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1. Yleistä
1.1. Näitä yleisiä hankintaehtoja („Yleiset Ehdot“)
sovelletaan Binderholz Nordic Oy:n („Tilaaja“) kaikkiin
hankintoihin palveluntarjoajilta, myyjiltä ja urakoitsijoilta
(„Toimittaja“). Kaikkiin Tilaajan hankintoihin sovelletaan
Yleisten Ehtojen lisäksi myös Tilaajan kulloinkin
voimassa olevia alakohtaisia erityishankintaehtoja
(”Erityisehdot”).
1.2. Edellä olevia Yleisiä Ehtoja ja Erityisehtoja
sovelletaan siten, että ristiriitatilanteessa noudatetaan
ensisijaisesti Yleisiä Ehtoja, ellei Erityisehdoissa ole
nimenomaisesti sovittu, että Erityisehdot joltain osin
syrjäyttävät näissä Yleisissä Ehdoissa olevan
sopimusehdon.
1.3. Eri ehtojen tai ehtokokonaisuuksien välisissä
ristiriitatilanteissa sovelletaan lisäksi aina tulkintaa, joka
on edullisempi Tilaajalle.
1.4. Näistä Yleisistä Ehdoista poikkeavat tai näitä
täydentävät sopimukset on tehtävä kirjallisesti Tilaajan ja
Toimittajan välillä.
1.5. Toimittajan yleiset sopimus- tai toimitusehdot
pätevät Tilaajaan vain siinä tapauksessa, että Tilaaja on
niiden soveltamisen nimenomaisesti ja kirjallisesti
vahvistanut.
1.6. Osapuolten välinen sopimus syntyy vasta, kun
Tilaaja on vastanottanut ja vahvistanut Toimittajan
kirjallisen tilausvahvistuksen.
2. Yleiset velvollisuudet
2.1. Toimittaja sitoutuu suorittamaan ja täyttämään kaikki
sopimukselliset
suorituksensa
ja
velvoitteensa
virheettömästi,
huolellisesti
ja
ammattimaisesti,
noudattaen huolellisesti ja tarkasti Tilaajan suunnitelmia,
ohjeita, käytettävissä olevia teknisiä ratkaisuja, samoin
kuin kaikkia lakeja, viranomaismääräyksiä ja –ohjeita.
2.2. Toimittajan tulee varmistaa, että hänen
toimituksensa tai muu suorituksensa vastaa laadultaan
ja
kaikilta
muiltakin
osiltaan
suoritustai
luovutuspaikkakunnalla kulloinkin voimassa olevia
lakeja, viranomaismääräyksiä ja–ohjeita, mukaan lukien
kansalliset ja EU:n sääntelyt.
2.3. Mikäli hankinnan ja hyväksytyn tarjouksen
mukaisista hankkeen toteuttamisasiakirjoista poiketaan,
on kaikki muutokset sovittava kirjallisesti Tilaajan
tekemän uuden tilauksen muodossa. Muussa
tapauksessa Tilaajalla on oikeus kieltäytyä maksusta
sellaisten lisä- ja muiden suoritusten suhteen, jotka
perustuvat poikkeamiin alkuperäisestä sopimuksesta tai
muista toteuttamisasiakirjoista.
2.4.
Lisätöinä
pidetään
suoritteiden
määrän
lisääntymistä annetuin yksikköhinnoin, poiketen alun
perin sovitusta suorituksen laajuudesta. Lisätyöt tulee
aina hyväksyttää kirjallisesti Tilaajalla. Suullisen
sopimuksen perusteella tehdyt lisätyöt katsotaan sovitun
tehtäväksi veloituksetta.
2.5. Kaikkien Toimittajan toimitusten ja suoritusten tulee
vastata kaikilta osiltaan ja ominaisuuksiltaan niiden eri
komponenttien ja osien sovittuja spesifikaatioita.
2.6. Huolimatta komponenttien ja osien spesifikaatioissa
kuvatuista yksityiskohdista vastaa Toimittaja siitä, että
hänen suoritusvelvoitteensa mukainen toimitus tai muu
suoritus on turvallisesti ja luotettavasti käytettävissä,
vastaten toimitukselta tai laitteistolta edellytettävää

Binderholz YSE 1/2017

tavanomaista teknistä vaatimustasoa, ja sen tulee
soveltua siihen käyttöön, johon Tilaaja on sen hankkinut.
3. Hankkeiden toteutus
3.1. Toimittajan on ylläpidettävä rakennustyömaalla tai
muussa asennuskohteessa hyvää järjestystä ja
puhtautta,
ja
poistettava
huolellisesti
omalla
kustannuksellaan kaikki toimituksen tai muun
suorituksen vuoksi syntyvät jätteet.
3.2. Tupakointi on kielletty kaikilla Tilaajan hallinnassa
olevilla kiinteistöillä tai rakennuksissa, niin sisä- kuin
ulkotiloissakin, ja se on sallittu vain erikseen merkityillä
tupakointipaikoilla. Alkoholin tai muun huumaavan
aineen käyttö tai sen vaikutuksen alaisena oleminen on
ankarasti kielletty kaikissa Tilaajan kohteissa tai
tuotantolaitoksissa. Tilaaja veloittaa jokaisesta Yleisten
Ehtojen kohdan 3.1. tai 3.2. rikkomuksesta € 1.000,00
sopimussakon, joka Tilaajalla on oikeus pidättää
hankkeen loppu- tai muulta laskulta.
3.3. Toimittajan on varmistettava, että suorituspaikalla
on koko hankkeen keston ajan käytettävissä Toimittajan
edustaja, jolla on riittävät valtuudet tehdä Toimittajan
lukuun hankkeen puitteissa tarvittavia tavanomaisia
päätöksiä. Edustajan on hallittava englannin kieli, sekä
myös toimitus- tai suorituspaikan paikallinen kieli
riittävällä tasolla.
3.4. Toimittaja vastaa lähetettyjä tai ulkomaisia
työntekijöitä
koskevan
lainsäädännön,
viranomaismääräysten ja –ohjeiden tinkimättömästä
noudattamisesta, ja Tilaajalla on oikeus sopimuksen
välittömään purkamiseen tämän sopimuskohdan
rikkomustilanteissa. Toimittaja sitoutuu korvaamaan
rajoituksetta kaikki Tilaajalle tai kolmannelle taholle
tämän sopimuskohdan rikkomuksesta koituvat vahingot,
kulut ja vastuut.
3.5. Mikäli toimitukseen tai suoritukseen kuuluu Tilaajan
kohteella tehtäviä töitä tai suorituksia, jotka tulee
toteuttaa Toimittajan henkilökunnan tai alihankkijoiden
toimesta, on toimitukseen tai suoritukseen osallistuvien
henkilöiden ilmoittauduttava Tilaajan edustajalle tai
projektinjohdolle saapuessaan kohteeseen. Vastaavasti
on näiden henkilöiden ilmoitettava poistumisestaan
Tilaajan edustajalle tai projektinjohdolle. Toimittajalla ei
ole oikeutta vaihtaa tai lukumääräisesti vähentää
Tilaajan kohteelle tai muuten käyttöön asettamaa
henkilöstöä ilman Tilaajan etukäteistä kirjallista
suostumusta.
3.6. Toimittaja vastaa kaikista vastaanotto- tai muista
tarkastuksista tai katselmuksista itselleen koituvista
kustannuksista.
4. Varaosat
4.1. Toimittajan ja mahdollisten varaosatoimittajien
väliset yksinmyynti- tai jakelijasopimukset eivät päde
suhteessa Tilaajaan, ja Tilaajalla on aina oikeus hankkia
varaosat suoraan valmistajalta tai muulta jakelijalta
parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittaja vastaa siitä,
että varaosatoimittajat toimittavat varaosia Tilaajalle
ilman mitään tässä kohdassa tarkoitettuja rajoittavia
sopimusjärjestelyjä, ja sitoutuu korvaamaan Tilaajalle
vahingot
ja
kulut,
jotka
tällaisista
varaosin
saantirajoituksista tai hinnankorotuksista voi johtua.
4.2. Mekaanisten varaosien (kuten hydraulipumppujen)
suhteen Toimittaja vastaa siitä, että toimitettuun
asennukseen tai laitteistoon soveltuvia mekaanisia
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varaosia on saatavilla vähintään 15 vuoden ajan
Tilaajalle
lukien
asennuksen
ja/tai
laitteiston
toimituksesta.
4.3. Elektronisten tai IT-järjestelmien varaosien ja
päivitysten suhteen Toimittaja vastaa siitä, että
toimitettuun asennukseen tai laitteistoon soveltuvia
varaosia, päivityksiä tai tukipalveluja on saatavilla
Tilaajalle vähintään 10 vuoden ajan lukien asennuksen
ja/tai laitteiston toimituksesta.
4.4. Toimittajan tulee ennen toimitusta laatia Tilaajalle
lista kaikista varaosista, joita Toimittaja suosittelee
pidettäväksi Tilaajan varastossa laitteistojen toiminnan
turvaamiseksi. Mikäli määrätyt varaosat mainitaan
laitteiston huolto-ohjelmassa, on näiden varaosien
suhteen edellä mainitussa listauksessa oltava
yksityiskohtaiset
tilausohjeet.
Lisäksi
laitteiston
käyttöönottoa varten tulee laatia erillinen lista tähän
tarkoitukseen varastoitavaksi suositeltavista varaosista.
5. Käyttöönotto
5.1. Toimittajan tulee toimittaa Tilaajalle vähintäänkin
väliaikainen dokumentaatio ennen asennuksen ja/tai
laitteiston käyttöönottoa, neljänä kappaleena. Kyseisen
väliaikaisen dokumentaation tulee vastata näissä
ehdoissa
tarkoitettuja
varsinaisia,
päivitettyjä
dokumentaatioita. Lisäksi Toimittajan tulee antaa
Tilaajalle asennukseen ja/tai laitteistoon tarvittavat CEtai muut vastaavat todistukset ennen käyttöönottoa.
5.2. Käyttöönotot tulee suorittaa Tilaajan edustajan läsnä
ollessa, ja ne, mukaan lukien käyttöönoton yhteydessä
suoritetut testaukset, tulee dokumentoida kirjallisesti.
Tilaaja suorittaa toimituksen myöhemmän hyväksynnän
(mistä Tilaaja antaa erillisen kirjallisen dokumentin)
osaltaan
kyseiseen
käyttöönottodokumentaatioon
perustuen.
5.3. Käyttöönoton yhteydessä tulee Tilaajan nimeämät
henkilöt perehdyttää asennuksen ja/tai laitteiston
käyttöön, ja Toimittajan on annettava Tilaajalle
asennuksen ja/tai laitteiston käyttö- ja huolto-ohjeet
neljänä kappaleena. Lisäksi Toimittajan on annettava
Tilaajalle kaikki testauspöytäkirjat ja –raportit sekä
käytön valvontaan liittyvät dokumentit.
5.4. Käyttöönottoprosessi katsotaan suoritetuksi kun
Tilaajan henkilökunta kykenee itsenäisesti käyttämään
asennusta ja/tai laitteistoa, ja asennus tai laitteisto
täyttävät kaikki Toimittajan ja Tilaajan välisessä
tilaussopimuksessa sovitut edellytykset ja vaatimukset,
ja asennus ja/tai laitteisto on myös teknisiltä
ominaisuuksiltaan
sovitun
mukainen.
Lisäksi
asennuksen ja/tai laitteiston tulee olla voimassa olevien
lakien, viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukainen.
6. Toimituksen hyväksyntä
6.1. Toimittajan tulee saada Tilaajalta nimenomainen
kirjallinen vahvistus siitä, että asennuksen ja/tai
laitteiston kokonais- tai osittaistoimituksen katsotaan
tapahtuneen. Asennuksen ja/tai laitteiston toimitusta ei
katsota tapahtuneeksi sillä perusteella, että Tilaaja on
ottanut asennuksen ja/tai laitteiston kokonaan tai osittain
käyttöön.
6.2. Tilaaja vahvistaa harkintansa mukaan toimituksen
tapahtuneeksi, kun Tilaaja on tarkastanut ja koekäyttänyt
asennuksen ja/tai laitteiston, varmistaen, että asennus
ja/tai laitteisto vastaavat kaikilta osiltaan sovittua, ja
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Toimittaja on korjannut asennuksessa ja/tai laitteistossa
mahdollisesti ilmenneet puutteet tai viat.
6.3. Vaaranvastuu asennuksesta ja/tai laitteistosta siirtyy
Tilaajalle kun toimitus on tapahtunut. Toimituksen
tapahtuminen
dokumentoidaan
kirjallisella
hyväksyntäpöytäkirjalla. Hyväksyntäpöytäkirjan voivat
allekirjoittaa ainoastaan Tilaajan ja Toimittajan
toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet tai muut yhtiön
lakimääräiseen edustamiseen oikeutetut henkilöt.
6.4. Ennen toimituksen hyväksyntää Toimittajan on
toimitettava Tilaajalle asennuksesta tai laitteistosta
siihen sopimuksen mukaisesti kuuluva dokumentaatio
neljänä kappaleena. Dokumentaatio tulee tuottaa
suomen ja englannin kielellä ISO A4-muodossa, jolloin
suunnitelmat ja piirustukset tulee tarvittaessa taittaen
saattaa ISO A4-kokoon, ja Toimittajan tulee antaa nämä
Tilaajalle sekä paperi- että sähköisessä muodossa.
Dokumentaation
katsotaan
olevan
hyväksytysti
sähköisessä muodossa kun tiedostomuotona käytetään
Word-, Excel,- tai PDF-tiedostomuotoa. Kuvien,
suunnitelmien ja piirustusten on oltava lisäksi AutoCAD
DWG-muodossa
tai
DXF-muodossa,
ja
sähkösuunnitelmien tai kytkentäkaavioiden on oltava
lisäksi EPLAN-muodossa.
6.5. Asennuksen ja/tai laitteistojen ylläpito, huolto ja
työsuojelutai
muiden
vastaavien
lakien,
viranomaismääräysten ja –ohjeiden noudattaminen ovat
yksin Toimittajan vastuulla, kunnes Tilaaja on
hyväksynyt toimituksen siten kuin edellä on kuvattu.
7. Laskutus, maksuehdot
7.1. Tilaaja maksaa laskut tai maksumuistutukset 30
päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on ne vastaanottanut.
Mikäli Tilaaja maksaa laskun 14 päivän kuluessa sen
vastaanottamisesta, on Tilaajalla oikeus saada sovittu
maksutapa-alennus laskun määrästä. Mikäli muusta
maksutapa-alennuksesta ei ole erikseen sovittu, on
maksutapa-alennus 3 % laskun määrästä.
7.2. Sovitut hyvitykset, alennukset sekä maksutapaalennukset pätevät myös valinnaisiin sopimustöihin,
Toimittajan alihankkijoiden tai tavarantoimittajien
maksueriin sekä mahdollisiin lisätöihin.
7.3. Tilaajalla on oikeus pidättyä sopimuksellisista
maksuista ilman viivästys- tai muita seuraamuksia mikäli
Toimittaja ei ole toimittanut kyseiseen maksupostiin
liittyvää vastaavaa sopimuksellista suoritustaan Tilaajan
hyväksymällä, sovitulla tavalla.
7.4. Laskun, sen osan, tai maksumuistutuksen
hyväksyntä tai maksaminen ei merkitse sitä, että Tilaaja
olisi hyväksynyt vastaavan toimituksen tältä osin.
7.5. Toimittajan on koostettava lajeittain eriteltynä kaikki
kyseiseen tilaukseen ja sopimuskokonaisuuteen liittyvät
palvelu-, työ- ja muut suoritteet, mukaan lukien
alihankinnat
ja
lisätyöt,
hanketta
koskevaan
loppulaskuun. Tilaaja ei ole velvollinen tarkastamaan tai
maksamaan
loppulaskua
ennen
kuin
käyttöönottoprosessi on suoritettu Tilaajaa tyydyttävällä
tavalla, ja Tilaaja on hyväksynyt toimituksen siten kuin
edellä on kuvattu.
7.6. Tilaaja ei ole myöskään velvollinen maksamaan
loppulaskua
tai
viimeistä
sovittua
maksuerää
Toimittajalle ennen kuin Toimittaja on toimittanut
Tilaajalle virhe- ja muita Toimittajan jäljellä olevia
sopimusvastuita kattavan sovitun takauksen tai muun
Tilaajan hyväksymän vakuuden.
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8. Saamisten tai muiden oikeuksien luovutuskielto
Toimittajalla ei ole oikeutta luovuttaa saamisiaan
Tilaajalta kolmannelle ilman Tilaajan kirjallista
suostumusta, ja mahdolliset luovutukset katsotaan
mitättömiksi. Mikäli Toimittaja rikkoo tätä luovutuskieltoa,
on Tilaajalla harkintansa mukaan oikeus perua tai
purkaa tilaus ja/tai sopimus, ja lisäksi harkintansa
mukaan veloittaa Toimittajalta sopimussakko, joka
vastaa määrältään 1 % tilauksen tai sopimuksen arvosta,
sopimussakon rajoittamatta Tilaajan oikeutta vaatia
Toimittajalta
täysimääräistä
vahingonkorvausta
sopimusrikkomuksen perusteella.
9. Vahingonkorvausvelvollisuus
9.1. Mikäli Toimittaja ei täytä tilauksen tai sopimuksen
mukaisia velvoitteitaan sovitussa ajassa, on Toimittaja
velvollinen maksamaan Tilaajalle sopimussakkoa 2 %
tilauksen
tai
sopimuksen
arvosta
jokaiselta
viivästyspäivältä, kuitenkin yhteensä enintään 15 %
tilauksen tai sopimuksen arvosta. Tilaajalla on lisäksi
oikeus kuitata sopimussakot Toimittajan saamisista
Tilaajalta, riippumatta siitä, ovatko tällaiset saamiset
erääntyneitä. Mikäli tilaus tai toimitus tai näihin liittyvä
muun velvoitteen täyttäminen viivästyy Tilaajan
vaikutuspiirissä olevasta syystä johtuen, lykätään
tilauksen tai sopimuksen mukaisia toimitus- maksu- ja
muita aikatauluja, mikä on ainoa seuraamus Tilaajan
viivästyksestä johtuen.
9.2. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa viivästyksistä
kuten omastaan.
10.
Takuukorvauksien
määrää
vastaava
pidätysoikeus ja toimitusvakuus
Tilaajalla on, ellei asiasta ole erikseen muuta
nimenomaisesti sovittu tai Toimittaja ole jo toimittanut
Tilaajalle Tilaajan hyväksymää takausta tai muuta
vakuutta, oikeus pidättää Toimittajan loppulaskusta tai
muusta viimeisestä laskusta 5 % laskun määrästä
kattamaan Toimittajan takuu- ja muiden avoimien
sopimusvelvoitteiden
asianmukainen
suoritus.
Pidätysoikeus (tai muun vakuuden voimassaolo) jatkuu
kuukauden sen jälkeen, kun takuuaika tai muun avoimen
sopimusvastuun täyttämisaika on päättynyt.
11. Toimittajan virhevastuu
11.1. Toimittaja vastaa toimituksen virheistä vielä
vuoden sen jälkeen, kun lain mukainen virhevastuuaika
on päättynyt. Selvyyden vuoksi todetaan, että myös
edellä kohdassa 10. mainittu takuukorvauksien
pidätysoikeuden kesto tai turvaavan vakuuden
voimassaoloaika
määritetään
tässä
kohdassa
tarkoitetun ajanjakson mukaan, mihin lisätään kohdassa
10. tarkoitettu kuukausi.
11.2. Mikäli Toimittaja korjaa toimitukseen sisältyneitä
virheitä, katsotaan tällaiset virheiden korjaukset uusiksi
osasuorituksiksi, joiden suhteen näiden Yleisten Ehtojen
mukaisen virhevastuuajan laskeminen aloitetaan alusta.
Mikäli on epäselvää, mistä ajankohdasta lukien tällaisen
uuden virhevastuuajan laskenta aloitetaan, tai
noudatetaanko alkuperäistä vai tämän kohdan mukaista
virhevastuuaikaa, noudatetaan joka tapauksessa
pidempään virhevastuujaksoon johtavaa laskentatapaa.
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11.3. Edellä mainitut virhevastuusääntelyt eivät vaikuta
Toimittajan Tilaajalle myöntämiin kaupallisiin tai muihin
erillisiin takuusitoumuksiin.
12. Työsuojelu, turvallisuustarkastelut
12.1. Toimittajan on annettava Tilaajalle viimeistään
silloin, kun asennukseen tai laitteistoon liittyviä laitteita
tai komponentteja ensi kerran lähetetään Tilaajalle, ja
viimeistään ennen asennustöiden alkua, kaikki
asennuksen ja/tai laitteiston turvallisuuteen liittyvät
dokumentit, jotta Tilaaja voi suorittaa tarvittavan
turvallisuustarkastelun ja suorittaa työsuojelun ja
Tilaajan toiminnan muun turvaamisen kannalta
välttämättömät, asennus- tai toimituspaikan vallitsevan
lainsäädännön edellyttämät turvaavat toimenpiteet.
12.2. Mikäli Toimittaja ei toimita edellä kohdassa 12.1.
tarkoitettuja dokumentteja Tilaajalle sovitussa ajassa, on
Tilaajalla oikeus veloittaa Toimittajalta € 2.500,00
suuruinen sopimussakko, mikä Tilaajalla on puolestaan
oikeus kuitata Toimittajan seuraavasta Tilaajalle
osoittamasta laskusta.
12.3.
Mikäli
Toimittajan
toimitukseen
sisältyy
alihankkijoiden,
tavarantoimittajien
tai
muiden
kolmansien komponentteja, joissa on käyttö- tai muu
rajapinta suhteessa Tilaajaan, tulee Toimittajan toimittaa
edellä kohdassa 12.1. tarvittavat tiedot Tilaajalle myös
näiden suhteen, samoin ehdoin kuin edellä kohdissa
12.1. ja 12.2 on kuvattu.
12.4. Toimittajan on annettava kaikille asennustyöhön
liittyville henkilöille (riippumatta siitä, ovatko nämä
Toimittajan, Tilaajan tai kolmannen palveluksessa tai
ohjauksessa) tarpeellinen työturvallisuusohjeistus ja
työohjeet, ja erityisesti korostettava ohjeistuksissa
sellaisten työvaiheiden merkitystä, joihin sisältyy erityisiä
työturvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. Kyseinen
työturvallisuusohjeistus ja työohjeet on annettava
ensimmäisen kerran ennen asennustöiden aloittamista
ja jokaisen asennukseen osallistuvan henkilön on ne
allekirjoituksellaan kuitattava vastaanotetuksi. Lisäksi
Toimittajan tulee päivittää ne 4 viikon välein lukien
asennustöiden aloittamisesta. Niistä on myös annettava
kappaleet Tilaajan edustajalle, jotta Tilaaja voi vakuuttua
siitä, että Toimittaja on täyttänyt tässä Yleisten Ehtojen
kohdassa tarkoitetut velvoitteensa.
12.5. Mikäli edellä tarkoitettuja työturvallisuuohjeistuksia
ja työohjeita ei ole annettu näiden Yleisten Ehtojen
mukaisesti, Toimittaja on velvollinen suorittamaan
Tilaajalle sopimussakkona € 2.500,00 määrän, mikä
Tilaajalla on oikeus kuitata Toimittajan seuraavasta
Tilaajalle osoittamasta laskusta.
12.6. Toimittaja vakuuttaa Tilaajalle, ettei minkään
asennukseen tai laitteistoon liittyvän komponentin tai
muun osan tai olosuhteen vuoksi ole käynnissä CEvaatimuksenmukaisuuteen liittyvää arviointimenettelyä,
selvitystä tai viranomaismenettelyä, ja ettei Toimittajan
tiedon mukaan sellaista ole myöskään näköpiirissä.
12.7. Toimittaja vakuuttaa, että tilauksen tai sopimuksen
mukainen asennus ja/tai laitteisto (mukaan lukien siihen
mahdollisesti sisältyvät kolmansien toimittamat osat tai
komponentit) vastaa kaikilta osiltaan, käytettävyys
mukaan lukien, kaikkia lain edellyttämiä rakenteellisia tai
muita turvallisuus- ja työsuojelullisia vaatimuksia. Mikäli
Tilaaja havaitsee näissä puutteita, sitoutuu Toimittaja
korjaamaan nämä puutteet viivytyksettä omalla
kustannuksellaan.
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13. Tilauksen peruminen ja sopimuksen purku,
Tilaajan oikeus kateostoon
13.1. Mikäli Toimittaja ei täytä tilauksen tai sopimuksen
mukaista velvoitettaan siitä huolimatta, että Tilaaja on
kirjallisesti
ilmoittanut
Toimittajalle
sopimusrikkomuksesta, varaten Toimittajalle 14 päivän
ajan korjata sopimusrikkomuksensa, on Tilaajalla
oikeus, harkintansa mukaan:
a) purkaa sopimus välittömin kirjallisin ilmoituksin
Toimittajalle; tai
b)
jatkaa
sopimuksen
täyttämistä
Toimittajan
sopimusrikkomuksesta huolimatta siten, että Tilaaja tilaa
ne suoritukset, joiden suhteen Toimittaja on
sopimusrikkomuksessa,
kolmannelta,
Toimittajan
kustannuksella.
13.2. Toimittaja vastaa Tilaajalle kaikista Toimittajan
sopimusrikkomuksen vuoksi syntyvistä kustannuksista,
mukaan lukien mahdollisen kateoston hinnanero
Toimittajan vastaavaan hinnoitteluun verrattuna.
14. Muut ehdot
14.1. Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia
lukuun ottamatta kauppalakia (355/1987).
14.2. Oikeuspaikka on ensi asteena Pohjois-Karjalan
käräjäoikeus.
14.3. Näiden Yleisten Ehtojen mukaiset tilaukset ja
sopimukset ovat luottamuksellisia eivätkä osapuolet saa
antaa niiden sisällöstä tietoa kolmansille ilman toisen
osapuolen kirjallista suostumusta.
14.4 Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sovelletaan
ensisijaisesti näiden Yleisten Ehtojen tarkoittamaa
tilausta tai sopimusta ja vasta toissijaisesti tilauksen tai
sopimuksen liitteitä, kuten näitä Yleisiä Ehtoja.
14.5. Mikäli osa näistä Yleisistä Ehdoista tai niiden
pohjalta tehdystä tilauksesta tai sopimuksesta on tai
tulee
lainsäädännöllisten
muutosten
takia,
viranomaismääräyksellä
tai
muista
syistä
pätemättömäksi, ovat Yleiset Ehdot ja sopimus muilta
osin yhä voimassa.

Binderholz YSE 1/2017

