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SICK OY:n Yleiset toimitusehdot 

Helmikuu 2021 

 

 

1. Soveltamisala 

1.1. Kaikkia  SICK Oy:n  (jäljempänä  viitattuna  ”Toimittajan”) 

solmimia  toimitussopimuksia  ja  toimittamia  palveluita 

koskevat nämä Yleiset Toimitusehdot sekä erilliset kaup‐

pasopimukset,  jos erillinen kauppasopimus on solmittu. 

Ostajan poikkeavat tai  lisäämät omat yleiset sopimus‐

ehdot ovat sitovia ainoastaan silloin ja siinä määrin kuin 

Toimittaja on ne erityisesti vahvistanut kirjallisesti. 

 

2. Tarjoukset, sopimuksen solmiminen ja asiakirjat 

2.1. Toimittajan antamat tarjoukset ovat sitovia niissä ilmoi‐

tettuun määräaikaan saakka. Jos tarjouksessa ei ole ase‐

tettu määräaikaa, Ostajan tulee hyväksyä se kohtuullisen 

ajan kuluessa. Ostajan tekemät suulliset tai kirjalliset ti‐

laukset katsotaan hyväksytyiksi, kun Toimittaja on anta‐

nut  kirjallisen  tilausvahvistuksen  taikka  tilatut  tuotteet 

on toimitettu asianmukaisen ajan kuluessa. 

2.2. Tarjoukseen kuuluvat ja sen liitteenä olevat asiakirjat ku‐

ten  hahmotelmat,  piirrokset,  tekniset  tiedot  ja  muut 

asiakirjat ovat Toimittajan omaisuutta ja kuuluvat Toimit‐

tajan  tekijänoikeuden  alaisuuteen; Ostaja  ei ole oikeu‐

tettu myöntämään kolmansille osapuolille  tietoa näistä 

asiakirjoista taikka niiden sisältämistä tiedoista.  

 

3. Toimituksen ja Palvelun laajuus 

3.1. Toimituksen  ja Palvelun  laajuus vastaa Toimittajan  tar‐

jousta  taikka,  tarvittaessa,  Toimittajan  toimitusvahvis‐

tusta. Osittaiset toimitukset ovat sallittuja, jos se on koh‐

tuullista Ostajalle. 

 

4. Hinta ja maksuehdot 

4.1. Toimittajan julkaisemat hinnastot ja muu tuotteiden ylei‐

nen hintainformaatio ei ole sitovaa. Toimittaja päivittää 

hinnastojaan jatkuvasti. 

4.2. Hinnat  ilmoitetaan  euromääräisenä  ja  toimitusehdolla 

DDP  (Incoterms,  2010)  määräpaikkana  ostajan  ilmoit‐

tama osoite Suomessa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. 

Ilmoitettu  hinta  ei  sisällä  pakkauskustannuksia,  rahtia 

eikä sovellettavia veroja ja julkisia maksuja, jotka Toimit‐

taja laskuttaa Ostajalta erillisesti.  

4.3. Mikäli toimitus ja/tai palvelu tapahtuu myöhemmin kuin 

yhdeksän  (9)  kuukautta  tilausvahvistuksessa  määrite‐

tystä  ajankohdasta,  Toimittajalla on oikeus muuttaa  il‐

moittamiansa tuotteiden hintoja, jos tuotehinnaston hin‐

nat ja/tai raaka‐aineiden hinnat, palkka‐ taikka muut kus‐

tannukset  ovat muuttuneet  tällä  väin.  Tarjotut  hinnat 

ovat  voimassa  vain  kyseiselle  yksittäiselle  tilaukselle. 

Kiinteähintaisesta  sopimuksesta on nimenomaisesti  so‐

vittava kirjallisesti. 

4.4. Pakkauskustannuksien,  rahtikustannuksien  sekä  vakuu‐

tusten, viimeksimainitun Ostajan erityisesti pyytämässä 

laajuudessa,  kustannukset määräytyvät  toimitushetken 

todellisten kustannusten mukaan ja ne veloitetaan erilli‐

sesti. 

4.5. Jos Toimittaja on sopimuksen mukaan velvollinen suorit‐

tamaan kokoonpanon, asennuksen  ja/tai käyttöönoton, 

Ostaja  vastaa,  sovittujen  toimituskustannusten  lisäksi, 

kokoonpanoon, asennukseen  ja/tai käyttöönottoon  liit‐

tyvien kustannusten suorittamisesta noudattaen Toimit‐

tajan  kyseisten  tapahtumien  hetkellä  voimassaolevaa 

hinnastoa, ellei toisin ole sovittu, 

4.6. Tuotteiden toimituksiin liittyvät laskut on maksettava 14 

päivän kuluessa  laskun päiväyksestä pankkisiirtona Toi‐

mittajan  ilmoittamalle pankkitilille. Maksun viivästyessä 

Ostaja on velvollinen maksamaan Toimittajan kulloinkin 

soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron  sekä 

kaikki perinnästä aiheutuvat kustannukset.  

4.7. Palveluiden toimituksiin liittyvät laskut on maksettava 14 

päivän kuluessa  laskun päiväyksestä pankkisiirtona Toi‐

mittajan  ilmoittamalle pankkitilille. Maksun viivästyessä 

Ostaja on velvollinen maksamaan Toimittajan kulloinkin 

soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron  sekä 

kaikki perinnästä aiheutuvat kustannukset. 

4.8. Ostajalla on oikeus pidättää maksuja tai kuitata maksu‐

velvoitteensa vastasaatavillaan ainoastaan siltä osin kuin 

kyseiset vastasaatavat ovat kiistämättömiä, ne perustu‐

vat lainvoimaiseen (res judicata) tuomioon taikka lainvoi‐

maa vailla olevaan tuomioistuimen ratkaisuun. 

 

5. Tuotteiden ja Palveluiden toimitusaika, Viivästys 

5.1. Tuotteiden ja palveluiden toimitusajan ja päivämäärän 

noudattamisen  edellytyksenä on,  että Ostaja  on  ajal‐

laan  toimittanut  kaikki  omat  ennakkosuoritteensa  ja 

määrittelynsä, erityisesti koskien kaikkia  toimitettavia 

asiakirjoja,  vaadittavia  lupia  ja  hyväksyntöjä  –  erityi‐

sesti koskien suunnitelmia – kuten myös, että Ostaja on 

noudattanut  sovittuja maksuehtoja  ja  täyttänyt muut 

sitoumuksensa. Mikäli  näitä  toimituksen  ennakkoeh‐

toja ei ole täytetty oikeassa ajassa, toimitusaikaa ja päi‐

vämäärää on vastaavasti pidennettävä.  

5.2. Mikäli toimitusaikaa tai päivää ei kyetä täyttämään yli‐

voimaisen  esteen  (Force majeaure)  johdosta,  esimer‐

kiksi johtuen sodasta, mellakasta tai vastaavasta syystä 

kuten lakosta tai työsulusta, toimitusaikaa ja päivää riit‐

tävästi siirretään. Jos toimitusta  ja/tai palvelun suorit‐

tamista ei voida toteuttaa kokonaan taikka osittain so‐

vitussa ajassa  ilman, että viivästys  johtuu Toimittajan 

vastuulla olevasta seikasta, Toimittajalla on oikeus ve‐

täytyä sopimuksesta kokonaan taikka osittain. 

5.3. Toimittajan  pyynnöstä Ostaja  on  velvollinen  ilmoitta‐

maan  kohtuullisen  ajan  kuluessa  sen,  vaatiiko Ostaja 

toimitusta  kohtuullisen  sanktiottoman  lisäajan  kulu‐

essa vai haluaako Ostaja vetäytyä sopimuksesta Toimit‐

tajan viivästyksen johdosta.  

5.4. Toimittajalla on oikeus keskeyttää toimituksen  täyttä‐

minen  taikka pidättyä omasta  suorituksestaan, mikäli 

tilausvahvistuksen  jälkeen Ostajan  toiminta  taikka hä‐

nen  taloudelliset olonsa osoittavat  sellaisia merkkejä, 

että Toimittajalla on painavia syitä olettaa Ostajan jät‐

tävän  omat  sopimusvelvoitteensa  olennaisilta  osin 

täyttämättä. 

5.5. Toimittaja ei ole lainkaan korvausvelvollinen, jos toimi‐

tuksen viivästys johtuu syistä, jotka eivät ole Toimitta‐

jan vastuupiirissä. 

5.6. Ellei  toisin  ole  kirjallisesti  sovittu,  tuotteet  katsotaan 

toimitetuksi,  kun  Toimittaja  on  täyttänyt  toimituseh‐

don mukaiset  toimitukseen  liittyvät velvoitteensa.  Jos 

Ostajan  on  sopimuksen mukaan  noudettava  tuotteet 

Toimittajalta taikka Toimittajan ilmoittamasta paikasta, 

tuotteet katsotaan toimitetuksi, kun Toimittaja on Os‐

tajalle ilmoittanut tuotteiden olevan toimitusvalmiina. 

5.7. Toimitettavien  tuotteiden mukana on  lähetysluettelo. 

Ostaja on velvollinen  tuotteita hänelle  luovutettaessa 

toteamaan,  onko  toimitus  lähetysluettelon mukainen 

ja huolellisesti  tarkistamaan, että  tuotteet ovat ulkoi‐

sesti  vahingoittumattomat.  Mikäli  Ostaja  havaitsee 
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huomautettavaa näissä seikoissa, Ostajan on reklamoi‐

tava kyseisistä puutteista 7 vuorokauden kuluessa tuot‐

teiden vastaanotosta.  

 

6. Kokoonpano tai asennus 

6.1. Mikäli toimituksen yhteydessä on kirjallisesti sovittu ko‐

koonpanosta, asennuksesta taikka käyttöönotosta, Osta‐

jan on, omalla  kustannuksellaan,  toimitettava oikeassa 

ajassa:  

a. kaikki  alaan  liittymättömät  liitännäistyöt,  kuten, 

maansiirtotyöt,  rakennustyöt,  jne.  sisältäen  am‐

mattitaitoiset työntekijät ja apuvoimat, materiaa‐

lit ja työkalut;  

b. kokoonpanoon,  asennukseen  ja  käyttöönottoon 

tarvittavat  tarvikkeet  ja  raaka‐aineet,  kuten  teli‐

neet, kiilat, voiteluaineet, polttoaineet, jne; 

c. käyttövirta  ja  käyttövesi  toimintapaikalla,  sisäl‐

täen tarvittavat liitännät,  lämmityksen ja valais‐

tuksen;  

d. sopivankokoista,  kuivaa  ja  lukittavaa  tilaa  ko‐

neenosien,  laitteiden,  raaka‐aineiden,  työkalu‐

jen jne. varastointiin kuten myös soveliaita työs‐

kentely‐  ja  lepotiloja  soveltuvin  saniteettiväli‐

nein  Toimittajan  työntekijöille  asennuspaikalla; 

lisäksi Ostajan tulee ryhtyä Toimittajan työnteki‐

jöiden ja omaisuuden suojaamiseksi asennuspai‐

kalla  samoihin  toimenpiteisiin  kuin mitä Ostaja 

noudattaa  omien  työntekijöidensä  ja  oman 

omaisuutensa suojaamisessa;  

e. suojavaatetus  ja  suojavarusteet,  jotka ovat  tar‐

peen  asennuspaikan  erityisolosuhteiden  joh‐

dosta. 

6.2. Ennen kokoonpano‐ tai asennustöiden alkamista Ostajan 

tulee ilman erillistä pyyntöä toimittaa tarvittavat määri‐

tykset koskien piilossa olevien sähkö‐, kaasu‐ ja vesijoh‐

tojen  tai vastaavien rakennelmien sijaintia, kuten myös 

vaadittavat kiinteät määritykset. 

6.3. Ennen kokoonpanon tai asennuksen alkua on Ostajan toi‐

mitusvastuulla olevien välineiden sekä muiden työn suo‐

rittamiseen  tarvittavien  tarvikkeiden  oltava  asennusti‐

lassa  ja  kaikkien  ennakollisten  töiden  on  oltava  sellai‐

sessa vaiheessa, että kokoonpano‐ tai asennusryhmä voi 

aloittaa työnsä sovitusti asennuspaikalle saavuttuaan  ja 

saattaa sen  loppuun  ilman keskeytyksiä. Kulkuväylä ko‐

koonpano‐ tai asennuspaikalle ja paikka itsessään on ol‐

tava päällystetty, puhdistettu sekä vapaasti saavutetta‐

vissa.  

6.4. Mikäli kokonpano, asennus taikka käyttöönotto viivästyy 

Toimittajaan  liittymättömistä  syistä, Ostaja vastaa koh‐

tuullisessa määrin kaikista niistä lisäkustannuksista, joita 

aiheutuu odotusajoista taikka kokoonpano‐ tai asennus‐

ryhmän tarpeellisista matkakustannuksista.  

6.5. Toimittajan  pyynnöstä  Ostaja  on  velvollinen  vahvista‐

maan kirjallisesti asennusryhmän työskentelyajat samoin 

kuin kokoonpanon, asennuksen taikka käyttöönoton val‐

mistumisen.  

6.6. Mikäli  Toimittaja  vaatii  toimituksen  valmistumisen  jäl‐

keen  sen hyväksyntää, Ostaja on velvollinen antamaan 

hyväksymisen  kahden  viikon  kuluessa. Mikäli Ostaja  ei 

kykene  hyväksyntää  suorittamaan  em.  ajassa,  hyväk‐

syntä katsotaan annetuksi. Hyväksyntä katsotaan myös 

annetuksi,  jos  toimitettu  tuote on otettu  tuotantokäyt‐

töön, soveltuvissa  tapauksissa yhdessä sovitun  testaus‐

ajan jälkeen.  

 

 

7. Vaaranvastuun siirtyminen 

7.1. Tuotteen vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Toimittaja 

on täyttänyt toimitusehdon mukaiset toimitukseen liit‐

tyvät  velvoitteensa. Mikäli  Toimittaja  huolehtii  tuot‐

teen asennuksesta, kokoonpanosta tai käyttöönotosta, 

vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun tuote on toimitettu 

asennus‐ tai kokoonpanopaikalle. 

7.2. Mikäli  tuotteen  lähettäminen,  kokoonpano,  asennus 

tai käyttöönotto viivästyy tai  jää hoitamatta Ostajasta 

riippuvista  syistä,  vaaranvastuu  siirtyy  Ostajalle  sinä 

hetkenä, jolloin se olisi siirtynyt Ostajalle, mikäli viiväs‐

tystä ei olisi tapahtunut. 

7.3. Toimittaja vakuuttaa, Ostajan pyynnöstä ja tämän kus‐

tannuksella, tuotteen varkauden, särkymisen, kuljetus‐

vahingon,  tulipalon  tai vesivahingon aiheuttamien va‐

hinkojen tai muiden vakuutettavien riskien varalta. 

 

8. Takuu  

Tuotteilla on voimassa niiden valmistajan myöntämä ta‐

kuu.  

Takuuaika  on  24  kuukautta  alkaen  toimitusajankoh‐

dasta tai,  jos oikeudellisesti edellytetään hyväksyntää, 

hyväksynnästä.   

Mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, takuuaika alkaa 

asennuksen päättymisestä. Mikäli asennus viivästyy Os‐

tajasta riippuvasta syystä yli 30 päivää toimituspäivästä, 

takuu alkaa 31. päivänä toimituksen jälkeen.  

 

Tuotteen  laatuvirheiden  ja oikeudellisten  virheiden  va‐

ralta Toimittaja  ‐ sulkien pois muut vaateet  ja huomioi‐

den kohdan 10 – myöntää takuun seuraavilla ehdoilla:  

8.1. Laatuvirheet: 

8.1.1   Laatuvirheistä Ostajan tulee ilmoittaa Toimitta‐

jalle ilman aiheetonta viivästystä. 

8.1.2.   Kaikki osat tai palvelut, joissa ilmenee laatuvir‐

heitä korvataan, Toimittajan valinnan mukaan, 

joko korjaamalla, vaihtamalla taikka uudella toi‐

mituksella  veloituksetta.    Ostajalla  ei  ole  oi‐

keutta  kieltäytyä  vastaanottamasta  toimitusta 

vähämerkityksellisen virheen johdosta. 

8.1.3.  Ostajan on annettava Toimittajalle riittävä aika 

ja mahdollisuus suorittaa tarvittavat korjaukset 

tai vaihto. Ainoastaan kiireellisissä tapauksissa, 

kun  toiminnan  turvallisuus  on  vaarantunut 

taikka  suhteettomien  laajojen vahinkojen vält‐

tämiseksi,  on  Ostajalla  oikeus  korjata  virheet 

itse tai antaa ne kolmannen osapuolen korjatta‐

vaksi sekä vaatia Toimittajalta korvaus aiheutu‐

neista kustannuksista. Toimittajalle on ilmoitet‐

tava kyseisissä tapauksissa viipymättä. 

8.1.4. Mikäli  korvaavaa  suoritusta  ei  saavuteta  riittä‐

vässä ajassa tai se epäonnistuu, Ostajalla on oi‐

keus vetäytyä sopimuksesta. Mikäli virhe on vä‐

hämerkityksellinen, Ostajalla on oikeus ainoas‐

taan  hinnanalennukseen.  Muissa  tapauksissa 

oikeus hinnanalennukseen on poissuljettu. 

8.1.5.   Korjauksen tai korvaavan toimituksen aiheutta‐

mista kustannuksista Toimittaja vastaa  ‐ mikäli 

virheilmoitus  on  perusteltu  ‐  korvaavan  osan 

kustannuksista mukaan  lukien  kuljetuskustan‐

nukset.  Lisäksi  Toimittaja  vastaa  tarvittavien 

asentajien    ja mahdollisten  apulaisten  kustan‐

nuksista mukaan  lukien matkakulut,  paitsi mi‐

käli ne aiheuttavat Toimittajalle suhteetonta ra‐

situsta. 
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8.1.6.   Laatuvirheet ovat poissuljettuja seuraavissa ta‐

pauksissa:  

‐  tuotteen  epäasianmukainen  tai  virheellinen 

käyttö,  virheellinen  kokoaminen  ja/tai  käyt‐

töönotto Ostajan taikka kolmansien osapuolten 

toimesta, normaali kuluma, väärä  tai huolima‐

ton  käyttö,  virheellinen  huolto,  epäasianmu‐

kaisten  välineiden  käyttö,  altistuminen  sähkö‐

kemiallisille  tai sähköisille vaikutuksille – paitsi 

jos jonkin näistä on aiheuttanut Toimittaja. 

8.1.7.  Mikäli Ostaja tai kolmas osapuoli korjaa virheen 

virheellisesti, Toimittaja ei vastaa seurauksista. 

Sama koskee kaikkia tuotteeseen tehtyjä muu‐

toksia, joille Toimittaja ei ole antanut etukäteen 

hyväksyntää. 

8.1.8.  Kohdan 8.1  lisäksi myös kohtaa 10 sovelletaan 

korvausvaateisiin. Kaikki muut laatuvirheitä joh‐

tuvat vaatimukset Toimittajaa kohtaan on pois‐

suljettu. 

8.2. Oikeudelliset virheet: 

8.2.1  Mikäli tuotteen käyttö rikkoo kansallisia teollis‐ 

ja  tekijänoikeuksia,  Toimittaja  hankkii  omalla 

kustannuksellaan  Ostajalle  tuotteen  ensisijai‐

sen  käyttöoikeuden  tai  muuttaa  tuotetta  ta‐

valla,  joka  ei  ole  kohtuuton Ostajalla  ja  siten, 

että tuote ei enää riko teollis‐ ja tekijänoikeuk‐

sia. 

8.2.2.  Mikäli edellä mainittu ei ole mahdollista talou‐

dellisesti käyttökelpoisin tavoin taikka kohtuul‐

lisen ajan kuluessa, Ostajalla on oikeus vetäytyä 

sopimuksesta. Toimittajalla on edellä mainittu‐

jen  edellytysten  täyttyessä  samoin  oikeus  ve‐

täytyä sopimuksesta. 

8.2.3.  Toimittajan on lisäksi korvattava Ostajalle teol‐

lis‐ ja tekijänoikeuksien loukkauksesta aiheutu‐

neet kiistämättömät  tai oikeudellisesti velvoit‐

tavaksi todetut vaateet. 

8.2.4.  Edellä mainittu Toimittajan vastuu on voimassa 

vain seuraavissa tapauksissa: 

 Ostaja  ilmoittaa  Toimittajalle  kirjallisesti 

kolmansien  osapuolten  esittämistä  kor‐

vausvaateista viipymättä;   

 Ostaja ei myönnä esitettyä  loukkausta  ja 

varaa Toimittajalle kaikki oikeudet puolus‐

tautua loukkausväitettä vastaan; 

 teollis‐  ja  tekijänoikeuden  loukkaus  ei  

johdu Ostajasta; 

 Loukkaus  ei  ole  aiheutunut  Ostajan  eri‐

tyisvaatimusten  noudattamisesta  tai  Toi‐

mittajalle  ennakoimattomissa  olevan  so‐

velluksen johdosta tai loukkaus johtuu Os‐

tajan  tekemästä  Tuotteen  muutoksesta 

taikka  Tuotteen  käyttämisestä  yhdessä 

sellaisen tuotteen kanssa,  jota Toimittaja 

ei ole toimittanut tai jonka kanssa Toimit‐

taja ei ole erityisesti hyväksynyt Tuotetta 

käytettäväksi. 

8.2.5.  Muihin oikeudellisiin virheisiin sovelletaan myös 

kohdan 8.1 säännöksiä. 

8.2.6.  Kohdan 8.2  lisäksi myös kohtaa 10 sovelletaan 

korvausvaateisiin. Kaikki muut oikeudellisiin vir‐

heisiin  liittyvät  vaatimukset  Toimittajaa  koh‐

taan on poissuljettu. 

 

 

 

9. Takuuehtoja koskevat rajoitukset 

9.1. Luetteloissa,  tuotekuvauksissa,  tuotetiedoissa,  tietolo‐

makkeissa, hintailmoituksissa, kaavioissa tai muissa asia‐

kirjoissa annetut mittaa, määrää, väriä, käyttöä, teknisiä 

ominaisuuksia  ja muita  ominaisuuksia  koskevat määri‐

tykset, erityisesti koskien saatavuutta, toimintanopeutta, 

mittaustarkkuutta  jne.,  viittaavat  tuotteen  laatuun  ja 

yleisiin ominaisuuksiin, eivätkä ne siten – ellei toisin ole 

erityisesti  vakuutettu  – muodosta  takuuta  (takuu  laa‐

dusta taikka kestävyydestä).  

9.2. Mikäli  toimitettu  tuote  poikkeaa  erityisesti  vakuute‐

tuista ominaisuuksista, Ostajalla on oikeus kohdassa 8 

ja 10 säädettyihin menettelyihin.  

9.3. Toimittaja ei vastaa siitä, ellei toisin ole nimenomaisesti 

kirjallisesti sovittu, että tuotteita voitaisiin käyttää siihen 

erityiseen tarkoitukseen, johon Ostajan oli tarkoitus tuo‐

tetta käyttää eikä muussa käyttöympäristössä kuin mihin 

tuote on tarkoitettu. 

 

10. Vahingot 

10.1. Toimittaja on vastuussa vahingoista – riippumatta niiden 

oikeudellisesta perustasta – ainoastaan 

 tahallisen teon ollessa kyseessä, 

 törkeän tuottamuksen olleessa kyseessä,  

 henkilövahingon ollessa kyseessä, 

 jos Toimittaja on petollisesti jättänyt ilmoittamatta 

viasta, 

 siinä  määrin  kuin  Toimittaja  on  antanut  nimen‐

omaisen takuun; kuten myös 

 siinä määrin kuin Toimittaja on vastuussa tuotevas‐

tuulain mukaan.  

10.2. Mikäli  kyseessä  on  Toimittajan  keskeisten  sopimusvel‐

voitteiden  lievän tuottamuksellinen rikkominen, Toimit‐

tajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu kuitenkin tyypilli‐

siin sopimusvahinkoihin, jotka ovat voineet olla ennakoi‐

tavissa.  Tämä  koskee myös  saamatta  jäänyttä  voittoa 

sekä muuta puhdasta varallisuusvahinkoa. Keskeiset so‐

pimusvelvoitteet ovat velvoitteita, joiden täyttäminen on 

sopimuksen asianmukaisen täyttämisen edellytys  ja  joi‐

den  täyttämiseen  toinen  sopimuspuoli  on  tavanomai‐

sesti luottanut ja voi luottaa kuten myös velvoitteet, joi‐

den  rikkominen  saattaa  sopimuksen  tarkoituksen  ky‐

seenalaiseksi. Muut vaateet on poissuljettu. 

10.3. Toimittajan vahingonkorvausvastuun määrä on kaikissa 

tapauksissa ja riippumatta oikeudellisesta perusteesta, 

poikkeuksena  edellä  kohdan  10.1  kohdalla  mainitut 

olosuhteet, rajoitettu tilauksen arvoon.  

 

11. Kolmannen osapuolen vastuu 

Kohtien 8  ja 10 mukaiset vastuusäännökset ovat voimassa 

myös Toimittajan  tytäryritysten, alihankkijoiden,  lisenssin‐

haltijoiden tai muiden avustavien henkilöiden hyväksi. 

 

12. Omistusoikeuden pidätys 

12.1. Omistusoikeus  toimittuihin  tuotteisiin  säilyy Toimitta‐

jalla siihen saakka, kunnes Ostaja on suorittanut kaikki 

toimituksiin  liittyvät maksuvelvoitteensa Toimittajalle, 

riippumatta tiettyihin toimitettuihin tuotteisiin kohdis‐

tuvasta maksusta. 

12.2. Omistusoikeuden  pidättämiseen  vetoamista  ei  mer‐

kitse sopimuksesta vetäytymistä. Ostajan tulee  ilmoit‐

taa  Toimittajalle  kaikista  toimitettuihin,  maksamatta 

oleviin  tuotteisiin  kohdistetuista  kolmansien  tahojen 

oikeudellisista täytäntöönpanotoimista viivytyksettä ja 



Yleiset toimitusehdot  / SICK OY   Sivu 4/4 
Helmikuu 2021 
 

toimittaa  Toimittajalle  tämän  oikeuksien  puolusta‐

miseksi tarvittavat asiakirjat – sama koskee myös mui‐

takin tuotteisiin kohdistuvia toimia. Edellä olevasta riip‐

pumatta  Ostajan  on  ilmoitettava  kolmansille  tahoille 

tuotteisiin kohdistuvista aikaisemmista oikeuksista etu‐

käteen. Ostaja vastaa oikeuksien puolustamiseksi  tar‐

vittavien toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista, 

mikäli kolmas taho ei ole kykene niitä korvaamaan.  

12.3.   
12.4.   
12.5.  

 

13. Vienti 

13.1. Vientikaupassa  Ostaja  on  velvollinen  noudattamaan 

kaikkia  toimitettuihin  tuotteisiin  liittyviä  vientimää‐

räyksiä. Mikäli vientimääräyksiä rikottaisiin, Toimittaja 

on oikeutettu vetäytymään sopimuksesta. 

13.2. Mikäli toimitus käsittää vientimyynnin, johon tarvitaan 

viranomaisten hyväksyntä, sopimus ei tule voimaan en‐

nen kuin kyseinen hyväksyntä on myönnetty. Ostaja on 

velvollinen hankkimaan  ja  toimittamaan kaikki hyväk‐

syntää varten tarvittavat asiakirjat. 

13.3. Ostaja  sitoutuu  pyynnöstä  toimittamaan  käyttötodis‐

tuksen  ja/tai  loppukäyttäjätodistuksen  –  vaikka  täl‐

laista ei virallisesti vaadittaisikaan. 

13.4. Vientitoimituksen  tapauksessa  tuotteet  eivät  ole  va‐

pautettuja Suomen ALV‐veloituksesta ennen voimassa‐

olevan vientitodistuksen vastaanottamista. 

 

14. Sopimuksen muokkaus, irtisanominen 

14.1. Mikäli ja kun kohdan 5.2 mukaiset odottamattomat ta‐

pahtumat muuttavat merkittävästi  toimituksen  talou‐

dellista  tavoitetta  tai sisältöä,  tai vaikuttavat huomat‐

tavasti  Toimittajan  toimintaan,  sopimusta muokataan 

odottamattomien  tapahtumien  edellyttämällä  tavalla 

hyvässä uskossa, kohdan 5.2 ehtojen mukaisesti. Mikäli 

kyseinen muokkaus  ei  ole  taloudellisesti  kohtuullista, 

Toimittajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta. 

14.2. Toimittajalla on oikeus pidättyä toimituksesta tai palve‐

lujen suorituksista  taikka vetäytyä sopimuksen  täyttä‐

misestä, mikäli saa tietoja olosuhteista, jotka saattavat 

saada aikaan Ostajan maksukyvyttömyyden taikka Os‐

tajan muista syistä kyvyttömäksi tai haluttomaksi täyt‐

tämään asianmukaisesti sopimuksenmukaisien maksu‐

velvoitteensa niiden erääntymisajankohtana.  

 

15. Vanhentumisaika 

Kaikki Ostajan vaateet – riippumatta niiden oikeudellisista 

syistä – vanhenevat 36 kuukauden kuluessa.  Tätä vanhen‐

tumisaikaa  ei  kuitenkaan  noudateta  henkilövahinkoihin, 

eikä  tapauksissa,  jotka  ovat  aiheutuneet  tahallisuudesta, 

törkeästä huolimattomuudesta  tai vilpillisestä käytöksestä 

taikka jotka liittyvät Tuotevastuulakiin.  

 

16. Oikeuspaikka, sovellettava laki 

16.1. Yksinomainen  oikeuspaikka  tästä  sopimuksesta  suo‐

raan  tai  epäsuorasti  aiheutuvien  erimielisyyksien  rat‐

kaisemiseen on  Toimittajan  kotipaikan  toimivaltainen 

tuomioistuin. Toimittajalla on kuitenkin oikeus nostaa 

kanteita Ostajan kotipaikan tuomioistuimessa. 

16.2. Kaikkiin  tähän  sopimukseen  liittyviin  oikeussuhteisiin 

sovelletaan Suomen  lakeja. Kansainvälistä  tavarakaup‐

paa koskevan YK:n yleissopimuksen (CISG) soveltuminen 

on poissuljettu. 

17. Määräysten itsenäisyys 

Mikäli jokin tämän sopimuksen määräyksistä on pätemätön, 

mitätön  tai  täytäntöönpanokelvoton,  pätemättömyydellä, 

mitättömyydellä  tai  täytäntöönpanokelvottomuudella  ei 

ole  vaikutusta  sopimuksen muiden määräysten  voimassa 

pysymiseen.  Kyseisessä  tapauksessa  pätemätöntä,  mitä‐

töntä tai täytäntöönpanokelvotonta määräystä tulkitaan tai 

se korvataan määräyksellä,  joka vastaa  läheisimmin talou‐

delliselta  tarkoitukseltaan  mitättömäksi  katsottua  mää‐

räystä. Tätä määräystä ei sovelleta, mikäli sopimuksen nou‐

dattaminen aiheuttaa  jommallekummalle osapuolelle koh‐

tuuttomia vaikeuksia. 

 
 
 
 


