
 

 
 
Synthomer Finland Oy:n myyntiehdot (”ehdot”)  
 

Versio 2 – Huhtikuu 2020 

 

Kiviharjunlenkki 1 E,  
                         90200 Oulu 

Nämä ehdot mukaan lukien Synthomer Finland Oyn (Y-tunnus 1074582-3) (”myyjä”) hyväksymät 
ehdon 1.2 mukaiset määräykset (”määräys”) muodostavat sopimuksen (”sopimus”) myyjän ja 
henkilön tai yhteisön, (”ostaja”) joka ostaa tavaroita (”tavarat”) välillä ja tarvittaessa mitä tahansa 
tavaroiden toimittamiseen liittyviä palveluita (”palvelut”). 
 

1. Ostotapahtuman perusta 
1.1 Myyjän tarjoukset ovat ei-sitovia kutsuja ostajalle esittää tarjouspyyntö. Ostajan tilaus on 

ostotarjous tavaroiden ostamiseksi. 
1.2 Myyjä hyväksyy sopimuksen joko kirjallisesti tai toimittamalla tavarat sen mukaan, kumpi 

tapahtuu ensin (”Tilausvahvistus”).  
1.3 Sopimus koskee näitä ehtoja, lukuun ottamatta muita ehtoja, joita ostaja aikoo soveltaa 

tai sisällyttää tai joita kaupankäynti, toimintatapa, käytäntö tai kaupan käsittely edellyttää. 
1.4 Ehtojen 2.5 ja 4.3 mukaisesti ostaja ei saa peruuttaa, lykätä tai muuttaa tilausta muutoin 

kuin myyjän kirjallisella suostumuksella. Myyjä voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa 
ennen toimitusta. 

 

2. Hinta ja maksu 
2.1 Tavaran hinta on tilausvahvistuksessa mainittu hinta (”hinta”) ja ellei kirjallisesti toisin ole 

sovittu, lukuun ottamatta seuraavia: 
2.1.1 Tavaroiden vakuutus-, kuljetus- ja toimituskulut; 
2.1.2 Verot (mukaan lukien ALV), tuontitullit tai -maksut (tapauksen mukaan).  

2.2 Jos jokin tavaroiden myynti on vapautettu arvonlisäverosta (tai vastaavasta), myyjän on 
sovellettava tällaista vapautusta. Ostajan on viipymättä toimitettava kaikki myyjän 
kohtuullisesti pyytämät tiedot, jotka toimivat todisteena tällaisesta vapautuksesta, mukaan 
lukien kirjallinen todiste viennistä. Jos tällaista tietoa ei toimiteta 15 työpäivän 
kuluessa (Suomessa) (”työpäivät”), myyjä veloittaa hinnan lisäksi arvonlisäveron 
(tai vastaavan). Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle ja sen tytäryhtiöille 
kaikki vastuut, vahingot, tappiot ja/tai kulut, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja 
laiminlyö tämän lausekkeen ja ALV:ia (tai vastaavaa) koskevat velvoitteensa, jotka 
liittyvät tavaroiden myyntiin, mukaan lukien rajoituksetta maksun viivästymisestä 
johtuvat seuraamukset ja korot.  

2.3 Palvelumaksut (jos sellaisia on) sisältyvät hintaan.  
2.4 Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintaa todelliseen toimituspäivään saakka kirjallisella 

ilmoituksella ostajalle, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat: 
2.4.1 työvoima-, materiaali- ja muiden valmistuskustannusten nousu, verojen ja 

tullimaksujen nousu, mahdollinen valuuttakurssien nousu; ja/tai 
2.4.2 mahdolliset muutokset eritelmään (sellaisena kuin ne on määritetty kohdassa 

6.1.1); ja/tai 
2.4.3 toimituspäivien muutokset, jotka nostavat myyjälle aiheutuvia kustannuksia; 

ja/tai 
2.4.4 mahdolliset lisäkulut, jotka johtuvat ostajan toimitustiedoista tai toimitustietojen 

toimittamatta jättämisestä (ehtojen 4.4 mukaisesti) tai ostajan aiheuttamasta 
viipeestä. 

2.5 Ostajalla on oikeus peruuttaa toteuttamattomat tilaukset (tai osa niistä), joihin kohdistuu 
ehdossa 2.4.1 mainittu hintamuutos, ilmoittamalla tästä myyjälle kirjallisesti joko kahden 
työpäivän kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu hinnanmuutoksesta tai ennen 
tavaroiden tosiasiallista toimitusta, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. 

2.6 Ostaja maksaa laskut 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä laskussa ilmoitetussa 
valuutassa ja selvitettyinä varoina. 

2.7 Kaikki ostajan maksettavat summat maksetaan välittömästi sopimuksen päättyessä ja ne 
tulee maksaa kokonaisuudessaan ilman vähennyksiä (mukaan lukien pankkipalkkiot), 
kuittausta, vastakannetta tai ennakonpidätystä (lukuun ottamatta lain edellyttämää 
veronvähennystä tai ennakonpidätystä, jolloin ostajan on maksettava lisäsumma, joka on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että myyjä saa laskun koko summan). 

2.8 Jos ostajan myyjälle maksama summa on myöhässä tai jos ostajan luottokelpoisuus on 
myyjän mielestä jostakin syystä alentunut tai jos ostaja tulee maksukyvyttömäksi (ehdon 
5.7 mukaisesti), myyjä voi harkintansa mukaan (i) vaatia avointen maksujen maksamista 
niiden eräpäivästä riippumatta ja peruuttaa tai keskeyttää kaikki maksamatta olevat 
tilaukset ja/tai (ii) peruuttaa kuljetuksessa olevat tavarat; ja/tai (iii) peruuttaa jo tehtyjen 
toimitusten hyvitys ja/tai (iv) kieltäytyä tekemästä lisätoimituksia muuten kuin käteisen tai 
tyydyttävän vakuuden saamista vastaan. 

2.9 Myyjä pidättää oikeuden periä korkoa kaikista laskuista, joita ei ole maksettu viimeistään 

eräpäivänä, 12 % vuosikorolla maksun erääntymispäivästä siihen asti, kunnes 

alkuperäinen maksu on suoritettu kokonaisuudessaan joko ennen tai jälkeen mahdollisen 
tuomion.  

 

3. Määrät  
3.1 Tavaroiden määrä vahvistetaan tilausvahvistuksessa.  
3.2 Tavaran paino tai tilavuus on myyjän vahvistama paino tai tilavuus, jonka 

molemmat osapuolet hyväksyvät oikeaksi. Myyjä ei ole vastuussa mistään painon 
alentumisesta kuljetuksen aikana. 

3.3 Myyjä voi toimittaa enintään 10 prosentin ylijäämän tai vajauksen ilman minkäänlaista 
vastuuta, paitsi että laskun summaa mukautetaan vastaavasti siten, että ostaja maksaa 
vain tosiasiassa toimitetun määrän.  

3.4 Myyjä voi toimittaa (ja laskuttaa) erissä ja täten jokainen erä katsotaan erilliseksi 
sopimukseksi. Toimitusviive tai toimituserässä oleva virhe eivät anna ostajalle oikeutta 
peruuttaa mitään muuta toimituserää. 

 

4. Toimitus 
4.1 Jolleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet, kaikki tavarat toimitetaan FCA:n 

mukaisesti (”Free carrier” INCOTERS 2020® -ehdoissa määritellyllä tavalla) 
tilausvahvistuksessa määritettyyn paikkaan.  

4.2 Tavaroiden toimittamiseksi tai palvelujen suorittamiseksi ilmoitetut päivämäärät ovat vain 
likimääräisiä, eikä toimitusaika ole ratkaiseva. 

4.3 Jos toimitus viivästyy, ostajan tulee ilmoittaa myyjälle kirjallisesti, että toimitus on 
suoritettava 14 päivän kuluessa (tai muun myyjän hyväksymän ajanjakson aikana 
tai muussa hyväksytyssä muodossa). Mikäli myyjä ei toteuta toimitusta 14 päivän 
kuluessa, ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus, jollei ehdosta 4.4 muuta johdu. 
Myyjän vastuu tällaisesta toimittamatta jättämisestä rajoittuu (a) korvaamaan 
ostajan maksamat summat toimittamattomista tavaroista (b) korvaamaan 
kohtuulliset ja asianmukaiset kustannukset ja kulut, joita ostajalle aiheutuu 
samanlaista kuvausta ja laatua vastaavien korvaavien tavaroiden hankkimisesta 
edullisimmin, kyseisten tavaroiden hinta vähennettynä.  

4.4 Myyjä ei ole vastuussa mistään tavaroiden tai palveluiden toimituksen viivästymisestä, jos 
ostaja ei ole toimittanut ehdon 4.3 mukaista kirjallista ilmoitusta, eikä mistään 
viivästyksestä, joka johtuu: (i) ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai (ii) ostaja ei ole 
toimittanut myyjälle riittäviä ohjeita, tietoja, lisenssejä tai valtuuksia tavaroiden tai 
palvelujen toimittamiseksi ajoissa (”toimitustiedot”). 

4.5 Jos ostaja kieltäytyy tavaroiden toimituksesta tai ei ota niitä vastaan, kun ne ovat valmiit 
toimitettavaksi, tai ei anna toimitustietoja tavaroiden toimittamiseksi ajallaan, tavarat 
katsotaan toimitetuksi eräpäivään mennessä ja myyjä voi veloittaa ostajalta kaikki niihin 
liittyvät kulut ja kustannukset (myös seisontakulut, vakuutuskulut sekä hävittämiseen ja 
varastointiin liittyvät kulut). Annettuaan kirjallisen ilmoituksen ostajalle myyjä voi myös 
myydä minkä tahansa tavaran parhaaseen saatavilla olevaan hintaan ja veloittaa ostajalta 
sopimuksen mukaisen tavaroiden hinnan vajauksen.  

4.6 Jos myyjän lähetysluettelossa tai pakkausmerkinnöissä sanotaan, että pakkaukset, joissa 
tavara toimitetaan, voidaan palauttaa myyjälle, tällaiset pakkaukset on palautettava 
näiden ohjeiden mukaisesti. Jos tällaisia pakkauksia ei palauteta, ne veloitetaan 

korvausarvolla eikä sellaisia pakkauksia hyvitetä, joista myyjä on veloittanut. 
”Pakkaukset” sisältää irtolastisäiliölavat, minibulkit, fleksisäiliöt, kollit, laatikot tai muut 
säiliöt ja kuormalavat.  

4.7 Ostajan saataville asetettujen kuljetusvälineiden ja/tai pakkausten lastaaminen tai 
täyttäminen tapahtuu ostajan vastuulla, vaikka myyjä suorittaisi sen. Myyjällä on oikeus 
kieltäytyä lastaamasta tai täyttämästä tällaisia pakkauksia tai laitteita, jos tämä ei ole 
sovellettavan lainsäädännön mukaista myyjän harkinnan perusteella. 

 

5. Riskit ja omistus 
5.1 Tavaraan liittyvä riski siirtyy ostajalle toimituksen tai oletettavan toimituksen yhteydessä 

ehdon 4 mukaisesti.  
5.2 Tavaran laillinen ja tosiasiallinen omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes se on saanut 

kaikki sille kuuluvat tavaraa koskevat summat kokonaisuudessaan. 
5.3 Ehtoa 5.4 rajoittamatta siihen asti, että tavaroiden omistajuus siirtyy ostajalle, ostaja 

huolehtii tavaroista ja sitoutuu: 
5.3.1 varastoimaan tavarat (ilman myyjälle aiheutuvia kustannuksia) erillään kaikista 

muista tavaroista siten, että ne on selvästi tunnistettavissa myyjän 
omaisuudeksi; ja 

5.3.2 olemaan tuhoamatta, turmelematta tai peittämättä mitään tavaroiden tai niihin 
liittyvien pakkausten tunnistusmerkkiä; ja 

5.3.3 pitää tavarat tyydyttävässä kunnossa; ja 
5.3.4 vakuuttamaan tavarat niiden täydellä hinnalla kaikkia myyjän mielestä 

kohtuullisia riskejä vastaan, ja toimittamaan myyjän pyynnöstä 
vakuutustodistuksen ja varmistamaan, että myyjälle maksetaan mahdolliset 
vakuutuksista saadut summat tavaroiden hävitessä tai rikkoutuessa sinä 
määrin kuin on tarpeen ostajan velkojen maksamiseksi myyjälle.  

5.4 Ostajalla on oikeus käyttää tavaraa valmistusprosesseissaan tai myydä tavaroita siitä 
huolimatta, että näiden tavaroiden omistusoikeus ei ole siirtynyt sille. 

5.5 Myyjä voi evätä välittömästi ostajan oikeuden tavaran hallussapitoon ja käyttöön, jos:  
5.5.1 Sopimuksen mukainen maksu myöhästyy; tai  
5.5.2 Ostajasta tulee maksukyvytön (siten kuin on määritelty ehdossa 5.7); tai 
5.5.3 jos ostaja pidättää tavaroita tai veloittaa niistä millään tavalla; tai 
5.5.4 jos sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, 
jolloin myyjällä on oikeus antaa ostajalle hyvityslasku ostajan kyseisistä tavaroista 
maksamista hinnoista veroineen (mukaan lukien ALV).  

5.6 Ostaja myöntää myyjälle, tämän edustajille, työntekijöille ja alihankkijoille milloin tahansa 
tavanomaisen työajan aikana peruuttamattoman luvan tulla mihin tahansa tiloihin, joissa 
tavarat ovat, hakemaan ne, kun ostajan hallussapito- ja käyttöoikeus on päättynyt. 

5.7 Näissä ehdoissa käsitteellä ”maksukyvytön” on ostajan kohdalla seuraava merkitys: 
5.7.1 se on tehnyt päätöksen selvitystilaan asettamisesta tai tuomioistuin on antanut 

sille selvitystilamääräyksen, tai sen varoille, tuloille tai osalle niistä on nimitetty 
on hallinnoija, hallinnollinen pesänhoitaja, pesänhoitaja tai väliaikainen 
selvittäjä, tai se on velvollinen ilmoittamaan aikomuksestaan nimittää 
hallinnoija tai se on tehnyt velkojiensa kanssa järjestelyn tai on kykenemätön 
maksamaan velkojaan konkurssilaissa (120/2004, sellaisena kuin se on 
muutettuna) tarkoitetulla tavalla; tai 

5.7.2 sen omaisuuteen kohdistuu takavarikko, ulosmittaus tai muu toimenpide, joka 
on peritty tai pantu täytäntöön; tai 

5.7.3 se lopettaa kaupankäyntitoiminnan tai vaikuttaa myyjän kohtuullisen 
näkemyksen perusteella tai uhkaa lopettavansa kaupankäyntitoiminnan; tai 

5.7.4 mikä tahansa edellä mainittu tapahtuu ostajalle toisella lainkäyttöalueella, 
johon ostaja kuuluu.  

 

6. Takuu  
6.1 Myyjä takaa 6 kuukauden ajan toimituspäivästä (”takuuaika”), että: 

6.1.1 toimituksen yhteydessä tavaran on noudatettava kaikilta olennaisilta osin 
tilausvahvistuksessa tai asiaankuuluvassa teknisessä tiedotteessa kuvattua 
myyjän tavaraa koskevaa eritelmää (”eritelmä”); ja 

6.1.2 Palvelut tarjotaan käyttäen kohtuullista huolellisuutta ja taitoa 
(”takuu”). 

6.2 Kaikki myyjän antamat tai myyjän luetteloihin tai esitteisiin sisältyvät kuvaukset, kuvat, 
tekniset eritelmät (muut kuin eritelmät) ja mainokset on tarkoitettu antamaan vain 
likimääräinen käsitys tavaroista, joita niissä on esitetty tai kuvattu. Ne eivät ole osa 
sopimusta, eikä tämä ole näytteen mukainen myynti. 

6.3 Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tavaroiden eritelmään, kun: 
6.3.1 niiden on täytettävä turvallisuus-, suorituskyky- tai muita lakisääteisiä 

vaatimuksia; ja/tai 
6.3.2 eivät muuta olennaisesti tavaroiden laatua eivätkä noudata lakisääteisiä 

vaatimuksia, 
eikä ostajalla ole oikeutta hylätä tavaraa tällaisten muutosten vuoksi. 

6.4 Ostajan on tarkastettava ja testattava kaikki tavarat toimituksen yhteydessä. 
6.5 Ostajan väitteet, jotka koskevat toimituksen puutteita tai takuun rikkomusta tai epäiltyä 

rikkomusta (kukin jäljempänä ”vika”), tulee esittää myyjälle kirjallisesti: 
6.5.1 14 päivän kuluessa toimituksesta, jos Vika on ilmeinen (tai sen olisi pitänyt olla 

ilmeinen) kohtuullisen tarkastelun perusteella; tai 
6.5.2 14 päivän kuluessa siitä, kun Vika on tullut ostajan tietoon, jos se ei ole ilmeinen 

kohtuullisen tarkastelun perusteella. 
6.6 Ostajan laatuvaatimukset ratkaistaan myyjän laboratorioissa säilytettävien 

kontrollinäytteiden perusteella, jotka on otettu tavaroiden valmistuksen yhteydessä. 
Tällaisten kontrollinäytteiden tutkimisen tulosten on oltava kaikilta osin vakuuttavia 
kyseisen väitteen osalta. 

6.7 Jollei tämän ehdon 6 loppuosasta muuta johdu, jos takuuaikana todetaan myyjän 
kohtuullisen harkinnan perusteella, että tavara ei noudata takuuta, myyjä joko 
vaihtaa tai korjaa valintansa mukaan kyseisen viallisen tavaran tai palauttaa 
viallisen tavaran hinnan.   

6.8 Myyjä ei ole vastuussa takuun ulkopuolelle jäämisestä, eikä ostajalla ole oikeutta 
hylätä tavaraa, jos: 
6.8.1 asianomainen vika on aiheutunut toimituksen jälkeisestä vauriosta; tai  
6.8.2 Vika johtuu ostajan, sen työntekijöiden, asiamiesten tai alihankkijoiden 

(”edustajat”) tahallisesta vahingosta tai huolimattomuudesta; tai 
6.8.3 Ostajan tai sen edustajien epäasianmukainen käyttö, käsittely, 

muuttaminen, huolto, varastointi tai myyjän mahdollisesti toimittamien 
tai antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen on aiheuttanut vian tai 
pahentanut sitä; tai 

6.8.4 kyseistä vikaa ei ole ilmoitettu myyjälle ehdon 6.5 mukaisesti; tai 
6.8.5 ostaja (tai sen edustajat) käyttää edelleen kyseisiä tavaroita vian 

havaitsemisen jälkeen. 
6.9 Korvattu tavara kuuluu myyjälle, ja myyjä voi vaatia korvaamisen tai hyvityksen ehtona, 

että viallinen tavara palautetaan myyjälle. Kaikki korvaavat tavarat ovat oikeutettuja 
ehdossa 6.7 määritettyjen ehtojen mukaisesti korvaukseen tai hyvitykseen alkuperäisen 
takuuajan vanhenemattoman osan osalta.  

6.10 Jollei edellytyksestä 8.4 muuta johdu, tässä ehdossa 6 esitetyt oikeussuojakeinot 
ovat ostajan ainoat ja tyhjentävät oikeussuojakeinot mahdollisten vikojen osalta. 
Kaikki lain mukaiset takuut, ehdot ja muut edellytykset (laatuun, 
myyntikelpoisuuteen, kuvaukseen, käyttökelpoisuuteen tai muuhun liittyen) 
suljetaan pois. 

6.11 Myyjän myynti- tai markkinointikirjallisuudessa tai vastauksessa tiettyyn kyselyyn 
tai teknisessä ohjeessa (suullisessa tai kirjallisessa) annetut ehdotukset tai 
esitykset, jotka koskevat tavaran mahdollista käyttöä tai soveltamista, annetaan 
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vilpittömässä mielessä, mutta on kokonaan ostajan vastuulla todeta tavaroiden 
täydellinen soveltuvuus tiettyyn käyttötarkoitukseen, vaikka myyjä olisi tietoinen 
tästä käyttötarkoituksesta.  
 

7. Ostajan velvoitteet 
7.1 Ostajan on varmistettava, että tilauksen ehdot ja kaikki sen antamat tavaroihin tai 

palveluihin liittyvät tiedot ovat täydelliset ja täsmälliset. 
7.2 Ostaja varmistaa, että sen edustajat käyttävät tai soveltavat tavaroita ainoastaan sellaisiin 

käyttötarkoituksiin ja sellaisilla tavoilla, jotka on esitetty nimenomaisesti myyjän 
kirjallisissa ohjeissa (mukaan lukien sähköpostiohjeissa) (jos sellaisia on), jotka on 
toimitettu ostajalle tavaroiden yhteydessä (mukaan lukien mahdolliset 
käyttöturvallisuustiedotteet) (” käyttöturvallisuustiedote”) tai merkinnät). .  

7.3 Ostaja hyväksyy, että se tuntee tavarat ja että myyjä on varoittanut sitä asianmukaisesti 
vaaroista, jotka liittyvät tavaroiden käsittelyyn, kuljetukseen, käyttöön, varastointiin ja 
hävittämiseen, mukaan lukien käyttöturvallisuustiedoissa ja pakkausmerkinnöissä 
mainituista riskeistä. Ostaja hyväksyy lisäksi riippumattoman tietämyksensä tällaisista 
riskeistä, jotka tunnustetaan ja ymmärretään ostajan toimialalla ja ottaa kaikki riskit ja 
vastuun tavaroiden käsittelystä tai käytöstä kaikilla mahdollisilla tavoilla ja yhdessä 
muiden aineiden kanssa. 

7.4 Ostaja ei saa myydä tavaroita uudelleen, koska ne ovat eri pakkauksissa. Jos ostaja 
käsittelee tai sisällyttää tavaran toiseen materiaaliin tai jälleenmyy, vaihtaa ja/tai siirtää 
tavaran toiselle lainkäyttöalueelle, ostajan on kehitettävä oman brändinsä 
käyttöturvallisuustiedote ja analyysitodistukset, jotka vastaavat sen lainkäyttöalueen tai 
niiden lainkäyttöalueiden lakisääteisiä vaatimuksia, joilla ostaja ilmoittaa lopulliset tavarat.  

7.5 Palvelujen osalta ostaja antaa myyjälle ja sen edustajille pääsyn ostajan tiloihin siten kuin 
myyjä kohtuudella vaatii palvelujen tarjoamiseksi. ostajan on valmisteltava nämä toimitilat 
sekä hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan kaikki tarvittavat luvat ja 
valtuudet, jotka voidaan vaatia palvelujen tarjoamiseksi. 

 

8. Vastuu ja korvausvastuu 
8.1 Ostajan on korvattava myyjän pyytäessä täysimääräisesti kaikki vastuut, vahingot, 

menetykset (mukaan lukien taloudellinen menetys kuten tulonmenetykset, 
vastaiset tulonmenetykset, maineen ja/tai liikearvon menetys ja ennakoitujen 
säästöjen menetys), kulut ja kustannukset (mukaan lukien kohtuulliset 
oikeudellisten (täyden korvauksen periaatteella) ja muiden ammatillisten 
neuvonantajien palkkiot), joita ostajalle ja/tai tämän tytäryhtiöille on aiheutunut 
liittyen seuraaviin:  
8.1.1 Tavaroiden ja/tai palvelujen tai muun käyttöön tai soveltamiseen liittyvät 

ostajan toimet tai laiminlyönnit;  
8.1.2 henkilön vamma, sairaus tai kuolema taikka omaisuudelle tai 

ympäristölle aiheutuva vahinko, joka johtuu i) tavaroiden lastaamisesta, 
purkamisesta, varastoinnista, käsittelystä, ostamisesta, käytöstä, 
myynnistä tai hävittämisestä tai ii) toimipaikan terveys- ja 
turvallisuustietojen tiedottamisen laiminlyönnistä; 

8.1.3 se, että ostaja on rikkonut ehdon 9 mukaisia velvoitteitaan; ja   
8.1.4 se, että ostaja on rikkonut myyjän immateriaalioikeuksia (määritelty 

ehdossa 11.1). 
8.2 Ehdon 8.4 mukaisesti myyjän kokonaisvastuu sopimuksesta johtuen tai siihen 

liittyen on rajoitettu 125 prosenttiin tavaran hinnasta, kun vastuu johtuu 
sopimusrikkomuksesta, deliktistä (mukaan lukien laiminlyönti ja lakisääteisten 
velvollisuuksien rikkominen), harhaanjohtamisesta, lain nojalla tai muuten.  

8.3 Ehdon 8.4 mukaisesti myyjä ei ole vastuussa ostajalle (sopimusrikkomuksesta, 
deliktistä (mukaan lukien laiminlyönti ja lakisääteisten velvollisuuksien 
rikkominen), väärinymmärryksestä, lain nojalla tai muuten), kun kyseessä on: 
8.3.1 voiton menetys; tai 
8.3.2 tulon menetys, tuotannon menetys tai liiketoiminnan menetys; tai 
8.3.3 liikearvon menetys, maineen menetys tai mahdollisuuden menettäminen; 

tai 
8.3.4 ennakoitujen säästöjen menetys tai marginaalin menetys; tai 
8.3.5 hukkaan mennyt hallinnollinen, operatiivinen tai muu aika; 
8.3.6 Ostajan vastuu kolmansille osapuolille;  
kussakin tapauksessa joko suoraan tai välillisesti taikka sopimuksen perusteella 
tai sen yhteydessä syntyvä epäsuora, välillinen tai erityinen tappio. 

8.4 Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois tai rajoita toisen osapuolen vastuuta (jos sellainen 
on) toiselle osapuolelle: ( i) jos on kyse tahallisesta virheestä tai törkeästä 
huolimattomuudesta tai ii) sellaisesta asiasta, jonka vastuun pois sulkeminen tai sen 
yrittäminen ei ole laillisesti sallittua.  

8.5 Ostajan on ilmoitettava myyjälle kaikista vaateista kirjallisesti ja esitettävä kohtuulliset 
tiedot vaateen perusteista kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun tapahtuma on tullut 
tietoon tai sen olisi pitänyt kohtuudella tulla tietoon. Ilmoittamatta jättäminen tarkoittaa 
tällaiseen tapahtumaan liittyvästä vaateesta luopumista tai peruuttamatonta luopumista.  
 

9. Vaatimustenmukaisuus 
REACH 

9.1 Ostaja vakuuttaa myyjälle, että (i) se toimittaa myyjälle viipymättä tiedot, joita voidaan 
kohtuudella vaatia, että myyjä voi varmistaa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen 1907/2006 tai kyseisen 
lainkäyttöalueen vastaavan järjestelmän noudattamisen  (REACH) mitä tulee tavaroihin 
ja/tai niiden osiin ja/tai ainesosiin (mukaan lukien niiden käyttötarkoitukset), ja ii) että se 
noudattaa REACH-asetuksen mukaisia velvoitteitaan.  

9.2 Myyjä ei ole missään olosuhteissa velvollinen sisällyttämään ostajan käyttötarkoituksia 
REACH-rekisteröinnissään, ellei osapuolten välillä ole näin kirjallisesti sovittu.  

9.3 Myyjällä on oikeus keskeyttää sopimuksen mukainen toimitus tai irtisanoa sopimus ilman 
mitään vastuuta ostajalle heti kirjallisen ilmoituksen jälkeen, jos myyjä päättää oman 
harkintansa mukaan olla jatkamatta REACH-rekisteröintiä ja/tai valtuutusta tavaroihin 
ja/tai mihin tahansa osaan ja/tai osatekijään liittyen.  
Vienninvalvonta ja seuraamukset 

9.4 Ostajan on noudatettava kaikkia sovellettavia kauppapakotteita (mukaan lukien 
Yhdistyneiden Kansakuntien, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan asettamia pakotteita), 
eikä se saa viedä, tuoda, toimittaa tai myydä tavaroita sellaiselle lainkäyttöalueelle tai 
yksityishenkilölle, johon näitä pakotteita sovelletaan. Ostajan on myyjän pyynnöstä 
toimitettava myyjälle myyjän kannalta tyydyttävät asiakirjat tavaran lopullisen määränpään 
todentamiseksi.  

9.5 Ostaja sitoutuu noudattamaan: (a) kaikkia sovellettavia lakeja, jotka liittyvät tavaroiden 
käyttöön, kaksikäyttöön, kulkeutumiseen, jäljittämiseen, vientiin ja jälleenvientiin (mukaan 
lukien mutta ei rajoittuen Yhdysvaltojen vientihallinnon asetukset, Yhdistyneen 
kuningaskunnan Export Control Act 2002 ja siihen liittyvä aika ajoin voimassa oleva 
lainsäädäntö) (”vientilait”) ja hankkivansa kaikki tarvittavat kirjalliset suostumukset, luvat 
ja valtuutukset sekä täyttävänsä Vientilakien edellyttämät muodollisuudet; ja (b) myyjän 
vaatimuksia tavaroiden käyttämiseksi, ja ostaja sitoutuu edelleen kohtuullisin keinoin 
turvaamaan samankaltaiset sitoumukset asiakkailtaan.  

9.6 Myyjä ei riko sopimusta, jos jotakin tämän sopimuksen mukaista summaa ei makseta 
sovellettavien kauppapakotteiden noudattamiseksi. 
Reilu liiketoimintatapa  

9.7 Ostajan on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja, määräyksiä, ohjeita ja alan hyviä 
käytäntöjä, jotka liittyvät reiluun liiketoimintatapaan, mukaan lukien niihin, jotka koskevat 
työturvallisuutta, ihmisoikeuksia (kuten ihmiskauppaa, orjuutta ja konfliktimineraalien 
hankintaa), ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, veronkiertoa, lahjontaa ja korruptiota. 

9.8 Ostaja vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä myyjän toimintaohjeet, jotka ovat 

saatavilla Synthomer-yrityksen verkkosivuilla ja sitoutuu noudattamaan myyjän 
menettelytapasääntöjä tai noudattamaan omia käytäntöjään, joilla on samat tai 
samantasoiset standardit.  

 

10. Ylivoimainen este 
10.1 Myyjä ei ole vastuussa mistään sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen 

epäonnistumisesta tai viivästymisestä, joka johtuu kokonaan tai osittain ylivoimaisesta 
esteestä. 

10.2 ”Ylivoimainen este” on luonnonilmiö, tulipalo, onnettomuus, lakko, työsulku tai työkiista 
(riippumatta siitä, vaikuttavatko tällaiset lakot, työsulut tai työriidat myyjän ja/tai muun 
henkilön työntekijöihin), myrsky, huono sää, ukonilma, maanjäristys, epidemia tai 
pandemia, sota, kapina, mellakka, kansalaislevottomuus, terroristiset teot tai uhkaukset, 
verkkorikollisuus, verkkohyökkäykset, valtion väliintulo, mikä tahansa hallituksen tai 
viranomaisen toteuttama laki tai toimenpide (mukaan lukien ilman rajoituksia vienti- tai 
tuontirajoitukset, kiintiöt tai kiellot tai välttämättömän lisenssin tai luvan epääminen), 
varkaus, pahantahtoinen vahinko, työvoiman, materiaalien, polttoaineiden, palvelujen tai 
kuljetuksen puute, laitoksen tai koneen rikkoutuminen tai vikatila, vialliset materiaalit, 
kolmansien osapuolten tai toimittajien viive tai laiminlyönti, kaikki Yhdistyneen 
kuningaskunnan Euroopan unionista vetäytymisestä johtuvat tai siihen liittyvät ongelmat 
tai viipeet tai mikä tahansa syy, joka ei kuulu myyjän kohtuulliseen hallintaan.  

10.3 Kun ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma jatkuu yli 3 kuukautta, kummalla tahansa 
osapuolella on oikeus peruuttaa tai keskeyttää toimitus kokonaan tai osittain 14 päivän 
irtisanomisajalla kirjallisesti toiselle osapuolelle. 

10.4 Ostaja maksaa edelleen hinnan kaikista saamistaan tavaroista ylivoimaisesta esteestä 
huolimatta.  
 
 

11. Teollis- ja tekijänoikeudet 
11.1  ”Teollis- ja tekijänoikeuksilla” tarkoitetaan kaikkia patentteja, hyödyllisyysmalleja, 

tunnistusmerkintöjä mukaan lukien tavaramerkkejä, tuotenimiä, palvelumerkkejä, 
verkkotunnuksia, oikeuksia estää merkkioikeuden loukkaus, rekisteröityjä malleja, 
mallioikeuksia, tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia, topografisia oikeuksia, mitä tahansa 
edellä mainittua koskevia luottamuksellisia tietoja (mukaan lukien tietoja, tietotaitoa ja 
muotoiluja) ja kaikkia edellä mainittujen sovelluksia ja muita vastaavia ajoittain 
tunnustettuja oikeuksia kaikkine loukkauskanneoikeuksineen kaikissa maailman maissa, 
mukaan lukien kaikki uusimiset ja laajennukset 

11.2 Ostajalle ei myönnetä mitään oikeutta tai lisenssiä myyjän (tai sen tytäryhtiöiden) 
immateriaalioikeuksiin, lukuun ottamatta oikeutta käyttää tavaroita ja palveluja ostajan 
tavanomaisessa liiketoiminnassa.  

11.3 Ostaja ei saa analysoida, yrittää muuttaa tai käänteissuunnitella tai muulla tavoin pyrkiä 
määrittämään minkään tavaran rakennetta ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista 
suostumusta. 

11.4 Ostaja ei saa käyttää myyjän nimeä, logoa, tavaramerkkejä tai muita tunnistusmerkkejä 
mainontaan tai tiedotukseen ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

11.5 Myyjä ei anna takuuta siitä, että tavarat tai palvelut eivät loukkaa kenenkään henkilön 
teollis- ja tekijänoikeuksia. 

11.6 Jos myyjä kehittää tuotteen ostajan erityisvaatimuksiin (”ohjeet”), niin kaikki ohjeita 
koskevat tai siitä johtuvat luodut, laaditut, järjestetyt tai muulla tavoin syntyneet teollis- ja 
tekijänoikeudet kuuluvat myyjälle. Ostaja luovuttaa myyjälle tarvittaessa kaikki luodut, 
laaditut, järjestetyt tai muulla tavoin syntyneet teollis- ja tekijänoikeudet täyden 
omistusoikeuden takuulla ohjeen suorittamiseksi. Lisäksi ostaja luopuu myyjän hyväksi 
kaikista ohjeisiin liittyvistä moraalisista oikeuksista ja sitoutuu allekirjoittamaan kaikki 
asiakirjat ja tekemään kaikki tarvittavat asiat tässä ehdossa 11.6 kuvatun teollis- ja 
tekijänoikeuksien siirron kirjaamiseksi ja täydentämiseksi sekä auttamaan myyjää 
tekijänoikeus-, muotoilu-, patentti- ja tavaramerkkihakemusten laatimisessa ja 
oikeudellisessa käsittelyssä siten, kuin myyjä voi ajoittain vaatia yksinomaisella 
harkinnallaan ja kustannuksellaan. 
 

12. Luottamuksellisuus ja tietosuoja 
12.1 Ostaja sitoutuu siihen, ettei se missään vaiheessa paljasta kenellekään luottamuksellisia 

tietoja (i) myyjän tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnasta, kaupoista, asiakkaista, 
tavarantoimittajista tai ii) myyjän tai sen tytäryhtiöiden toiminnasta, prosesseista, 
tuotetiedoista, valmistusohjeista ja kaavoista, tietotaidosta, malleista tai 
liikesalaisuuksista, lukuun ottamatta ehdossa 12.2 (”luottamukselliset tiedot”) sallittuja 
asioita.  

12.2 Ostaja voi luovuttaa myyjän luottamuksellisia tietoja: 
12.2.1 edustajilleen, joiden on saatava tällaiset tiedot tietoonsa ostajan 

sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Ostajan on varmistettava, että sen 
edustajat, joille se luovuttaa luottamuksellisia tietoja, noudattavat tätä ehtoa 12; 
ja 

12.2.2 lain, toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomais- tai sääntelyviranomaisen 
edellyttämällä tavalla. 

12.3 Kummankin osapuolen on noudatettava (i) yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679) 
(”GDPR-asetus”), Suomen tietosuojalakia (1050/2018) (”tietosuojalaki”) ja kaikkia 
kansallisia täytäntöönpanolakeja, asetuksia ja sekundaarilainsäädäntöä (sellaisina kuin 
ne ovat ajoittain muutettuina tai päivitettyinä) EU:ssa; (ii) GDPR-asetusta ja tietosuojalakia 
seuraavaa lainsäädäntöä ja iii) kaikkia muita suoraan sovellettavaa tietosuojaa ja 
yksityisyyttä koskevia säännöksiä. 

12.4 Lisää tiedot siitä, miten myyjä voi käyttää ostajan tai sen edustajien henkilötietoja, on 
saatavilla Synthomerin verkkosivustolla osoitteessa 
https://www.synthomer.com/footerpages/privacy-policy/?region=AMER .  

 

13. Siirto 
13.1 Ostajalla ei ole lain sallimissa rajoissa oikeutta luovuttaa, alilisensoida tai muulla tavoin 

siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan ilman myyjän kirjallista 
suostumusta (tällaista suostumusta ei saa pidättää kohtuuttomasti tai viivästyttää).  

13.2 Myyjä voi luovuttaa tai muulla tavoin siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai 
velvollisuuksiaan ilman ostajan kirjallista suostumusta.  
 

14. Irtisanominen 
14.1 Jos osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti: (i) tavalla, jota ei voida korjata; tai (ii) tavalla, 

joka on mahdollista korjata, mutta jota se ei pysty korjaamaan 30 päivän kuluessa toisen 
osapuolen antamasta kirjallisesta ilmoituksesta, jossa kerrotaan rikkomuksesta ja 
vaaditaan korvausta, toinen osapuoli, joka ei rikkonut sopimusta, voi irtisanoa sopimuksen 
välittömästi kirjallisella ilmoituksella vastaavasti rikkomuksen tehneelle osapuolelle. 
Epäselvyyksien välttämiseksi se, että ostaja ei ole suorittanut myyjälle sopimuksen 
mukaisia maksuja viimeistään eräpäivänä tai että ostaja ei ole noudattanut ehdon 9 
mukaisia velvoitteitaan, on olennainen rikkomus. 

14.2 Myyjä voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti ostajalle, jos 
ostaja tulee maksukyvyttömäksi. 

14.3 Myyjällä on oikeus keskeyttää tavaroiden toimittaminen ja/tai palvelujen suorittaminen 
annettuaan ilmoituksen, jossa eritellään ehtoa 14.1 koskeva rikkomus, kunnes rikkomus 
on korjattu (jos sovellettavissa) tai kunnes sopimus päättyy, sen mukaan, kumpi tapahtuu 
ensin. 
 

15. Yleistä 
15.1 Tässä sopimuksessa vahvistetut myyjän oikeudet ja oikeussuojakeinot täydentävät laissa 

asetettuja oikeuksia ja oikeussuojakeinoja. 
15.2 Osapuolien tarkoitus ei ole, että mikään sopimuksen ehto olisi muun kuin osapuolten 

täytäntöönpantavissa. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-422-3883?originationContext=knowHow&transitionType=KnowHowItem&contextData=(sc.DocLink)&comp=pluk&view=hidealldraftingnotes&firstPage=true#co_anchor_a581024
http://more/
https://www.synthomer.com/footerpages/privacy-policy/?region=AMER
https://www.synthomer.com/footerpages/privacy-policy/?region=AMER
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15.3 Sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä ja korvaa ja kumoaa kaikki 
osapuolten väliset aiemmat sopimukset ja järjestelyt, jotka liittyvät sen aiheeseen, eikä 
kumpikaan osapuoli ole solminut sopimusta (joko toisen osapuolen tai muun henkilön 
tekemän) sellaisen vakuutuksen, harhaanjohtamisen tai lausekkeen perusteella, jota ei 
ole nimenomaisesti määritelty sopimuksessa, eikä sillä ole niihin liittyviä 
oikeussuojakeinoja.  

15.4 Kumpikin osapuoli hyväksyy olevansa itsenäinen sopimusosapuoli ja tekee sopimuksen 
päämiehenä eikä kenenkään muun henkilön edustajana tai hyödyksi. 

15.5 Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on annettava kirjallisesti ja ne on toimitettava käsin tai 
etukäteen maksetulla ykkösluokan toimituksena, erikoistoimituksena tai lentopostilla tai 
sähköpostilla toiselle osapuolelle tämän kirjallisesti antamaan osoitteeseen tai 
sähköpostiosoitteeseen tai sen rekisteröityyn toimipaikkaan. Tällä tavalla postitse 
lähetetyt toimitukset katsotaan vastaanotetuiksi klo 9.00 kahden työpäivän kuluttua 
lähettämisestä, tai käsin toimitetut toimituspäivänä tai, jos toimitus tapahtuu klo 16.00 
jälkeen minä tahansa työpäivänä, seuraavana työpäivänä klo 9.00, tai jos toimitus on tehty 
sähköpostitse, sähköpostin lähettämishetkellä (paitsi jos lähettäjä saa 24 tunnin kuluessa 
sähköpostin lähettämisestä automaattisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan lähettäjälle, että 
sähköpostia ei ole toimitettu vastaanottajalle, kyseistä viestiä ei katsota lähetetyksi). 
Muuten kuin tämän ehdon 15 mukaisesti annetut ilmoitukset eivät kelpaa. 

15.6 Sopimukseen ja ei-sopimuksellisiin velvoitteisiin, jotka johtuvat siitä tai liittyvät siihen, 
sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjen soveltamista ja 
kansainvälistä tavarakauppaa koskevia sopimuksia koskevaa Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimusta. Kaikki tähän sopimukseen tai sen rikkomiseen, 
irtisanomiseen tai voimassaoloon liittyvät erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan 
lopullisesti Helsingin välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan 
sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Myyjällä on kuitenkin lisäksi 
oikeus esittää vaateita maksamattomien velkojen perimiseksi tai kieltovaatimuksen tai 
väliaikaisten tai korjaavien toimenpiteiden hakemiseksi missä tahansa ostajan liike- tai 
asuinpaikan kannalta merkityksellisessä tuomioistuimessa. 


