 

8. LAIMINLYÖNTI: Seuraavat toimet muodostavat 

Myyjän taholta laiminlyönnin, johon sovelletaan alla olevan 

Lausekkeen yhdeksän (9) ehtoja, ja niiden perusteella Ostajalla 

on oikeus Ostajan omasta päätöksestä peruuttaa tämä Tilaus 

kokonaan tai osittain tai tehdä mitä tahansa muita 

oikaisutoimia, joihin Ostajalla on oikeus lainsäädännön tai 

oikeudenmukaisuuden nimissä: (i) Myyjä ei pysty toimittamaan 

tavaroita tai suorittaa palveluja tässä määritetyssä ajassa; (ii) 

Ostajan oman arvion mukaan Myyjä ei pysty suorittamaan mitä 

tahansa tässä Tilauksessa mainittuja velvollisuuksiaan tai 

edistää niiden suorittamista, mikä vaarantaa tämän Tilauksen 

toteutumisen sen ehtojen mukaisesti; (iii) Ostaja katsoo tai 

odottaa Myyjän rikkovan mitä tahansa tämän Tilauksen ehtoja; 

tai (iv) Myyjä joutuu maksukyvyttömäksi tai tekee siirron 

velkojien eduksi, tai jos Myyjä panee vireille tai joutuu itse 

sellaisten toimenpiteiden kohteeksi, jotka liittyvät konkurssiin, 

uudelleenorganisointiin, järjestelyyn, velkojen 

uudelleenjärjestelyyn tai minkä tahansa tuomiovallan 

konkurssilakiin tai vastaanottajan tai uskotun miehen 

nimittämiseen koskien mitä tahansa Myyjän omaisuutta ja jos 

kyseistä menettelyä ei hylätä tai oikaista 60 päivän kuluessa. 

 

9. OIKAISUT: Ostaja voi peruuttaa tämän Tilauksen 

kokonaan tai osittain ja kyseisessä tapauksessa hankkia 

kyseisten ehtojen mukaisesti ja Ostajan omalla harkinnallaan 

määrittämällä tavalla peruutettuja vastaavia tavaroita ja 

palveluja kolmannelta osapuolelta, ja Myyjä vastaa Ostajalle 

Ostajan kustannuksista ja kuluista, jotka ylittävät Myyjälle 

maksettavan määrän tämän Tilauksen ehtojen mukaisesti. 

Myyjän on jatkettava tämän Tilauksen toteuttamista siinä 

laajuudessa, jota ei ole peruutettu tämän Tilauksen ehdoissa. 

Jos mikä tahansa tuote tai palvelu ei vastaa alla mainittuja 

takuita, Myyjän on Ostajan harkinnasta (i) hyvitettävä sovitusta 

poikkeavien tuotteiden tai palvelujen ostohinta ja mitkä tahansa 

niihin liittyvät Ostajalle aiheutuneet kustannukset tai (ii) 

korvattava tai korjattava sovitusta poikkeavat tuotteet tai (iii) 

suoritettava uudestaan kaikki palvelut, joita tarvitaan minkä 

tahansa sovitusta poikkeavan korjaamiseen. Tässä lausekkeessa 

mainitut Ostajan oikeudet ja oikaisut eivät ole poissulkevia, ja 

ne lisätään mihin tahansa muihin lainsäädännössä tai tässä 

Tilauksessa edellytettäviin oikeuksiin ja oikaisuihin. Ostajan 

päätös luopua vaatimuksista tai olla vaatimatta mitään Myyjään 

kohdistuvan ehdon ankaraa suorittamista tämän Tilauksen 

mukaisesti tai Ostajan kykenemättömyyden tai päätöksen olla 

harjoittamatta mitään tässä mainittuja oikeuksiaan ei katsota 

luopumiseksi mistään Ostajan tässä mainituista oikeuksista. Jos 

Myyjä, Ostaja tai mikä tahansa valtiollinen virasto tai 

tuomioistuin määrittää minkä tahansa tuotteen vialliseksi, 

laadultaan tai suorituskyvyltään puutteelliseksi tai katsoo sen 

olevan suositeltavien standardien tai vaatimusten vastainen, 

Ostaja omasta harkinnastaan päättää tuotteiden 

uudelleentyöstämisestä tai palauttamisesta, ja osapuolten on 

välittömästi ilmoitettava toisilleen kaikki oleelliset tiedot, ja 

Myyjän on tehtävä kaikki korjaavat toimenpiteet omalla 

kustannuksellaan. Myyjä tekee viallisiin tuotteisiin kaikki 

tarvittavat korjaukset ja muokkaukset omalla kustannuksellaan 

lukuun ottamatta tilannetta, jossa Myyjä ja Ostaja sopivat, että 

Ostaja suorittaa kyseiset korjaukset yhteisesti hyväksyttyjen 

ehtojen mukaisesti. Myyjä konsultoi Ostajaa ennen mitään 

ilmoitusta julkiselle tai valtiolliselle taholle mahdollisista 

tuotteita koskevista turvallisuusseikoista, paitsi silloin, kun 

kyseinen konsultointi saattaisi estää vaadittavan ilmoituksen 

antamista nopeasti. 

 

10. TAKUUT: Myyjä takaa, että tämän Tilauksen mukaiset 

toimitetut tavarat ja suoritetut työt tai palvelut täyttävät 

sovellettavat tekniset vaatimukset, ne ilmaistaan selkeästi 

nimettynä ilman vaatimuksia kolmansilta osapuolilta ja ne ovat 

kaupallisesti hyödynnettävissä ja sopivat tiettyyn tarkoitukseen, 

jossa tavaroita käytetään. Myyjä takaa lisäksi Ostajalle ja mille 

tahansa kolmannelle osapuolelle, joka lopulta käyttää mitä 

tahansa tuotetta huolimatta siitä, onko kyseinen kolmas 

osapuoli Ostajan asiakas vai ei, että kaikki tämän Tilauksen 

mukaisesti toimitetut tavarat ovat virheettömiä materiaaliltaan 

ja valmistukseltaan ja että ne ovat yhdenmukaisia voimassa 

olevien teknisten vaatimusten, piirustusten, näytteiden ja 

kuvausten kanssa. Jos Myyjä vastaa tavaroiden suunnittelusta, 

Myyjä takaa, että kaikki tämän Tilauksen mukaisesti toimitetut 

tavarat soveltuvat Ostajan käyttöön, mukaan lukien Ostajan 

tekemä asennus lopullisiin tuotteisiinsa. Ostajan antama 

kirjallinen hyväksyntä Myyjän antamista suunnitelmista ei 

vapauta Myyjää tämän takuun mukaisista velvollisuuksista. 

Myyjä vastaa Ostajalle, sen asiakkaille tai mille tahansa 

kolmannelle osapuolelle vahingoista, jotka aiheutuvat mistä 

tahansa viasta tai takuurikkomuksesta missä tahansa tähän 

Tilaukseen sisältyvässä tuotteessa. Edellä mainitut 

nimenomaiset takuut lisätään mihin tahansa Myyjän antamaan, 

tuotteita koskevaan yksilölliseen takuuseen ja ne katsotaan sekä 

ehdoiksi että takuiksi. MYYJÄN TAKUU JATKUU 24 

KUUKAUTTA SIITÄ, KUN TUOTE ON TOIMITETTU JA 

Ostaja ON HYVÄKSYNYT SEN. Edellä mainitusta 

huolimatta, jos Ostaja yhdistää tässä mainittuja tarjottavia 

tavaroita tai palveluja Ostajan toimitettavaan tuotteeseen, joka 

toimitetaan Ostajan asiakkaalle, Myyjän velvollisuus katsotaan 

tämän Lausekkeen mukaisesti Ostajan asiakkaan eduksi, ja sen 

laajuuden mukaan takuuaika on vähintään yksi vuosi siitä 

lähtien, kun Ostajan asiakas on ottanut Ostajan tuotteen sille 

tarkoitettuun käyttöön. 

 

11. TARKASTUS JA LAADUNVALVONTA: Kaikkien 

tässä Tilauksessa mainittavien ja Myyjän Ostajalle 

toimittamien tavaroiden, materiaalien ja prosessien on oltava 

yhdenmukaisia Ostajan vaatimusten kanssa, ja Ostaja tai 

Ostajan tuotteen hankkivan kolmannen osapuolen edustajat 

voivat tarkastaa ja testata niitä niiden käyttötarkoituksessa 

(”Käyttäjän edustaja”). Ostaja, sen edustajat tai sen nimittämät 

tahot voivat käytännöllisessä laajuudessa tehdä tarkastuksia 

missä ja milloin tahansa, mukaan lukien valmistusaikana ja 

ennen hyväksyntää. Lisäksi Ostaja tai sen nimittämä henkilö 

Ostajan pyynnöstä sallii Myyjän tiloihin ja rekistereihin 

tehtävän tarkastuksen, jolla varmistetaan yhdenmukaisuus 

tämän Lausekkeen kanssa. Myyjän on tarjottava ja 

ylläpidettävä Ostajalle pääsyä tarkastus- ja 

laadunvalvontajärjestelmiin. Rekistereitä kaikista sekä Ostajan 

että Myyjän suorittamista tarkastustöistä on säilytettävä 

koskemattomina, ja ne on toimitettava pyynnöstä toiselle 

osapuolelle tämän Tilauksen voimassaolon aikana ja kuusi (6) 

vuotta (ellei pidempää ajanjaksoa ole sovittu tai määrätty 

lainsäädännössä) tämän Tilauksen mukaisen toimituksen 

jälkeen. Myyjän on toimitettava kattavat tuotteiden 

kenttäpalautetiedot Ostajan pyynnöstä. Jos historiatietoja ei ole 

saatavissa, Myyjä toimittaa muuta dokumentaatiota Ostajan 

niin pyytäessä osoittaakseen, miten tuote täyttää tai ylittää nämä 

laatuvaatimukset. Myyjän on annettava Ostajalle asianmukaiset 

materiaali- ja tarkastustodistukset, todistukset fyysisistä ja/tai 

kemiallisista analyyseista, materiaalien 

käyttöturvallisuustiedotteet ja kaikki oleellisten viranomaisten 

hyväksyntätodistukset. 

 

12. YHDENMUKAISUUS: Jos tässä Tilauksessa mainitut 

Myyjän Ostajalle toimittamat tavarat, materiaalit ja prosessit 

eivät ole yhdenmukaisia Ostajan teknisten vaatimusten kanssa 
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tai jos niissä on mitään vikoja (”Ei-yhdenmukainen Tuote”), 

kuten kosmeettisia vaurioita tai virheellisiä merkintöjä, Ostaja 

voi omasta harkinnastaan (A) hylätä kyseisen Ei-

yhdenmukaisen Tuotteen täydellä hyvityksellä; (B) vaatia 

kyseisen Ei-yhdenmukaisen Tuotteen korjaamista; (C) 

hyväksyä kyseisen Ei-yhdenmukaisen Tuotteen ja muuttaa 

hintaa; tai (D) palauttaa kyseisen Ei-yhdenmukaisen Tuotteen 

täydellä hyvityksellä. 

 

Myyjän on toimitettava ensimmäinen vastaus Ostajalle 24 

tunnin kuluessa Ostajan ilmoituksesta tai mihin tahansa Ei-

yhdenmukaiseen Tuotteeseen liittyvästä tutkintapyynnöstä. 

Myyjän on toimitettava Ostajalle juurisyyanalyysi ja 

suunnitelma korjaavista ja ehkäisevistä toimista 5 Työpäivän 

kuluessa Ostajan ilmoituksesta. Myyjän on noudettava, 

vaihdettava ja korjattava omalla kustannuksellaan tuote, joka 

on hylätty tai jota vaaditaan korjattavaksi seitsemän (7) 

Työpäivän kuluessa siitä, kun tavarat, materiaalit ja prosessit on 

todettu viallisiksi ja/tai vahingoittuneiksi tai sellaisen 

pidemmän ajan kuluessa, jonka Ostaja on hyväksynyt. Kaikkien 

korvaavien tavaroiden, materiaalien ja prosessien on oltava 

uusia ja käyttämättömiä. Jos Myyjä ei pysty välittömästi 

vaihtamaan tai korjaamaan mitä tahansa Ei-yhdenmukaista 

Tuotetta, Ostajalla on oikeus omasta harkinnastaan ja 

mahdollisten muiden oikeuksien ja korjausten lisäksi joko 

vaihtaa tai korjata Ei-yhdenmukainen Tuote ja periä Myyjältä 

siitä aiheutuneet kustannukset ja/tai ilman erillistä ilmoitusta 

peruuttaa jäljellä oleva toimittamaton osa voimassa olevasta 

ostotilauksesta ja saada täysi hyvitys. Myyjän on noudettava ja 

tuhottava omalla kustannuksellaan mikä tahansa Tuote, joka on 

edelleen Ei-yhdenmukainen Tuote ja jonka Ostaja on hylännyt, 

palauttanut tai muutoin torjunut. Myyjän on esitettävä Ostajalle 

pyynnöstä todisteet tuhoamisesta. 

 

Jos mikä tahansa laaja vika tapahtuu tai on vaarassa tapahtua, 

Ostajalla on oikeus vaatia Myyjää muokkaamaan tai 

vaihtamaan viallisten tavaroiden, materiaalien ja prosessien 

lisäksi myös mikä tahansa muu Tuote, jolla on sama tuotekoodi, 

tai tavarat, materiaalit ja prosessit, jotka on toimitettu tai 

valmistettu samassa valmistuserässä kuin vialliset tavarat, 

materiaalit ja prosessit tämän heikentämättä muita käytettävissä 

olevia oikeuksia ja korjauksia. 

 

13. YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ AIHEUTUVAT 

TAPAHTUMAT: Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa 

toiselle mistään viiveestä tai tässä mainitusta velvollisuuksien 

suorittamatta jättämisestä sellaisessa tilanteessa ja siinä 

laajuudessa, kuin kyseinen viive tai suorittamatta jättäminen 

johtuu Ylivoimaisesta esteestä. Sen Osapuolen, joka on 

kohdannut Ylivoimaisen esteen, on ilmoitettava toiselle 

Osapuolelle viipymättä kirjallisesti esteen tapahtumisesta, 

todennäköisestä kestosta ja päättymisestä. ”Ylivoimaisesta 

esteestä” aiheutuvat tapahtumat ovat tapahtumia, jotka eivät ole 

Osapuolen hallittavissa ja jotka tapahtuvat tämän Tilauksen 

allekirjoituspäivän jälkeen, jotka eivät ole kohtuudella 

ennustettavissa tämän Tilauksen allekirjoitushetkellä ja joiden 

vaikutuksia ei voida estää ilman kohtuuttomia kuluja ja/tai 

asiaan liittyvään Osapuoleen kohdistuvaa ajan menetystä. 

Ylivoimaisen esteen aiheuttamiksi tapahtumiksi sisältyvät 

(niihin rajoittumatta) sota, kapina, valtion toiminta, 

luonnonkatastrofit, tulipalo, tulva, maanjäristys, räjähdykset ja 

luonnonvoimat. Ylivoimaisen esteen kohteena olevan 

Osapuolen on viipymättä tehtävä tarvittavat toimenpiteet 

rajoittaakseen ja minimoidakseen kyseisen tapahtuman 

vaikutukset suorittaessaan tämän Tilauksen mukaisia 

velvollisuuksiaan. Jos tässä mainitun kummankaan osapuolen 

viive tai suorittamatta jättäminen jatkuu kaksi (2) kuukautta ja 

Ylivoimaisesta esteestä johtuen, molemmilla Osapuolilla on 

oikeus irtisanoa tämä Tilaus välittömästi ilman velvollisuuksia 

toista Osapuolta kohtaan. 

 

14. VAPAUTUS JA VAKUUTUS: Myyjän on puolustettava 

Ostajaa ja vapautettava tämä sellaisesta vastuusta ja suojattava 

tätä miltä tahansa ja kaikilta vahingoilta, vastuuvaatimuksilta, 

menetyksiltä ja kustannuksilta (mukaan lukien ja niihin 

rajoittumatta asianajajan maksut ja kustannukset, satunnaiset, 

välilliset ja/tai erityiset vahingot, mukaan lukien mutta niihin 

rajoittumatta menetetty tulo ja/tai menetetty liikearvo), joka 

millään tavoin johtuu tai aiheutuu mistä tahansa viasta tässä 

ostetussa tavarassa tai palvelussa tai mistä tahansa Myyjän, sen 

edustajien, työntekijöiden tai alihankkijoiden toimesta tai 

tekemättä jättämisestä, mukaan lukien mutta niihin 

rajoittumatta henkilövamma tai kuolema, omaisuusvahinko tai 

myöhästyminen tai tämän Tilauksen ehtojen rikkominen. 

Myyjällä on oltava sellainen yleinen vastuuvakuutus, johon 

sisältyy tuotevastuu, suoritetut toiminnot, alihankkijoiden 

vastuu, suojaava vastuu ja työntekijöiden vahinkovakuutus, ja 

työnantajan vastuuvakuutus, joka suojaa Ostajaa riittävästi 

kyseisiltä vahingoilta, velvollisuuksilta, vaatimuksilta, 

menetyksiltä ja kustannuksilta (mukaan lukien asianajomaksut) 

mutta joka ei missään tilanteessa ole vähemmän kuin kaksi 

miljoonaa euroa (€ 2M) tapahtumaa kohti. Myyjä suostuu 

Ostajan niin pyytäessä lähettämään vakuutustodistukset, joista 

käy ilmi vakuutuksen laajuus. 

 

15. RIKKOMUKSET: Myyjä takaa, esittää ja lupaa, että 

Ostajan tekemä tässä mainittu tavaroiden hankinta, asennus 

ja/tai käyttö ei aiheuta rikkomuksesta aiheutuvia vaatimuksia 

tai todellista rikkomusta, joka kohdistuu mihinkään patenttiin, 

tuotemerkkiin, tekijänoikeuteen, toimilupaan tai muuhun 

immateriaalioikeuteen missä päin maailmaa tahansa. Myyjän 

on puolustettava Ostajaa ja vapautettava tämä sellaisesta 

vastuusta ja suojattava tätä miltä tahansa ja kaikilta 

vaatimuksilta, menetyksiltä, kustannuksilta, vahingoilta, 

haasteen aiheilta ja kaiken tyyppisiltä ja luonteisilta vastuilta, 

mukaan lukien ja niihin rajoittumatta kohtuulliset 

asianajomaksut ja -kustannukset (ilman vapautusta Myyjän 

velvollisuudesta suorittaa Ostajalle korvaus minkään muun 

tässä mainitun ehdon mukaisesti), jotka aiheutuvat mistä 

tahansa edellä mainitun takuun rikkomisesta. Jos edellä 

mainitun takuun rikkomisesta tai loukkauksesta esitetään 

vaatimus, Myyjän on omalla harkinnallaan ja kustannuksellaan 

(1) annettava Ostajalle oikeus kyseisen patentin mukaisesti 

käyttää soveltuvin osin kyseisiä tavaroita tai (2) vaihdettava 

kyseiset tavarat vastaavaan tavaraan, joka ei aiheuta 

rikkomusta, tai (3) annettava tai sallittava Ostajan hankkia 

kolmannen osapuolen lähteestä lisensoitu tai ei rikkomusta 

aiheuttava tuote hintaan, joka ei ole suurempi kuin tässä 

myytyjen tavaroiden hinta. 

 

16. OSTAJAN TYÖKALUT JA 

IMMATERIAALIOMAISUUS: Myyjä vastaa kaikkien 

sellaisten työkalujen ja varusteiden säilytyksestä, 

suojaamisesta, kalibroinnista, huollosta, hoidosta (muu kuin 

normaali kuluminen) ja vaihtamisesta (tarvittaessa), jotka 

Ostaja omistaa tai joita käytetään Myyjän Ostajalle myytäväksi 

tekemien tavaroiden valmistuksessa. Mainittuihin työkaluihin 

ja varusteisiin on leimattava tai maalattava ”Marioffin 

omaisuutta”, niitä on säilytettävä erikseen, kun ne eivät ole 

käytössä, niille on tehtävä valvontatarkastus ilmoituksesta ja ne 

on palautettava hyväksyttävässä kunnossa pyynnöstä tai 

ilmoituksesta. Jos tällä Tilauksella rahoitetaan minkä tahansa 

kohteen kehitystä; mukaan lukien ja niihin rajoittumatta mikä 

tahansa aineyhdistelmä, valmistustuote, kone, prosessi, 

menetelmä, ohjelmisto tai tietokanta; tai sen seurauksena 

syntyy mikä tahansa idea, keksintö tai teos, joka saattaa olla 

http://www.marioff.com/


MARIOFF CORPORATION OY 

YLEISET OSTOEHDOT 

Marioff Corporation Oy • Äyritie 24, 01510 Vantaa • 
Puh. +358 (0)10 6880 000 • Faksi +358 (0)10 6880 010 • 

www.marioff.com • Krnro. 355.854 • Y-tunnus 06033807

- 4 - 

Muutettu 24.5.2018

suojattu patentilla, tekijänoikeudella, tuotemerkillä tai 

liikesalaisuudella; Myyjä suostuu siirtämään Ostajalle kaikki 

mainitun kohteen, idean, keksinnön tai teoksen kaikki oikeudet 

ja omistusoikeudet. Myyjän on ilmoitettava Ostajalle kyseisen 

kohteen, idean, keksinnön tai teoksen kehittämisestä ja tehtävä 

yhteistyötä ja autettava Ostajaa kaikin kohtuullisin tavoin 

saamaan oikeuksiaan ja omistusoikeuksiaan, kuten laatimalla ja 

toimittamalla kaikki Ostajan kohtuudella pyytämät 

lisäasiakirjat, jotta ostaja pystyy saamaan, rekisteröimään ja/tai 

toteuttamaan samaa, ja Ostajan on korvattava Myyjälle 

kyseisestä avustamisesta Myyjälle aiheutuneet kohtuulliset 

kustannukset. 

17. VIENTIIN/TUONTIIN LIITTYVIEN SÄÄNTÖJEN

NOUDATTAMINEN: Myyjä vastaa yksin kaikkien tässä

Tilauksessa mainittujen tavaroiden ja/tai palvelujen

valmistukseen, käyttöön, tuontiin, vientiin tai jälleentuontiin/-

vientiin sovellettavien paikallisten, valtiollisten ja liittovaltion

lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisesta. Myyjän on

noudatettava kaikkia voimassa olevia vientiin/tuontiin ja

tullivalvontaan liittyviä lakeja ja määräyksiä maassa, jossa on

mitä tahansa tässä Tilauksessa mainittuja tavaroita ja/tai

palveluja koskeva asianmukainen tuomiovalta. Myyjän on

annettava Ostajalle tuotteidensa vientivalvonnan

luokitusnumero ja säilytettävä vientirekisterejä vähintään kuusi

(6) vuotta.

18. TUOTTEEN SÄÄDÖSTENMUKAISUUS:

Myyjän on tarjottava ja säilytettävä Valmistajan

Vaatimustenmukaisuusvakuutusta, jossa vahvistetaan, että

tuote täyttää EU:n RoHS- ja REACH-ympäristödirektiivien

vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava

saatavissa kolmen kuukauden kuluessa tämän Tilauksen

voimaanastumispäivästä. Edellä mainitun lisäksi Myyjän on

myös annettava objektiivisia todisteita siitä, että käytettävä

tuote täyttää ympäristömääräysten, kuten EU:n RoHS:n, Kiinan

RoHS:n tai REACHin, vaatimukset, ja se on tehtävä Ostajan

erityisestä ilmoituksesta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä,

kun Ostajalta saatu pyyntö on vastaanotettu. Myyjä antaa

yhteystiedot, johon voi osoittaa tuotteen ympäristöseikkoihin

liittyviä kysymyksiä.

19. LAINMUKAISUUS: Myyjä esittää, takaa, varmistaa ja

lupaa, että:

a. Myyjä noudattaa kaikkia lakeja, sääntöjä, säädöksiä 
ja määräyksiä täyttäessään Tilauksen mukaisia 
velvollisuuksiaan, mukaan lukien ja niihin rajoittumatta 
direktiivit, lait, määräykset ja säädökset, jotka liittyvät 
ympäristöön, työvoimaan, yhtäläisiin työtilaisuuksiin, 
henkilötietojen suojaamiseen ja lakeihin, joilla estetään 
vehkeilyä, eturistiriitoja, korruptiota ja epäreilua kilpailua;

b. Myyjä noudattaa Carrier:n Myyjän 

Menettelyohjeiden vaatimuksia (https://
www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/
governance/ethics-compliance/)
c. ja siinä määrin kuin mikä tahansa tuote sisältää 
vaarallisia aineita, Myyjä antaa kaikki oleelliset tiedot voimassa 
olevista vaatimuksista missä tahansa muulla lainkäyttöalueella, 
johon tuotteet Ostajan Myyjälle tekemän ilmoituksen mukaan 
todennäköisesti kuljetetaan;

d. Myyjä ei maksa, lupaa maksaa tai valtuuta 
maksusuoritusta tai mitään yhdellekään henkilölle tai taholle 
arvokasta tarkoituksenaan laittomasti tai asiattomasti saada 
aikaan päätöstä tai saadakseen tai säilyttääkseen mitään tähän 
Tilaukseen liittyvää liiketoimintaa tai etua, ja

e. Myyjä on laatinut tehokkaan ohjelman 
varmistaakseen, että minkä tahansa sen käyttämän toimittajan 
toimet, joita se käyttää tarjotakseen mitä tahansa tuotteita ja 
palveluja, jotka yhdistetään osaksi toimitettavia tuotteita tai

palveluja, ovat yhdenmukaisia tämän Lausekkeen vaatimusten 

kanssa. 

Myyjän on ajoittain Ostajan pyynnöstä toimitettava Ostajalle 

todistuksia, jotka liittyvät minkä tahansa lakivaatimuksen 

noudattamiseen, mukaan lukien edellä luetellut, tai 

päivittääkseen tässä Lausekkeessa mainitut todistukset, 

esitykset ja takuut, ja aina muodoltaan ja sisällöltään Ostajan 

hyväksyminä. 

20. TIETOSUOJA: Tässä sopimusehdossa käytetään

seuraavia määrityksiä:

a. Termillä ”Tietosuojalait” tarkoitetaan voimassa

olevia kansallisia, liittovaltion, valtiollisia ja maakunnallisia

lakeja, jotka liittyvät tietosuojaan, henkilötietojen suojaamiseen

ja rajat ylittävään henkilötietojen siirtämiseen, mukaan lukien

ja niihin rajoittumatta Euroopan unionin direktiivin 95/46/EY

(”EU-direktiivi”) alaiset Euroopan unionin jäsenvaltojen lait ja

määräykset, Yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”), mikä tahansa

Euroopan unionin laki tai määräys, joka saatetaan hyväksyä

korvaamaan EU-direktiivi tai GDP, ja yhdysvaltalainen Health

Insurance Portability and Accountability Act -laki vuodelta

1996 (”HIPAA”).

b. Termillä ”Ostajan henkilötiedot” tarkoitetaan mitä

tahansa Myyjälle tai sen asiamiehille, edustajille tai

alihankkijoille annettua tietoa, joka liittyy tähän Tilaukseen ja

siihen liittyviin tapahtumiin ja jotka koskevat mitä tahansa

tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, tai

siten kuin se ei ole ristiriidassa sellaisen voimassa olevan

lainsäädännön kanssa, johon sovelletaan mitä tahansa

Tietosuojalakeja.

Myyjä 

a. on velvollinen noudattamaan kaikkia voimassa olevia

Tietosuojalakeja;

b. saa kerätä, käsitellä, käyttää tai jakaa Ostajan

henkilötietoja tai siirtää Ostajan henkilötietoja valtuutetuille

kolmansille osapuolille vain toteuttaakseen tässä Tilauksessa

mainitut velvollisuutensa Ostajan ohjeiden mukaisesti tai

noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia.  Myyjä ei saa

käyttää Ostajan henkilötietoja toissijaiseen tai muuhun

tarkoitukseen (esim. tietojen louhintaan), ellei (i) Ostaja ole

nimenomaisesti kirjallisesti muuta valtuuttanut käyttäessään

Palveluja tai (ii) ellei sitä lain mukaan edellytetä;

c. on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle viipymättä

kirjallisesti, jos Myyjä uskoo, että Ostajan henkilötietojen

kerääminen tai käsittely tämän Tilauksen mukaisesti rikkoo

Tietosuojalakeja;

d. ei saa jakaa, siirtää tai julkaista Ostajan henkilötietoja

millekään kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannelle

osapuolelle pääsyä henkilötietoihin paitsi tarjotakseen palveluja

tämän Tilauksen mukaisesti tai jos sitä lain mukaan

edellytetään.  Jos Myyjä jakaa, siirtää tai julkaisee Ostajan

henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannelle

osapuolelle pääsyn henkilötietoihin, myyjän on:

e. vastattava minkä tahansa sellaisen alihankkijan tai

kolmannen osapuolen toimista ja tekemättä jättämisistä, joka

käsittelee (voimassa olevien Tietosuojalakien sallimassa

tarkoituksessa) Ostajan henkilötietoja Myyjän puolesta samalla

tavalla ja samassa laajuudessa kuin se vastaa omista toimistaan

ja tekemättä jättämisistään kyseisen Ostajan henkilötietoihin

liittyen;

f. varmistettava, että kyseistä kolmatta osapuolta sitoo

kirjallinen sopimus, joka sisältää samat tai vastaavat

velvollisuudet ja suojalausekkeet kuin mitä on mainittu tässä

Osiossa; ja

g. jaettava, siirrettävä tai julkaistava Ostajan 

henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tai annettava 

kolmannelle osapuolelle pääsy henkilötietoihin vain siinä 

laajuudessa, kuin mitä voimassa oleva lainsäädäntö sallii; 
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h. tehtävä kaupallisesti kohtuullisia toimia 

varmistaakseen Myyjän sellaisten työntekijöiden, asiamiesten, 

edustajien, alihankkijoiden, alihankkijoiden työntekijöiden tai 

minkä tahansa Myyjän käyttämän henkilön (yhteisesti ”Myyjän 

henkilöstö”) luotettavuus, joilla on pääsy Ostajan 

henkilötietoihin, varmistettava, että kyseisiä tietoja käytetään 

vain tarvittaessa, ja varmistettava, että Myyjän henkilöstöllä on 

Ostajan henkilötietoja koskeva salassapitovelvollisuus, joka on 

varmistettu salassapitosopimuksella tai oleellista lakia tai 

määräystä soveltamalla; 

i. annettava sellaista tietoa ja apua ja tehtävä sellaista 

yhteistyötä, jota Ostaja tai Ostajan Osallistuvat Sivustot 

saattavat ajoittain kohtuudella pyytää varmistaakseen, että 

Myyjä noudattaa Tietoturvalakeja;  

j. Ostajan pyynnöstä sallittava Ostajan palkata 

kolmannen osapuolen ulkoisia tarkastajia varmistamaan, että 

Myyjä ja kolmas osapuoli noudattavat tämän Tilauksen 

mukaisia velvollisuuksiaan.  Lisäksi Myyjän on pyynnöstä 

annettava Ostajalle mitkä tahansa standardien ISO 27001, ISO 

29100, SSAE 16 (tai SAS 70), SOC 2 TAI ISAE 3402 

mukaisesti julkaistut tarkastusraportit, jotka sisältävät Ostajan 

henkilötietoja; 

k. mahdollistettava Ostajalle sellaiset edellytykset, että 

Ostaja voi antaa kyseisen ilmoituksen yksilöille, joiden Ostajan 

henkilötietoja jaetaan Myyjälle; 

l. ylläpidettävä kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä, 

fyysisiä ja hallinnollisia turvatoimia, joilla on tarkoitus suojata 

Ostajan henkilötietoja.  Nämä toimenpiteet sisältävät 

kohtuulliset rajoitukset fyysiseen pääsyyn mihin tahansa 

sijaintiin, jossa säilytetään Ostajan henkilötietoja, kuten 

kyseisten rekisterien säilyttäminen lukituissa toimitiloissa, 

varastoalueilla tai konteissa.  Myyjän on ajoittain arvioitava 

uudelleen käyttöön otetut toimenpiteet varmistaakseen, että ne 

ovat kohtuullisia ja asianmukaisia; 

m. annettava Ostajalle kaupallisesti kohtuullista apua (i) 

yksilön tai laillisen edustajan pyytämässä Ostajan 

henkilötietojen poistamisessa; ja (ii) yksilöiden 

mahdollisuudessa peruuttaa tilaus (opt-out); 

n. annettava Ostajalle mahdollisuus poistaa 

Henkilötietoja, joita on säilytetty kauemmin kuin yhden vuoden 

tai muun ajanjakson, josta on sovittu kirjallisesti osapuolen 

välillä, ellei tietojen säilyttämisestä muuta vaadita voimassa 

olevassa lainsäädännössä; ja 

o. ilmoitettava Ostajalle viipymättä kirjallisesti, jos se 

vastaanottaa tai saa tietoonsa (i) valituksen tai syytöksen, joka 

viittaa Ostajan henkilötietoihin liittyvien Tietosuojalakien 

loukkaamiseen; (ii) yhdeltä tai useammalta yksilöltä saadun 

pyynnön käyttää, oikaista tai poistaa Ostajan henkilötietoja; 

(iii) yhdeltä tai useammalta yksilöltä saadun kyselyn tai 

valituksen, joka koskee Ostajan henkilötietojen keräystä, 

käsittelyä, käyttöä tai siirtoa; ja (iv) minkä tahansa lakisääteisen 

pyynnön, haasteen, etsintäluvan tai muun oikeudellisen, 

säätelyyn liittyvän, hallinnollisen tai valtiollisen prosessin, jolla 

etsitään Ostajan henkilötietoja (yhteisesti, ”Tietosuoja-asiat”).  

Jos Myyjä saa tietää mistä tahansa kyseisestä valituksesta, 

pyynnöstä, syytöksestä tai kyselystä, Myyjän on annettava apua 

Ostajalle, tehtävä täydellistä yhteistyötä Ostajan kanssa asian 

tutkimiseksi, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta 

annettava Ostajalle oleellista tietoa, valmisteltava vastaus, 

otettava käyttöön korjaustoimet ja/tai tehtävä yhteistyötä 

mahdollisia vaatimuksia tai oikeudellisia tai sääntelyyn 

liittyvää menettelyä vastaan.  Ostaja vastaa yhteydenpidosta 

yksilöihin liittyen heidän Ostajan henkilötietoihinsa ja kyseisiin 

Tietosuoja-asioihin, ellei Ostaja valtuuta Myyjää tekemään sitä 

puolestaan.  Myyjän on käytettävä kaupallisesti ja 

oikeudellisesti kohtuullisia ponnisteluja, jotta pyydetyn 

julkaisun luonnetta ja laajuutta voidaan rajoittaa 

vähimmäismäärään Ostajan henkilötiedoista voimassa olevan 

lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.  Ellei voimassa oleva 

lainsäädäntö sitä estä, Myyjän on annettava Ostajalle ennalta 

kirjallinen ilmoitus mistä tahansa kyseisistä Tietosuoja-asioista, 

jotka mahdollistavat Ostajan puolustautua oikeudellisilta, 

sääntelyyn liittyviltä, hallinnollisilta tai muilta valtiollisilta 

prosesseilta. 

Myyjän on annettava Ostajalle kirjallinen ilmoitus 

mahdollisimman pian, ei kuitenkaan missään olosuhteissa 

myöhemmin kuin neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin 

kuluessa mistä tahansa todellisesta tai kohtuudella 

odotettavasta Ostajan henkilötietoihin liittyvästä tapahtumasta 

tai tahattomasta tai laittomasta häviämisestä, muuntelusta, 

valtuuttamattomasta tai tahattomasta julkaisusta tai käytöstä, 

josta myyjä saa tiedon (”Tietoturvaloukkaus”); minkä jälkeen 

myyjän on tehtävä kaikki kohtuulliset toimenpiteet saadakseen 

Tietoturvaloukkauksen hallintaansa ja korjatakseen sen, siten 

kuin on mahdollista; annettava Ostajalle tietoa, joka koskee 

Tietoturvaloukkauksen tutkintaa ja korjaustoimia, ellei sitä ole 

laissa rajoitettu; olla ilmoittamatta, antamatta tiedoksi tai 

julkaisematta tai muulla tavoin antamatta valtuutusta esittää 

mitään ilmoitusta tai tietoa Tietoturvaloukkauksesta 

(”Loukkausilmoitus”) ilman Ostajan ennalta antamaa kirjallista 

suostumusta ja hyväksyntää koskien Tietoturvaloukkauksen 

sisältöä, välineitä ja ajankohtaa (jos sellaisia on), ellei laissa tai 

tuomioistuimen määräyksellä muuta vaadita; ja vaikka sitä 

edellytettäisiin laissa tai tuomioistuimen määräyksellä, tehtävä 

kaikki kohtuulliset ponnistelut tehdäkseen yhteistyötä Ostajan 

kanssa ennen Loukkausilmoituksen antamista.  Jos 

Tietoturvaloukkaukseen liittyy tietoelementtejä, jotka 

saattaisivat johtaa identiteettivarkauteen, jotka ovat Myyjän 

verkoissa tai järjestelmissä tai jos varkaus on Myyjän vika, 

Myyjän on Ostajan pyynnöstä maksettava korjaavista 

toimenpiteistä ja ilmoituksesta (mukaan lukien, kun 

kohtuudella välttämätöntä, call center) aiheutuvat kustannukset 

ja hyvitettävä loukkauksen kohteena oleville yksilöille 

valvontaa tai muuta kaupallisesti kohtuullista 

identiteettivarkauteen liittyvää ja sitä lieventävää palvelua 

yhden vuoden ajan tai kauemmin laissa tai valtiollisen 

säätelyviranomaisen edellyttämällä tavalla. 

Myyjän on saatava ennalta kirjallinen suostumus miltä tahansa 

ja kaikilta luonnollisilta henkilöiltä, joista Myyjä kerää Ostajan 

henkilötietoja, kun voimassa olevat Tietosuojalait tai Ostajan 

antamat ohjeet sitä edellyttävät. Jos Myyjä luovuttaa Ostajalle 

Tietosuojalaeilla suojattuja Ostajan henkilötietoja, Myyjän on 

varmistettava, että kyseiset henkilötiedot luovutetaan 

noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien ja 

tarvittaessa, hankkimalla suostumus tai antamalla ilmoitus. 

Kaikki Myyjän hankkimat Ostajan henkilötiedot on 

palautettava tai tuhottava (Ostajan Osallistuva Sivusto 

huomioitaessa), ellei ja siinä laajuudessa kuin (i) Myyjä vaadi 

kyseisiä Ostajan henkilötietoja vapauttaakseen itsensä tässä 

mainituista tai voimassa olevan lainsäädännön 

velvollisuuksista, tai (ii) voimassa oleva lainsäädäntö kieltää 

palauksen tai tuhoamisen.  Jos muuta ei ole ohjeistettu ja laissa 

kielletty, Myyjän on 30 päivän kuluttua viipymättä tuhottava 

kaikki Ostajan henkilötiedot Tilauksen voimassaolon päätyttyä 

tai umpeuduttua, minä aikana Ostaja voi pyytää palauttamaan 

Ostajan henkilötiedot. 

Jos Tietosuojalakeja muutetaan, Myyjän on yhdessä Ostajan 

kanssa tehtävä tarvittavat muutokset tähän Tilaukseen.  Myyjän 

on edellytettävä jokaista kolmatta osapuolta tekemään kyseiset 

tai vastaavat muutokset. 

Jos tämä Tilaus sisältää Palvelujen tarjoamista, jossa Myyjä (i) 

toimii Rekisterinpitäjänä (EU-direktiivissä määritelty termi) ja 

(ii) siirtää Ostajan henkilötietoja mistä tahansa Euroopan 

talousalueen maasta tai Sveitsistä (yhteisesti ”ETA-

alue/Sveitsi”) ETA-alueen/Sveitsin ulkopuolelle, Ostaja ja 

Myyjä hyväksyvät, että Euroopan komission päätöksellä 

http://www.marioff.com/
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Muutettu 24.5.2018 
 

2004/915/EY (jäljempänä ”Rekisterinpitäjän mallilausekkeet” 

tai ”Mallilausekkeet”) käyttöön otettujen 

Mallisopimuslausekkeiden (tunnetaan myös nimellä 

Vakiosopimuslausekkeet) ehtoja käytetään viitteenomaisesti 

tässä ilmoitetulla tavalla. Jos tämä Tilaus ja/tai Tilaus sisältää 

rajat ylittävää Ostajan henkilötietojen siirtämistä mistä tahansa 

Euroopan talousalueen maasta tai Sveitsistä ETA-

alueen/Sveitsin ulkopuolelle, mutta Myyjä ei toimi 

Rekisterinpitäjänä, Ostaja ja Myyjä hyväksyvät, että Euroopan 

komission päätöksellä 2010/87/EU (jäljempänä 

”Rekisterinpitäjän mallilausekkeet” tai ”Mallilausekkeet”) 

käyttöön otettujen Mallisopimuslausekkeiden (tunnetaan myös 

nimellä Vakiosopimuslausekkeet) ehtoja käytetään 

viitteenomaisesti tässä ilmoitetulla tavalla. Edellä mainitusta 

huolimatta Ostaja ja Myyjä hyväksyvät, että:  

a. Mallilausekkeita voidaan muokata uudelleen 

yksittäisenä asiakirjana käyttämällä tämän Tilauksen ja/tai 

Tilauksen allekirjoituksia tai osapuolet käyttävät 

Mallilausekkeita erillisenä yksittäisenä asiakirjana. Yksittäiset 

Mallilausekkeet voidaan arkistoida asiamiehen avustuksella 

ja/tai niitä voidaan käyttää mihin tahansa muuhun laillisesti 

sallittavaan tarkoitukseen ja niillä on yhtäläinen vaikutus kuin 

suoraan allekirjoitetuilla asiakirjoilla.  

b. Jos jompikumpi osapuoli haluaa rekisteröidä 

Mallilausekkeet asiamiehen avustuksella ja asiamies hylkää 

rekisteröinnin, osapuolten on yhdessä muokattava 

Mallilausekkeiden esityksiä, jotta ne täyttävät asiamiehen 

vaatimukset.  

c. Jos mikä tahansa Mallilausekkeiden ehdoista on 

ristiriidassa tämän Tilauksen ja/tai Tilauksen ehtojen kanssa, 

Mallilausekkeet ovat etusijalla.  

d. Jos Myyjä käyttää mitä tahansa alihankkijoita, joilla 

on pääsy Mallilausekkeen sisältämiin Ostajan henkilötietoihin, 

Myyjän on varmistettava, että siirrot alihankkijoille täyttävät 

Mallilausekkeiden vaatimukset.  

 

21. MAINONTA: Myyjä tai Myyjän edustaja ei saa 

harjoittaa mainontaa tai julkisesti antaa tai esittää mitään 

viitteitä Ostajaan tai mihinkään sen henkilöstön edustajiin, ellei 

Myyjä saa siihen Ostajan kirjallista suostumusta. 

 

22. SALASSAPITO: Kaikki tiedot, jotka eivät vielä ole 

julkisesti tiedossa ja jotka on kehitetty tai julkaistu tämän 

Tilauksen voimassaolon aikana, ovat Ostajan omaisuutta, ja 

Myyjä luokittelee ne salaisiksi ja luottamuksellisiksi. Myyjä 

pitää salassa kaiken kyseisen tiedon, kunnes siitä tulee julkista 

tietoa tai kunnes Ostaja antaa kirjallisen suostumuksen tietojen 

julkaisuun. 

 

23. ALIHANKINTA: Myyjä ei saa siirtää alihankkijalle 

kokonaan tai merkittävästi valmiita osia tässä Tilauksessa 

edellytettävästä työstä ilman Ostajan ennalta antamaa kirjallista 

suostumusta. 

 

24. SOPIJAPUOLTEN ITSENÄISYYS: Ostajan ja 

Myyjän katsotaan olevan itsenäisiä toimijoita tässä mainitun 

mukaisesti. Tämän Tilauksen ei ole tarkoitus muodostaa 

Ostajan ja Myyjän välillä kumppanuutta, toimilupaa, 

yhteisyritystä, edustusta tai työsuhdetta. Elleivät osapuolet ole 

muuta kirjallisesti sopineet, kumpikaan osapuoli ei saa tehdä 

nimenomaisia tai välillisiä sopimuksia, takuita, takauksia, 

sitoumuksia tai esityksiä tai aiheuttaa mitään velkoja toisen 

osapuolen nimissä tai puolesta. 

 

25. KOKO SOPIMUS: TILAUS (MUKAAN LUKIEN 

KAIKKI LIITTEET JA VIITTEENOMAISESTI 

SISÄLTYVÄT TAI Omistajan LIITTÄMÄT 

ASIAKIRJAT) MUODOSTAVAT KOKO SOPIMUKSEN 

OSAPUOLTEN VÄLILLÄ, JA SE KORVAA KAIKKI 

SELLAISET AIEMMAT YHTEYDENPIDOT, 

TILAUKSET, SOPIMUKSET JA ESITYKSET, JOKO 

SUULLISET TAI KIRJALLISET, JOTKA KOSKEVAT 

TÄSSÄ MAINITTUA AIHETTA, EIKÄ MIKÄÄN TÄSTÄ 

TILAUKSESTA POIKKEAVA TAI SITÄ LAAJEMPI 

SOPIMUS TAI NEUVOTTELU SIDO Ostajaa, ELLEI 

SITÄ ALLEKIRJOITETA KIRJALLISESTI.  

 

26. EROTETTAVUUS: Jos jonkin tässä mainitun 

Lausekkeen katsotaan olevan pätemätön toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa, tuomioistuimen on muotoiltava Lauseke 

uudelleen siten, että se vastaa tarkoitukseltaan mahdollisimman 

paljon alkuperäistä olematta lainvastainen. Kaikki muut 

Tilauksen ehdot on jätettävä ennalleen, ja ne ovat osapuolia 

sitovia. 

 

27. VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ: Osapuolet 

nimenomaisesti hyväksyvät, että tähän Tilaukseen ja mihin 

tahansa tästä Tilauksesta aiheutuvaan asiaan sovelletaan 

Suomen lakia ja tuomioistuinta lukuun ottamatta sen 

lainvalintaa koskevia sääntöjä. Yhdistyneiden kansakuntien 

kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa sopimusta ei 

sovelleta. Riita-asiat voidaan hoitaa ainoastaan toimivaltaisissa 

tuomioistuimissa Suomessa. Osapuolet hyväksyvät mainittujen 

tuomioistuinten toimivallan eivätkä puolusta ei-sopivaa 

oikeuspaikkaa. 
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