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1. SOVELTAMISALA 

Näitä Yleisiä Ostoehtoja (“Yleiset Ehdot”) sovelletaan 
Normet Group Oy:n taikka sen suoran tai epäsuoran 
tytäryhtiön (“Normet”) hankkiessa tuotteita, materiaalia, 
varusteita, laitteita ja niihin liittyvää dokumentaatiota 
(“Tavarat”) toimittajalta (“Myyjä”) sekä Myyjän suorit-
taessa palveluita (”Palvelut”) Normetille. Normetiin ja 
Myyjään viitataan jäljempänä yhdessä käsitteellä 
“Osapuolet” ja erikseen käsitteellä ”Osapuoli”. Tava-
roihin ja Palveluihin viitataan jäljempänä käsitteellä 
“Tuotteet”. 

Nämä Yleiset Ehdot muodostavat olennaisen osan 
Normetin toimittamaa ostotilausta tai Myyjän toimitta-
man tarjouksen hyväksyntää (“Tilaus”) Myyjälle 
(“Sopimus”). Muut Myyjän Tilauksen vahvistuksessa 
tai muutoin Tilauksen jälkeen toimittamat tai viittaamat 
sopimusehdot hylätään eivätkä ne sido Normetia, jos 
Normet ei ole hyväksynyt niitä nimenomaisesti ja kirjal-
lisesti. Muutokset Tilaukseen tai näihin Yleisiin Ehtoihin, 
tai poikkeukset niistä, edellyttävät Normetin kirjallista 
hyväksyntää. 

2. HINNAT JA MAKSAMINEN; TOIMITUS; 
PAKKAAMINEN 

2.1. Hinnat ja maksaminen 
Tilauksessa ilmoitettu Tuotteiden hinta (“Hinta”) on 
kiinteä ja sisältää kaikki Tuotteisiin liittyvät ja toimituk-
sesta Myyjälle aiheutuvat kulut, pois lukien arvon-
lisävero sekä sellaiset kulut ja verot, joista Normet vas-
taa sovitun toimitusehdon (Incoterms 2020) mukaisesti. 
Tilauksessa ilmoitettua Hintaa ei voi muuttaa ilman 
Osapuolten kirjallista sopimusta. 

Myyjän tulee Tuotteiden toimittamisen jälkeen lähettää 
Tuotteista asianmukainen lasku Normetin kulloinkin hy-
väksymässä muodossa. Jollei muutoin ole sovittu tai 
Tilauksessa muuta todeta, maksuaika on kuusikym-
mentä (60) päivää netto laskun päivämäärästä lukien. 
Normet voi hylätä laskun tai pidättäytyä laskun maksa-
misesta, jos Myyjä laiminlyö Sopimuksen mukaiset vel-
voitteensa. Laskun maksaminen ei merkitse Tuotteiden 
tai toimituksen hyväksymistä.  

2.2. Toimitus 
Tuotteita koskevat toimitusajat ja -paikat ilmenevät 
Tilauksesta. Jollei muutoin ole sovittu tai Tilauksessa 
muuta todeta, Tavaroiden toimitusehto on DAP 
Tilauksessa ilmoitettu toimituspaikka (Incoterms 2020).  

Jos Myyjä ei toimita Tuotteita sovitussa toimitusajassa 
ja viivästys ei johdu kohdassa 6 kuvatusta Ylivoimai-
sesta Esteestä, Myyjän tulee maksaa Normetille viiväs-
tyssakkona yksi prosentti (1 %) Hinnasta jokaista vii-
västynyttä pankkipäivää kohden varsinaiseen toimituk-
seen asti. Yllä mainitun viivästyssakon maksimimäärä 
on viisitoista prosenttia (15 %) viivästyneiden 
Tuotteiden Hinnasta. 

Jos Myyjän toimitus on viivästynyt ja tämän kohdan 2.2. 
mukainen viivästyssakon maksimimäärä saavutettu, 

Normetilla on oikeus purkaa Sopimus päättymään vä-
littömästi korvauksetta ja kuluvastuutta.  

2.3. Pakkaaminen 
Tavarat tulee pakata asianmukaisesti siten, että 
Tavaroille ei aiheudu vahinkoa kuljetuksen (mukaan 
lukien lastaaminen ja purkaminen) aikana. Normet voi 
antaa lisäohjeita Tavaroiden pakkaamiseen. 

2.4 Tiettyjen tietojen antaminen 

Suomessa tarjottavien tai Normetin Suomen yhtiöiden 
hankkimien ulkoistettujen Palveluiden osalta  Myyjä 
sitoutuu toimittamaan Normetille tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytet-
täessä annetussa laissa  (1233/2006, muutoksineen) 
luetellut tiedot taikka antamaan nämä tiedot osoit-
teessa www.tilaajavastuu.fi ennen Sopimuksen teke-
mistä tai Tilauksen vahvistamista ja sen jälkeen 12 kuu-
kauden välein Sopimuksen voimassaollessa. Toimi-
tettu tieto saa olla korkeintaan kolme (3) kuukautta 
vanhaa.  

3. TAKUU 

3.1. Tuotteiden takuu 
Myyjä takaa Normetille, että: (i) se omistaa Tavarat ja 
sillä on oikeus siirtää Tavaroiden omistusoikeus 
Normetille; (ii) kaikki Tavarat ovat uusia ja laadultaan 
hyviä ja kauppakelpoisia; (iii) kaikki Palvelut suoritetaan 
ammattitaidolla ja huolellisesti; (iv) Tuotteiden suunnit-
telu, materiaali ja työn laatu on virheetöntä;  (v) Tuotteet 
ovat Tilauksessa ilmoitettujen määrittelyjen, standar-
dien ja vaatimusten  mukaisia; (vi) Tuotteet ovat sovel-
tuvien säännösten, standardien ja yleisesti tunnettujen 
ammatillisten käytäntöjen mukaisia; (vii) Tuotteet eivät 
loukkaa patentteja, tavaramerkkejä, hyödyllisyysmal-
leja, mallioikeuksia, tietotaitoa, tekijänoikeuksia, tieto-
kantasuojia tai muita kolmannen osapuolen immate-
riaalioikeuksia (“Immateriaalioikeudet”) ja (viii) Tuotteet 
sopivat käyttötarkoitukseen, josta Normet on ilmoittanut 
Myyjälle, ja jos Normet ei ole ilmoittanut käyttötarkoi-
tusta, käyttötarkoitukseen, johon Myyjä yleensä toimit-
taa samanlaisia tavaroita tai palveluita.  

3.2. Takuukorjaukset ja takuuaika 
Jos Tuotteet eivät vastaa edellä kohdassa 3.1 kuvattua 
Myyjän takuuta (“virhe” tai “virheellinen”), Myyjän tulee 
Normetin kirjallisen ilmoituksen saatuaan viivytyksettä 
soveltuvin osin joko korjata, korvata tai suorittaa uudel-
leen virheelliset Tuotteet Myyjän kustannuksella. Vaih-
toehtoisesti Normet voi kieltäytyä vastaanottamasta tai 
palauttaa virheelliset Tuotteet.  

 

Jos Myyjä ei korjaa Tuotteiden virhettä viivytyksettä, 
Normetilla on oikeus hylätä Tuotteet. Mikäli Normet 
kieltäytyy vastaanottamasta tai hylkää virheelliset Tuot-
teet, on Normetilla oikeus vähentää virheellisten Tuot-
teiden Hinta Myyjän laskusta. Jos Normet on jo maksa-
nut virheellisistä Tuotteista tai niiden osasta, Myyjän 
tulee viivytyksettä hyvittää maksettu summa kokonai-
suudessaan Normetille.  
 

http://www.tilaajavastuu.fi/
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Tämän kohdan 3 mukainen takuu koskee kaikkia vir-
heitä ja puutteita, jotka ilmenevät takuuaikana, joka on 
kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Tuotteiden toimi-
tuspäivästä lukien. Jos takuuaikana ilmenee virhe, uusi 
kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden pituinen 
takuuaika alkaa kulua korjattujen Tuotteiden osalta 
virheen korjauksen suorituspäivästä lukien. 

4. SALASSAPITO; IMMATERIAALIOIKEUDET 

4.1. Salassapito 
Myyjän tulee käsitellä luottamuksellisina Sopimuksen 
ehtoja ja kaikkea Normetin Myyjälle Myyjän Tilaukseen 
tai Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttä-
miseksi tai sen yhteydessä toimittamaa tai luovuttamaa 
tietoa, mukaan lukien rajoituksitta liikesalaisuudet, 
tietotaito, määrittelyt, prosessit, tekninen tai kaupallinen 
tieto, asiakirjat ja data, eikä Myyjä saa luovuttaa täl-
laista tietoa kolmannelle osapuolelle ilman Normetin 
etukäteistä kirjallista suostumusta. Tällaista tietoa saa 
käyttää yksinomaan Sopimuksen suorittamiseksi ja 
tarjousten valmistelemiseksi Normetille. Tämän koh-
dan 4.1 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa 
Sopimuksen päättymisestä huolimatta.    

4.2. Immateriaalioikeudet 
Osapuolen Immateriaalioikeudet säilyvät Osapuolen 
yksinomaisena omaisuutena. Mikäli kuitenkin Tuottei-
den toimitukseen sisältyy Normetille tehtävää suunnit-
telu- tai kehitystyötä, kuuluvat kaikki Immateriaali-
oikeudet kyseisen suunnittelu- tai kehitystyön tuloksiin, 
kuten esimerkiksi piirustukset, suunnitelmat, malli ja 
laskelmat, yksinomaan Normetille elleivät osapuolet 
toisin sovi. Myyjä antaa Normetille ei-yksinomaisen, 
maailmanlaajuisen, siirtokelpoisen, rojaltivapaan, 
peruuttamattoman ja ikuisen luvan käyttää kaikkia 
Tuotteisiin tai niiden toimitukseen liittyviä Immateriaali-
oikeuksia seuraaviin tarkoituksiin: Tuotteiden tai niiden 
osan käyttö, kulutus, huolto, myynti, jakelu tai siirto ja 
Tuotteisiin liittyvän dokumentaation kopiointi ja muutta-
minen. 

5. KORVAUSVELVOLLISUUS; VASTUUNRAJOITUS 

5.1. Korvausvelvollisuus 
Myyjä korvaa Normetille kaikki vastuut, kulut, menetyk-
set, vahingot (mukaan lukien kateostosta aiheutuvat 
lisäkustannukset), kustannukset (mukaan lukien asian-
ajokulut) ja vaatimukset, jotka aiheutuvat (i) Sopimuk-
sen, näiden Yleisten Ehtojen mukaisen takuun, 
sitoumuksen tai velvoitteen laiminlyönnistä tai rikkomi-
sesta Myyjän toimesta ja/tai (ii) Myyjän Tuotteista joh-
tuvasta kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuden 
loukkauksesta tai väitetystä loukkauksesta. 

5.2. Vastuunrajoitus 
Lain sallimissa rajoissa kumpikaan Osapuoli ei ole 
vastuussa toista Osapuolta kohtaan välillisestä vahin-
gosta, joka toiselle Osapuolelle on aiheutunut, mukaan 
lukien rajoituksitta tulon tai voiton menetys tai viivästy-
minen, sopimuksen menetys, tuotannon menetys, liike-
toimintamahdollisuuden menetys taikka rangaistukset 
tai erityiset vahingot. Yllä mainitut vastuunrajoitukset 
eivät koske ruumiillista vahinkoa tai omaisuusvahinkoa 
taikka Osapuolen törkeää huolimattomuutta tai tahal-
lista virhettä tai laiminlyöntiä.  

6. YLIVOIMAINEN ESTE 

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa toimituksen viivästyk-
sestä tai Sopimukseen perustuvien velvoitteiden lai-
minlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu tapah-
tumasta tai olosuhteesta, joka on estyneen Osapuolen 
vaikutusmahdollisuuksien (suorat tai epäsuorat) ulko-
puolella ja jota estynyt Osapuoli ei olisi voinut kohtuu-
della välttää (“Ylivoimainen Este”), kuten sota, terro-
ristinen teko, kapina, hallitustoimi, kauppapakote, lakko 
tai työsulku taikka luonnonilmiö. Osapuolen, johon 
Ylivoimainen Este vaikuttaa, tulee seitsemän (7) päivän 
kuluessa Ylivoimaisen Esteen syntymisestä ilmoittaa 
toiselle Osapuolelle kirjallisesti Ylivoimaisesta Esteestä 
ja sen arvioidusta kestosta. Estyneen Osapuolen tulee 
ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin poistaakseen Ylivoi-
maisen Esteen vaikutukset, tai selviytyäkseen niistä, 
mahdollisimman nopeasti. 

7. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään 
välittömästi, jos (i) toinen Osapuoli joutuu konkurssi- tai 
maksukyvyttömyysjärjestelyn kohteeksi tai (ii) jos Sopi-
muksen täyttäminen toisen Osapuolen toimesta viiväs-
tyy yli 60 päivällä Ylivoimaisen Esteen vuoksi. 

8. SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU 

Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois 
lukien sen lainvalintasäännökset ja Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran 
kauppaa koskevista sopimuksista. 

Sopimuksesta tai näistä Yleisistä Ehdoista aiheutuva 
tai niihin liittyvä riita, erimielisyys tai vaatimus ratkais-
taan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppa-
kamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Väli-
miesmenettelyn paikka on Helsinki.  

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Myyjä ei saa siirtää tai ulkoistaa Tuotteisiin, Sopimuk-
seen tai näihin Yleisiin Ehtoihin liittyviä oikeuksiaan tai 
velvollisuuksiaan kolmannelle taholle ilman Normetin 
etukäteistä kirjallista suostumusta. Myyjä on vastuussa 
alihankkijansa suorituksesta kuin omastaan. 

10. MUUT OIKEUDET JA OIKEUSSUOJAKEINOT 

Näihin Yleisiin Ehtoihin perustuvat Myyjän velvoitteet 
tai Normetin oikeudet ja oikeussuojakeinot eivät rajoita 
mitään lakiin perustuvaa tai muuta Myyjän velvolli-
suutta tai Normetin oikeutta tai oikeussuojakeinoa. 

------------------------ 


