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1. SOVELTAMISALA 
 
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Tim-Nordic Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja 
asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin 
kirjallisesti sopineet. 
 
Nämä yleiset toimitusehdot tulevat sen sopimuksen osaksi, jonka yhteydessä 
yleiset toimitusehdot on ensi kerran toimitettu Tilaajalle. Kun nämä yleiset 
toimitusehdot ovat tulleet noudatettaviksi, noudatetaan näitä yleisiä toimitusehtoja 
osapuolten välisenä kauppatapana myös kaikissa myöhemmissä tilauksissa. 
 

1. APPLICATION 
 
These General Delivery Terms and Conditions shall apply to the sale of goods by 
and between Tim-Nordic Oy (hereinafter referred to as “Seller”) and the buyer 
(hereinafter referred to as “Buyer”). 
 
These General Delivery Terms and Conditions shall apply to the contract, in 
connection to which these General Delivery Terms and Conditions have for the first 
time been delivered to Buyer. Once these General Delivery Terms and Conditions 
have been applied, they shall constitute the commercial custom between the parties 
and thus apply to all future orders. 
 
This English translation is provided for convenience only and in case of conflict the 
Finnish version shall prevail. 
 

2. TARJOUS  
 

Palveluntuottajan tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää 
sen päiväyksestä lukien.  

 

2. OFFER 
 
The Seller’s offer shall be valid for a period of thirty (30) days from the date of the 
offer, unless otherwise specified in the offer. 

 

3. HINNAT JA MAKSUEHDOT 
 
Myyjän sopimuksessa, hinnastossa tai tarjouksessa ilmoittamat hinnat ovat 
voimassa toistaiseksi, sitoumuksetta ja välimyyntiehdoin. Ellei muuta ole kirjallisesti 
sovittu, toimitusehto on Ex Works (EXW, Incoterms 2010). Toimittaja lisää hintaan 
kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron. 
 
Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuehto on kolmekymmentä (30) päivää netto 
laskun päiväyksestä lukien. Toimittajalla on oikeus laskuttaa tilatut tuotteet 
viimeistään, kun vaaranvastuu on toimitusehdon mukaisesti siirtynyt Tilaajalle. 
 
Viivästyskorko on 12 prosenttia. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, vaikka 
ostaja on saanut kaupan kohteen hallintaansa, jos selvä ja riidaton maksu viivästyy 
yli kolmekymmentä (30) päivää. 

 

3. PRICES AND PAYMENT TERM 
 
The prices given by Seller in the contract, price list or offer are valid for the time 
being, without obligation and subject to being unsold. Unless otherwise specifically 
agreed in writing, the prices are quoted Ex Works (EXW, Incoterms 2010). Value 
added tax shall be invoiced from the Buyer according to the legislation in force at 
the time of invoicing. 
 
Unless otherwise specifically agreed in writing, the payment term shall be thirty (30) 
days net from the date of the invoice. The Seller has the right to issue the invoice, 
when the risk has transferred to the Buyer. 
 
The interest rate on late payment shall be twelve (12) per cent. The Seller reserves 
the right to cancel the contract, despite the goods being in the possession of the 
Buyer, should the Buyer fail to make full payment within thirty (30) days of the due 
date. 

 
4. TOIMITUS JA SEN TARKASTAMINEN 
 
Toimituksen katsotaan tapahtuneen, kun vaaranvastuu on siirtynyt Tilaajalle. 
 
Tilaajan on tarkastettava toimitus tai sen osa heti sitä vastaanotettaessa. 
Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 
seitsemän (7) päivän sisällä toimituksen tai sen osan vastaanottamisesta. 

 

4. DELIVERY AND ACCEPTANCE 
 
Delivery is deemed to have taken place, when the risk has transferred to the Buyer. 
 
The Buyer shall inspect the delivery and any part thereof immediately when the 
Buyer receives it. Any claims shall be made in writing without delay, however at the 
latest within seven (7) days of receiving the delivery or a part thereof.  
 

 
5. OMISTUKSENPIDÄTYS 
 
Omistusoikeus siirtyy Tilaajalle vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan 
maksettu. Ennen omistusoikeuden siirtymistä Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa 
kaupan kohdetta edelleen tai liittää sitä muuhun omaisuuteen. Tilaajalla ei 
myöskään muutoin ole oikeutta määrätä kaupan kohteesta omistajan tavoin. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, ettei Tilaaja ennen omistusoikeuden siirtymistä saa 
käyttää kaupan kohdetta panttina eikä perustaa muita esineoikeuksia kaupan 
kohteeseen. 

 

5. RETENTION OF TITLE 
 
The title is transferred to the Buyer upon full payment of the purchase price. Prior to 
the transfer of title, the Buyer shall not be entitled to transfer the goods or attach 
goods to other property nor shall the Buyer in any other way be entitled to act as 
owner of the goods. Thus, the Buyer shall not prior to the transfer of title pledge or 
otherwise encumber the goods. 

 

6. VAHINGONKORVAUS 
 
Osapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen osapuolen 
sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Osapuolet eivät 
siten vastaa välillisistä, epäsuorista, seurannaisista tai erityisistä vahingoista, kuten 
tulon tai liikevaihdon menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, 
saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta. 

 

6. DAMAGES 
 
A party shall be entitled to compensation for the direct damages caused by the other 
party’s breach of contract. The parties are thus not liable for any indirect, incidental, 
consequential, sequential or special damages of any nature whatsoever including 
without limitation loss of production, profits or loss resulting from other contract. 

7. YLIVOIMAINEN ESTE 
 
Kumpikaan sopimuksen osapuoli ei ole vastuussa vahingoista ja viivästyksistä, 
jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on toimijan 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jota toimijan ei voida edellyttää 
ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään 
olisi voinut välttää.  
 
Jos sopimuksen täyttäminen tulee viivästymään ylivoimaisen esteen vuoksi yli neljä 
(4) kuukautta, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla 
tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti. 

7. FORCE MAJEURE 
 
Neither party is liable for such delay or damages, which are due to reasons falling 
outside the scope of control of the party, provided that the party affected could not 
reasonably have been expected to take such event into consideration when 
concluding the contract and cannot avoid or overcome its effects. 
 
If the fulfilment of the contract is delayed by more than four (4) months due to force 
majeure, either party shall have the right to cancel the contract by informing the 
other party thereof in writing. 
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8. SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISUUS 
 
Molemmat osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamiaan tietoja 
luottamuksellisesti ja olemaan luovuttamatta tietoja tai niiden osaa kolmannen 
osapuolen käyttöön ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.  

 

8. NON-DISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY 
 
Both parties shall maintain the confidentiality of all matters disclosed by the other 
party and shall not disclose any such matters, or part thereof, to any third party 
without the prior written consent of the disclosing party. 

 
9. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN 
 
Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti ja sopimusmuutoksen voimaantulo 
edellyttää molempien osapuolten allekirjoitusta. Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi 
katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset, esimerkiksi siten, että 
molemmat osapuolet hyväksyvät sopimusmuutoksen sähköpostilla.  
 
Toimittajan ja Tilaajan välistä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman 
toisen osapuolen antamaa kirjallista lupaa. 

 

9. CHANGES AND ASSIGNMENT 
 
All changes to the contract must be made in writing and validated by the signatures 
of both parties. Changes made in electronic form shall be considered made in 
writing. 
 
Neither party may, without the written consent of the other party, transfer his rights 
or obligations under the Contract to a third party. 

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Sopimuksen sovelletaan Suomen lain materiaalisia säännöksiä lukuun ottamatta 
sen lainvalintaa koskevia säännöksiä ja YK:n kansainvälistä kauppalakia 
 
Sopimukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 
ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat 
ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua 
välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on 
Helsinki, Suomi, ja kieli on suomi. Toimittajalla on kuitenkin oikeus periä 
erääntyneitä saataviaan valintansa mukaan joko Toimittajan tai Tilaajan kotipaikan 
yleisessä tuomioistuimessa. 

 

10. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION 
 
The material law of Finland shall be applied to this contract, without reference to the 
conflict of laws principles and the UN Convention on Contracts for International Sale 
of Goods.  
 
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the 
breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in 
accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Finland Chamber of 
Commerce. The seat of arbitration shall be Helsinki, Finland, and the language shall 
be Finnish. Notwithstanding the above, the Seller shall have the right to claim 
receivables in the general courts of either Seller’s or Buyer’s domicile, at Seller 
option. 

 

 


