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1.

Määritelmät
”Sovellettava laki” on mikä tahansa Suomen eduskunnan säätämä tai muun toimivaltaisen elimen
taikka viranomaistahon (mukaan lukien Euroopan Unionin toimivaltaiset elimet ja viranomaiset)
3.
antama voimassaoleva laki, asetus, säädös, direktiivi, määräys tai viranomaisen taikka
tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio, määräys tai päätös taikka yleinen kauppatapa, joka
liittyy Sopimukseen ja/tai Tuotteisiin ja/tai niiden valmistukseen, pakkaamiseen ja/tai toimittamiseen
ja/tai Palveluihin ja/tai toimintoihin, jotka sisältyvät kaikkiin tai joihinkin Palveluihin tai Palveluiden
tuotosten käyttöön tai soveltamiseen.
”Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa Sopimuksen ehtoja, Tilauksen ehtoja, mitä tahansa
Wienerbergerin tekemää tiedustelua ja kaikkea osapuoleen (tai sen Konserniyhtiöihin) liittyvää
tietoa, jonka toinen osapuoli saa tietoonsa Sopimukseen liittyen, mukaan lukien Sopimuksen
Henkilötiedot, mutta pois lukien sellainen tieto, (a) joka on kyseisenä aikana ollut julkista tietoa
(muusta syystä kuin Kohdan 15 rikkomisen vuoksi), (b) jonka toinen osapuoli on saanut kolmannelta
osapuolelta, ilman, että kyseinen osapuoli olisi sitoutunut salassapitovelvoitteeseen kyseisen tiedon
osalta tai (c) jonka toinen osapuoli on itse kehittänyt rikkomatta Sopimuksen ehtoja.
”Sopimuksen Henkilötiedot” tarkoittaa henkilötietoja, jotka liittyvät Wienerbergerin
henkilöstöön, asiakkaisiin tai alihankkijoihin ja joita Toimittaja Sopimuksen perusteella
käsittelee, mukaan lukien Henkilötiedot, joita Toimittaja on kerännyt yksinomaan Palveluiden
tarjoamista varten, mutta lukuun ottamatta henkilötietoja, joita Toimittaja käsittelee
tarjoamiensa takuiden hallinnointitarkoituksessa.
”Määräysvalta” tarkoittaa valtaa (joko suoraan tai epäsuorasti) tehdä päätöksiä, ohjata tai ohjailla
yhteisön tai oikeushenkilön toimintaa, joko osakkeiden omistuksen tai äänivallan kautta taikka
perustuen sopimuksiin tai muihin vastaaviin järjestelyihin, ja ”Määräysvallan alainen” on
oikeushenkilö tai yhteisö, johon toisella on Määräysvalta.
”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kaikkia osapuoliin ja tämän Sopimuksen mukaiseen
toimintaan sovellettavia lakeja, jotka liittyvät tietosuojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja
yksityisyyden suojaan, mukaan lukien:
(i)
Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679;
(ii)
Tietosuojalaki vuodelta 2018 (5.12.2018/1050); ja
(iii)
Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2003 (mahdollisine ehdotetun sähköisen
viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisine tulevine muutoksineen);
sekä kaikkia käytäntöjä, joilla paikalliset ja ylikansalliset viranomaiset, mukaan lukien
tietosuojaviranomaiset, tuomioistuimet ja muut toimivaltaiset tahot niitä soveltavat,
ja viitattaessa tahoihin ”Rekisterinpitäjä”, ”Tietojen käsittelijä”, ”Käsittelijä”, ”Rekisteröity”,
”Henkilötiedot”, ”Käsitelty”, ”Käsittely” ja ”Valvontaviranomainen”, tarkoitetaan samaa kuin
edellä mainituissa säädöksissä ja laessa ja tulkitaan niiden mukaisesti.
”Toimitus” on aika, jolloin Tuotteiden toimitus tapahtuu Kohdan 6.2 tai Kohdan 6.3 mukaisesti.
”Tuotteet” tarkoittaa Tilauksessa määriteltyjä tuotteita.
”Konserniyhtiöt” tarkoittavat oikeushenkilöä tai yhteisöä, johon oikeushenkilöllä tai yhteisöllä on
Määräysvalta, jonka Määräysvallan alaisia oikeushenkilö tai yhteisö ovat tai jotka kulloinkin
kuuluvat oikeushenkilön kanssa saman yhtiön Määräysvaltaan.
”Immateriaalioikeudet” tarkoittaa kaikkia immateriaali- ja teollisoikeuksia, olivatpa ne suojattuja
tai suojattavissa jonkun lain nojalla tai ei, mukaan lukien patentit, tietotaito, rekisteröidyt ja
rekisteröimättömät tavaramerkit, hyödyllisyysmallit, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät
mallioikeudet, ja tekijänoikeudet (koskien niin piirustuksia, suunnitelmia, määrittelyjä, malleja tai
tietokoneohjelmistoja kuin muitakin teoksia), tietokantaoikeudet, oikeudet keksintöihin ja
menetelmiin sekä edellisten sovellukset ja oikeudet niiden soveltamiseen sekä mukaan lukien
edellisiin liittyvät hakemukset, pidennykset, laajennukset, uudistukset ja muut vastaavat niin
Suomessa kuin globaalisti kaikissa muissakin maissa.
”Kansainvälinen siirto” tarkoittaa Sopimuksen Henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
”Tilaus” tarkoittaa Wienerbergerin kirjallista suostumusta Toimittajan tarjoukseen Tuotteiden ja/tai
Palveluiden toimittamisesta Wienerbergerille, tai Wienerbergerin muuta kirjallista sopimusehdotusta
Tuotteiden ja/tai Palveluiden hankkimisesta Toimittajalta.
”Tilausvahvistus” on Toimittajan hyväksyntä Tilaukselle.
”Hinnat” tarkoittaa Tilauksessa määriteltyjen Tuotteiden ja/tai Palveluiden hintoja.
”Palvelut” tarkoittaa Tilauksessa määriteltyjä palveluita.
”Toimittaja” tarkoittaa tahoa, joka Tilauksessa nimetään toimittajaksi.
”Wienerberger” on Wienerberger AG ja mikä tahansa sen Konserniyhtiöistä.
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viitattu tällaiseen asiakirjaan) ja muut tavat ja toimialan käytännöt, lukuun ottamatta kohdan 1
mukaista vakiintunutta yleistä kauppatapaa, joka on osa Sovellettavaa lakia.
3.

Tilaukset
Wienerberger voi muuttaa Tilausta vastaavan sisältöisellä, Toimittajalle annettavalla
kirjallisella ilmoituksella milloin tahansa ennen Tuotteiden Toimitusta ja/tai Palveluiden
suorittamista.
Toimittajan tulee vahvistaa kaikki Tilaukseen tehdyt muutokset kirjallisesti seitsemän (7)
päivän kuluessa Kohdan 3 mukaisen ilmoituksen päiväyksestä. Wienerberger voi siitä
huolimatta, onko Toimittaja vahvistanut Tilaukseen tehtyjä muutoksia taikka huolimatta
siitä, onko Wienerberger tehnyt jo aiemmin muutoksia Tilaukseen, tehdä aina Kohdan 3
mukaisen uuden ilmoituksen, jonka Toimittajan tulee aina vahvistaa kirjallisesti seitsemän
(7) päivän kuluessa. Jos Toimittaja laiminlyö vahvistuksen, tulkitaan muutos hyväksytyksi
Wienerbergerin esittämillä ehdoilla.

4.

Tuotteet
Tuotteiden määrä ja kuvaus määritellään Tilauksessa.
Toimittajan tulee toimittaa kaikki osat ja liitännäispalvelut Wienerbergerin vaatimusten
mukaisesti, ja niiden tulee sisältyä Hintaan, vaikka niin ei nimenomaisesti Tilauksessa
mainittaisikaan.
Tuotteiden tulee vastata sitä, mitä Toimittajan ja valmistajan julkisesti liikkeelle laskemissa
ja esittämissä materiaaleissa, erityisesti esitteissä ja tuotekuvauksissa esitetään, mukaan
lukien kaikkien valmistus- tai jakeluketjussa mukana olevien tahojen lausunnot, kuvaukset
ja esitteet sekä julkiset lausunnot, kuvaukset ja esitteet sellaisilta tahoilta, jotka identifioivat
itsensä Tuotteiden valmistajaksi liittämällä oman nimensä, tuotemerkkinsä tai muun
tunnistemerkkinsä Tuotteisiin. Toimittaja varmistaa, että Tuotteet:
sopivat niihin tarkoituksiin, joihin Toimittaja on niiden maininnut sopivan tai joista
Toimittaja on tullut tietoiseksi joko nimenomaisesti tai epäsuorasti, ja tässä
tietoisuudessa Wienerberger luottaa Toimittajan osaamiseen ja arvostelukykyyn;
ovat kuvauksen mukaisia;
ovat mahdollisesti toimitettujen mallien tai näytekappaleiden mukaisia;
ovat niiden teknisten tietojen mukaisia, jotka Tuotteille on määritelty Tilauksessa
tai joihin Tilauksessa viitataan;
ovat virheettömiä mitä tulee suunnitteluun, materiaaleihin, työn laatuun tai
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen;
noudattavat kaikkia asiaan kuuluvia Sovellettavia lakeja; ja
on suunniteltu, muotoiltu, valmistettu, viimeistelty, merkitty ja pakattu niin, että ne
ovat turvallisia, niiden käyttäminen on turvallista eivätkä ne aiheuta terveysriskejä.
Jos ja siinä laajuudessa kuin Tilaus ei sisällä tarkkoja laatuvaatimuksia, Tuotteiden on
oltava laadultaan vähintään alalla tavanomaista, totuttua tasoa vastaavia ja
ominaisuuksiltaan tavanomaisia ja yleisesti oletetun mukaisia sekä kaikkien Sovellettavien
lakien mukaisia.
Ne standardit ja piirustukset, jotka mainitaan Tilauksessa tai joihin Tilauksessa viitataan,
viittaavat viimeisimpään julkaistuun versioon, joka on voimassa Tilauksen päivämääränä,
ellei Tilauksessa toisin nimenomaisesti mainita.
Mikäli Wienerbergerin vaatimukset Tuotteelle eivät ole muuten Toimittajan tiedossa, tulee
Toimittajan pyytää ne Wienerbergeriltä.
Toimittajan on noudatettava kaikkia CE-merkintöjä koskevia EU-direktiivejä, jotka
soveltuvat Tuotteisiin (ja niissä tapauksissa, joissa EU-lainsäädäntö ei sovellu, myös
kaikkia muita samaan asiaan liittyviä soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä
oikeusnormeja). Vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee liittää Toimituksen
mukaan.
Wienerbergerin muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja (nimenomaisia tai välillisiä)
mitenkään rajoittamatta, jos jotkin Tuotteet eivät ole joltain osin Kohdan 4.3 mukaisia,
Wienerberger voi (riippumatta siitä, onko Tuotteet otettu vastaan):
Päättää Sopimuksen välittömästi toimittamalla Toimittajalle kirjallisen
ilmoituksen Sopimuksen purkamisesta; tai
vaatia Toimittajaa, Wienerbergerin valinnan mukaan, joko viipymättä korjaamaan
tai vaihtamaan kyseiset Tuotteet veloituksetta tai palauttamaan kyseisistä
Tuotteista maksetun Hinnan,
kummassakin tapauksessa Wienerbergerillä on oikeus periä Toimittajalta kaikki
mahdolliset menetykset, vahingot, kustannukset ja kulut, joita Wienerbergerille on
Tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen vastaisuuden vuoksi aiheutunut, mukaan
lukien korvaavien tuotteiden hankkiminen toiselta Toimittajalta.
Kohtaa 4.3 sovelletaan kaikkiin Kohdan 4.8.2 mukaisesti toimitettuihin korjattuihin tai
vaihdettuihin Tuotteisiin.
Wienerbergerillä on oikeus tarkastaa ja testata Tuotteet koska tahansa ennen Toimitusta.
Toimittaja sallii Wienerbergerin ja sen toimihenkilöiden, edustajien ja alihankkijoiden
pääsyn Toimittajan tiloihin ja hankkii mainituille tahoille myös luvan päästä kaikkiin asiaan
liittyvien kolmansien osapuolien tiloihin suorittamaan mainittuja tarkastuksia ja testauksia,
ja tarjoaa Wienerbergerille kaikki kohtuullisten vaatimusten mukaiset välineet tarkastusten
ja testausten suorittamiseksi.
Jos Kohdan 4.10 mukaisten tarkastusten tai testausten jälkeen Wienerberger ilmoittaa
Toimittajalle kirjallisesti tyytymättömyytensä Tuotteisiin ja niiden Kohdan 4.3
mukaisuuteen, Toimittajan on omalla kustannuksellaan varmistettava, että Tuotteet ovat
kohdan vaatimusten mukaisia. Jos Toimittaja millään tavoin jättää tämän velvollisuutensa
täyttämättä, voidaan tulkita kyseessä olevan olennainen sopimusrikkomus, jonka
perusteella Wienerbergerillä on oikeus päättää Sopimus niin kuin määritellään Kohdassa
18.1.
Mikään Kohdan 4.10 mukainen tarkastus tai testaus ei vähennä tai muuten vaikuta
velvollisuuksiin, joita Toimittajalla Sopimuksen mukaan on.

Sopimuksen tekeminen
Toimittajan tarjouksen tulee olla Wienerbergerin ilmoittamien vaatimusten, kuvausten ja/tai
määrittelyjen mukainen. Toimittajan tulee ilmoittaa selkeästi kirjallisesti kaikki mahdolliset
poikkeukset ja erovaisuudet edellä mainituista vaatimuksista, kuvauksista ja/tai määrittelyistä.
Toimittaja ei ole oikeutettu veloittamaan tarjouksestaan eikä Wienerbergerillä on velvollisuutta
hyväksyä tarjousta.
Tilaus sisältää Wienerbergerin tarjouksen hankkia Tuotteita ja/tai Palveluita Toimittajalta näiden
ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti, ja Toimittajan on vahvistettava se kirjallisesti 7 päivän kuluessa
Tilauksen päiväyksestä lukien (päiväyksen mukainen päivä mukaan lukien).
Sopimus siitä, että Toimittaja toimittaa Tuotteita ja/tai Palveluita Wienerbergerille näillä Ehdoilla
(”Sopimus”) syntyy kun:
Wienerberger vastaanottaa Tilausvahvistuksen;
Kohdassa 2.2 mainittu aika umpeutuu, jolloin Tilaus katsotaan vahvistamisen
laiminlyönnistä huolimatta hyväksytyksi Wienerbergerin ehdoilla, ellei Toimittaja ole
kirjallisesti hylännyt Tilausta; tai
Tuotteet toimitetaan tai Palveluiden suorittaminen alkaa,
Sopimus katsotaan syntyneeksi sen mukaan, mikä näistä tapahtumista on tapahtunut aikaisimmin.
Ellei Tilauksessa muuten nimenomaisesti sovita, nämä Ehdot ovat ainoat ehdot, joilla Wienerberger
ostaa Tuotteita ja/tai Palveluita Toimittajalta, ja ne sulkevat pois kaikki muut ehdot, mukaan lukien
Toimittajan mahdollisesti tarjoukseen, Tilausvahvistukseen, lähetteeseen, laskuun, saatteeseen,
hyväksyntään, tai vastaavaan asiakirjaan sisällyttämät ehdot (riippumatta siitä, onko Sopimuksessa
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Toimittaja vastaa kaikista Tuotteille suunniteltuihin testeihin liittyvistä materiaalikuluista ja
henkilöstökuluistaan. Toimittajan tulee ilmoittaa Wienerbergerille valmiudestaan testeille
vähintään viikkoa ennen testausajankohtaa, jonka jälkeen osapuolet sopivat testauspäivästä.
Jos Tuotteita ei ole käytettävissä testaukseen määrättynä testauspäivänä, Toimittaja vastaa
tältä osin Wienerbergerin testaukseen liittyvistä henkilöstökuluista.
Jos Tuotteissa tunnistettujen vikojen vuoksi tarvitaan uusintatestejä tai lisätestejä, Toimittaja
vastaa kaikista niihin liittyvistä materiaali- ja henkilöstökuluista.
Toimittaja vastaa kaikista materiaali- ja henkilöstökuluista materiaalien raaka-aineiden
varmentamiseen liittyen.
Jos Tuotteiden kokoaminen tai asennus, huoltotyöt, tarkastukset, korjaukset ja/tai muut työt tehdään
Tuotteille Wienerbergerin tiloissa, Toimittaja sitoutuu noudattamaan itse ja varmistamaan, että sen
toimihenkilöt, työntekijät, edustajat ja alihankkijat noudattavat, kaikkia Wienerbergerin työterveysja työturvallisuuslinjauksia, kohteen turvallisuussääntöjä ja muita Wienerbergerin antamia
7.
kohtuullisina pidettäviä ohjeita.
Toimittaja pitää yllä ja noudattaa Tuotteiden ja Palveluiden suhteen laadunvalvontaa ja Toimittajan
laadunvarmistusstandardeja, jotka vastaavat sekä Wienerbergerin vaatimuksia, asian kannalta
olennaisia suomalaisia ja eurooppalaisia standardeja, että minkä tahansa asiaan kuuluvan
viranomaistahon tai toimivaltaisen elimen vaatimuksia.
Huolimatta mistään vastaanotto- tai toimitustapahtumasta, Wienerbergerin ei katsota vastaanottaneen
mitään Tuotteita ennen kuin sillä on ollut kohtuullinen aika Tuotteiden tarkastamiseen Toimituksen
jälkeen, tai, siinä tapauksessa, että Tuotteissa on ilmennyt piileviä vikoja, ennen kuin on kulunut
kohtuullinen aika siitä, että kyseinen piilevä vika on ilmennyt. Selvyyden vuoksi todettakoon, että
Wienerbergerillä ei ole mitään velvollisuutta tarkastaa Tuotteita Toimituksen yhteydessä eikä
Wienerberger menetä mitään oikeuksia viallisiin Tuotteisiin liittyen, vaikka Tuotteen virheellisyyden
olisi voinut havaita tarkastamalla Tuotteen Toimituksen yhteydessä.

5.

6.

Laitteistojen ja ohjelmistojen toimitusta koskevat erityissäännökset
Toimittaja takaa, että toimitetuissa laitteistoissa ja ohjelmistoissa ei ole kopiosuojaa, viimeistä
voimassaolopäivää tai vastaavia käyttörajoituksia, eikä kolmansilla osapuolilla ole mitään oikeuksia
niihin. Toimituksen mukana tulee aina toimittaa ymmärrettävä ja kattava dokumentaatio
toimituspaikan paikallisella kielellä ja/tai Wienerbergerin pyynnöstä saksan tai englannin kielellä.
Toimittaja myöntää ilman muita ehtoja Wienerbergerille siirrettävissä olevan oikeuden toimitettujen
ohjelmistojen käyttöön ja hyödyntämiseen, eikä tätä oikeutta rajoiteta maantieteellisesti tai ajallisesti.
Toimittaja tarjoaa kaikille Sopimuksen mukaisesti toimitetuille laitteistoille ja/tai ohjelmistoille
8.
huoltopalveluita ja varaosia seitsemän (7) vuoden ajaksi, mikäli käyttö on ollut Sopimuksen mukaista,
ja lisäksi Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Wienerbergerille aika ajoin uusimmista laitteisto- ja
ohjelmistojulkaisuista.
Toimitus
Toimitus tulee tehdä yhdessä erässä. Toimittaja ei ole oikeutettu toimittamaan Tuotteita useissa erissä
ilman Wienerbergerin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Jos Wienerberger antaa tällaisen
suostumuksen, Toimittaja laskuttaa jokaisen erän Hinnan erikseen Kohdan 10.3 mukaisesti.
Wienerberger pidättää itsellään oikeuden päättää, käyttääkö se näiden Ehtojen mukaisia tai muita
oikeuksiaan ja mahdollisia oikeussuojakeinojaan yksittäisen erän vai koko Sopimuksen osalta. Ellei
Tilauksessa muuta mainita, Tuotteiden Hinnat pitävät sisällään kaikki Toimittajalle aiheutuneet
kustannukset ja kulut, mukaan lukien kaikki pakkaus-, kuljetus-, vakuutus-, toimitus- ja
purkukustannukset, Toimittaja toimittaa Tuotteen tullattuna asettamalla sen Wienerbergerin
käytettäväksi vapaasti sovitulla toimituspaikalla (DDP).
Tuotteet toimitetaan DDP eli tullattuna (niin kuin termi on 2020 Incoterms-ehdoissa määritelty)
Tilauksessa määriteltynä päivänä ja Tilauksessa määriteltyyn osoitteeseen tai, jos Tilauksessa ei
määritellä osoitetta, toimituspaikka on Tilauksen tehneen Wienerberger-yhteisön rekisteröity
kotipaikka. Tuotteiden Toimitus tapahtuu (a) kun Toimittaja saattaa toimitusvelvollisuutensa
Incotermin mukaisesti päätökseen ja (b) kun Toimittaja purkaa Tuotteet toimitusosoitteessa, kumpi
edellisistä on myöhempi tapahtuma.
Wienerbergerillä on oikeus valintansa mukaan vastaanottaa toimitus myös EXW eli noudettuna (siten
kuin termi on 2020 Incoterms-toimitusehdoissa määritelty), jolloin viennin, tuonnin, tullipassituksen
ja Tuotteiden toimitusosoitteeseen kuljettamisen veloitukset, kustannukset ja kulut vähennetään
Hinnasta. Jos Wienerberger päättää valita tämän vaihtoehdon, Wienerbergerin tulee ilmoittaa tästä
Toimittajalle niin pian kuin käytännössä on mahdollista.
Jos Tilauksen toteuttamiseksi vaaditaan tuonti- ja vientilupia tai muita virallisia lupia, taikka
kolmansien osapuolten hyväksymisiä tai suostumuksia, Toimittajan on hankittava nämä ajoissa, jotta
Toimitus ei viivästy.
Vaaranvastuu ja omistusoikeus Tuotteisiin siirtyvät Wienerbergerille Toimituksen yhteydessä,
kolmansien osapuolien vakuuksista vapaana.
Toimittajan tulee varmistaa, että:
lähetysilmoitus lähetetään asianomaiselle Wienerberger-organisaatiolle ja -osastolle ennen
Toimitusta;
Tuotteet on pakattu, merkitty ja lähetetty Wienerbergerin ohjeiden ja kaikkien Sovellettavien
lakien mukaisesti ja siten, että ne saapuvat perille vahingoittumattomina;
Toimituksen yhteydessä tai ennen sitä Wienerbergerille toimitetaan kirjallinen, lista kaikista
haitallisista tai mahdollisesti haitallisista ominaisuuksista tai valmistusaineista, joita
toimitetuissa Tuotteissa voi olla, mukaan lukien haitallisen ominaisuuden tai aineen nimi ja
niiden kuvaus sekä tieto kaikista tällaisia ominaisuuksia tai valmistusaineita koskevista
muutoksista Tuotteisiin. Wienerberger luottaa siihen, että Toimittaja ilmoittaa nämä tiedot,
ja täyttää niiden perusteella työturvallisuuslainsäädäntöön liittyvät ja muiden Sovellettavien
lakien mukaiset velvollisuutensa;
Toimituksen yhteydessä tai ennen sitä Wienerbergerille toimitetaan kaikki käyttö- ja
turvallisuusohjeet, selkeästi esitetyt varoitusilmoitukset ja muu sellainen tieto, joka voi olla
tarpeellista Tuotteiden asianmukaisen käytön, huollon ja korjaamisen kannalta; ja
jos Toimittaja vaatii Wienerbergeriä palauttamaan Tuotteiden pakkausmateriaalit, sen tulee
selvästi ilmoittaa vaatimuksesta lähetteellä. Kaikki tällainen pakkausmateriaali palautetaan
vain Toimittajan omalla kustannuksella.
Toimittaja on vastuussa siitä, että sen alihankkijat, mukaan lukien Toimittajan ja/tai tämän
alihankkijoiden tehtävään valitsemat kuljetusliikkeet, noudattavat toimitusehtoja. Kaikki lähetykset,
joita ei voida ottaa vastaan, varastoidaan Toimittajan kustannuksella ja riskillä. Wienerbergerillä on
oikeus varmistaa tällaisten lähetysten sisältö ja kunto.
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Jos Tilauksen ja Toimituksen välisenä aikana Toimittaja laskee Tuotteiden ja/tai Palveluiden
Hintoja, Toimituspäivänä voimassa olevia hintoja sovelletaan myös Tilaukseen, ja Toimittajan
laskun loppusummaa pienennetään sen mukaisesti.
Hintojen nostaminen hyväksytään vain, jos Wienerberger on kirjallisesti suostunut tällaiseen
hintojennousuun ennen Toimittajan laskun vastaanottamista.
Jos Toimittaja toimittaa Tuotteita määrän, joka on suurempi tai pienempi kuin Sopimuksessa
määritelty, Wienerbergerillä on oikeus hylätä toimitetut Tuotteet tai mahdolliset ylimääräiset
Tuotteet, ja hylätyt Tuotteet voidaan palauttaa Toimittajan riskillä ja kustannuksella. Jos
Wienerberger hyväksyy toimituksen, jossa Tuotteita on suurempi tai pienempi määrä kuin
Sopimuksessa on määritelty, Toimittajan laskuttamaa, Kohdan 10.3 mukaista summaa, muokataan
suhteellisesti siten, että siinä otetaan Toimituksen ylitys tai alitus huomioon.
7. Toimitusasiakirjat
Toimittaja on velvollinen varmistamaan, että jokaisen Toimituksen mukana toimitetaan
lähete, josta käy ilmi Tilauksen numero, Tilauksen päivämäärä, Tuotteiden tyyppi ja määrä,
Tuotteiden tuotekoodit (jos sellainen Tuotteella on käytössä) ja mahdolliset erityiset
varastointiohjeet, ja jos erissä toimittaminen on sallittu, tieto toimittamatta olevien
Tuotteiden määrästä. Jos Tuotteet toimitetaan meriteitse, lähetysasiakirjoista ja laskuista
tulee käydä ilmi varustamon ja aluksen nimi.
Wienerbergerin pyynnöstä Toimittaja on velvollinen lähettämään todistuksen Tuotteita
koskevasta etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperäselvityksestä. EU:n ulkopuolelta tulevien
Toimitusten on noudatettava etuuskohteluun oikeuttavaan alkuperää koskevia sääntöjä niin
kuin asiaa koskevassa EU:n etuuskohtelusopimuksissa tai säännöksissä määritellään.
Toimittajan tulee lähettää Tuotteiden mukana kaikki sellaiset asiakirjat, ohjeet, piirustukset
ja muu dokumentaatio, jota tarvitaan Tuotteiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön,
asennukseen ja hyödyntämiseen ja joita Wienerberger tarvitsee Tuotteiden käyttöön,
asentamiseen, kokoamiseen, käsittelyyn, varastointiin, operointiin, huoltoon, tarkastukseen
ja korjaamiseen, ilman erillistä pyyntöä ja kokonaisuudessaan. Lisäksi Toimittajan tulee
välittömästi pyydettäessä ilmoittaa Wienerbergerille kyseisten Tuotteiden valmistajan,
maahantuojan tai varhaisemman jalostusasteen materiaalien tai osien toimittajan nimi.
Toimittajan on omalla kustannuksellaan toimitettava varaosalista käyttöpaikan paikallisella
kielellä ja Wienerbergerin pyynnöstä toimitettava varaosalista lisäksi saksan ja englannin
kielellä viimeistään Toimituksen yhteydessä.
8. Toimitusaika ja toimituksen laiminlyönti
Jos toimitusajasta on sovittu, aika alkaa siitä päivästä, jolloin Tilaus tehdään
(postituspäivästä). Wienerbergerin vaatimien ja/tai sovittujen toimituspäivien ja
määräaikojen tulee olla kiinteitä ja tarkkoja päivämääriä (ei arvioita, eikä jälki- tai
etukäteistoimituksia), mikä tarkoittaa, että Tuotteiden on oltava Wienerbergerin
käytettävissä ilmoitettuna toimituspäivänä ja ilmoitetussa toimitusosoitteessa paikallisten
tavanomaisten työaikojen puitteissa.
Jos Toimittaja ennakoi, että ei pysty toimittamaan Tuotteita ajoissa, tulee Toimittajan
välittömästi ilmoittaa tästä kirjallisesti Wienerbergerille ja liitettävä mukaan selvitys
viivästyksen syistä sekä odotettavissa olevan viivästyksen kesto.
Jos Toimittaja ei pysty toimittamaan Tuotteita Kohdassa 6.2 tai Kohdassa 6.3
määriteltyyn päivämäärään mennessä, Wienerbergerin muita nimenomaisia tai epäsuoria
oikeuksia tai oikeussuojakeinoja rajoittamatta, Wienerberger voi:
päättää Sopimuksen välittömästi toimittamalla Toimittajalle kirjallisen
purkamisilmoituksen, missä tapauksessa:
Toimittaja palauttaa kaikki maksut, joita Wienerberger on Sopimuksen
mukaisesti jo suorittanut Tuotteista ja joita ei ole toimitettu; ja
Wienerbergerillä on oikeus periä Toimittajalta kaikki mahdolliset
menetykset, vahingot, kustannukset ja kulut, joita Wienerbergerille on
aiheutunut siksi, että Toimittaja ei ole pystynyt Tuotteita ja Palveluita
toimittamaan, mukaan lukien korvaavien tuotteiden ja/tai palveluiden
hankkiminen toiselta toimittajalta; tai
vaatia Toimittajaa maksamaan Wienerbergerille sopimussakkona summan, joka
vastaa 0,3 % Tilauksen kokonaishinnasta, jokaiselta viikolta, kun Tuotteiden
toimitus viivästyy, kuitenkin enintään summan, joka vastaa 10 % Tilauksen
kokonaishinnasta. Jos viivästys ei ole jaollinen tasaviikoin, osittaiselta viikolta
maksetaan sopimussakkoa siinä suhteessa koko viikon sopimussakkoon, kuinka
monta päivää viivästys on jatkunut kyseisenä osittaisena viikkona. Lisäksi
Wienerbergerillä on tilanteessa, jossa Toimittaja laiminlyö Toimituksen, oikeus,
muita nimenomaisia tai välillisiä oikeuksia tai oikeussuojakeinoja rajoittamatta,
purkaa Sopimus, kun se on ensin antanut Toimittajalle 14 päivää aikaa korjata
tilanne. Osapuolet toteavat, että sopimussakko on aito arvio menetyksistä, joita
Wienerberger kärsii Tuotteiden toimituksen viivästyksestä.
Jos Tuotteet toimitetaan etuajassa, Wienerberger pidättää itsellään oikeuden veloittaa
Toimittajaa lisäkustannuksista, -maksuista ja -kuluista, joita ennneaikaisesta Toimituksesta
Wienerbergerille
aiheutuu
(mukaan
lukien,
mutta
niihin
rajoittumatta,
varastointikustannukset).
9.
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Palvelut
Kun Toimittaja suorittaa Palveluita, tämän tulee:
varmistaa, että Palvelun laaduntarkkailu ja laadunhallinta ovat samalla tasolla kuin
Palveluiden johtavalla ammattimaisella tarjoajalla, ja Palvelu myös suoritetaan
yhtä taitavasti, huolellisesti, valvotusti ja harkitusti;
(huomioiden myös Kohdan 16.4.2 mukaiset velvoitteet) käyttää pätevää,
koulutettua ja kokenutta henkilöstöä;
täyttää kaikki Tilauksessa määritellyt vaatimukset ja kaikki kirjallisesti annetut
tekniset kuvaukset, joita Palveluille on Tilauksessa määritelty tai joihin siinä
viitataan;
suorittaa Palvelut sovittujen palvelutasojen mukaisesti;
toimia turvallisella tavalla siten, että Palveluiden suorittamisesta ei aiheudu
kohtuutonta tai vältettävissä olevaa riskiä tai haittaa yksilöiden terveydelle tai
hyvinvoinnille, ja toimia myös taloudellisella ja tehokkaalla tavalla;
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toimia hyvässä yhteistyössä Wienerbergerin asiamiesten, edustajien ja
alihankkijoiden kanssa;
varmistaa, että kaikki Toimittajalta kulloinkin vaadittavat lisenssit, luvat ja
suostumukset ovat kunnossa ja voimassa; ja
noudattaa kaikkia asiaan kuuluvia Sovellettavia lakeja, suomalaisia ja eurooppalaisia
standardeja, kaikkien asiaan kuuluvien viranomaistahojen ja toimivaltaisten elinten
vaatimuksia sekä Wienerbergerin tiloissa voimassa olevia työterveys- ja
työturvallisuuslinjauksia ja Wienerbergeriltä saatuja kohtuullisia ohjeita.
Toimittaja suorittaa Palvelut Tilauksessa määriteltynä ajankohtana tai ajankohtina. Selvyyden vuoksi
todettakoon, että Palveluiden toimittamisajankohdalla on Wienerbergerille olennainen merkitys ja
toimittamisajankohta on tämän Sopimuksen olennainen Sopimusehto.
Mitenkään rajoittamatta Wienerbergerin muita nimenomaisia tai välillisiä oikeuksia tai
oikeussuojakeinoja, jos Toimittaja ei ole suorittanut Palveluita tai jotakin niiden osaa Sopimuksen
mukaisesti, Wienerberger voi:
antaa Toimittajalle erillisen ilmoituksen, jossa kertoo, että tämän suoritus ei vastaa
Sopimuksen vaatimuksia tai ei muuten ole tyydyttävällä tasolla; ja
keskeyttää maksut Toimittajalle siihen määrään kuin Wienerberger katsoo asianmukaiseksi,
kunnes Toimittaja on korjannut Palveluiden puutteet Wienerbergeriä tyydyttävällä tavalla.
Wienerberger voi Kohdan 9.3 nojalla antamassaan ilmoituksessa vaatia Toimittajaa aikatauluttamaan
ja suorittamaan Palvelut uudelleen Wienerbergeriä tyydyttävällä tavalla ja Toimittajan omalla
kustannuksella, mukaan lukien tarvittaessa jo suoritettujen Palveluiden korjaaminen tai
uudelleensuorittaminen ilmoituksessa määritellyn ajanjakson kuluessa (tai jos ajanjaksoa ei ole
määritelty, niin pian kuin käytännössä on mahdollista).
Jos Toimittaja ei noudata Kohdan 9.3 nojalla annettua ilmoitusta, voidaan katsoa olevan kyse
olennaisesta sopimusrikkomuksesta, jonka perusteella Wienerbergerillä on oikeus päättää Sopimus
niin kuin Kohdassa 18.1 määritellään.
10.

11.

Hinta ja Maksu
Jos Toimittaja suorittaa velvoitteensa Sopimuksen mukaisesti, Wienerberger maksaa Hinnat tämän
Kohdan 10 mukaisesti.
Wienerbergerin ei ole velvollinen suorittamaan Tuotteiden toimittamisesta ja Palveluiden mitään
muita maksuja kuin Hinnat, jotka (lukuun ottamatta tapauksia, joissa Wienerberger käyttää Kohdan
6.3 mukaista mahdollisuuttaan) jo sisältävät kaikki Toimittajalle aiheutuneet kustannukset ja kulut,
mukaan lukien pakkaus-, vakuutus-, kuljetus-, toimitus- ja purkukustannukset ja kaikki matka-,
majoitus- ja oleskelukulut.
Toimittaja laskuttaa Tuotteiden Hinnat Wienerbergeriltä Toimituksen jälkeen ja kun Kohdassa 7
määritellyt asiakirjat on toimitettu.
Toimittaja laskuttaa Palveluiden Hinnat Wienerbergeriltä, kun Palvelut on suoritettu
kokonaisuudessaan.
Laskuja ei voi toimittaa Toimituksen mukana, vaan Toimittaja lähettää laskut erikseen Tilauksessa
määriteltyyn osoitteeseen. Toimittajan laskulla tulee mainita Tilausnumero, ja laskun tulee vastata
Tilausta myös kielen, tekstin järjestyksen, laskun kohteiden ja hintojen suhteen, ja mahdolliset
ylimääräiset tai puuttuvat Tuotteet ja/tai Palvelut tulee ilmoittaa laskulla erikseen.
EU:n sisäisissä toimituksissa jokaisen laskun tulee sisältää yhtenäisen tuotenimikkeistön (HTS)
mukainen numero ja hyödykkeen nettopaino sekä sopimusosapuolien ALV-numerot.
Siinä tapauksessa, että Toimittajan lasku ei ole Kohtien 10.5 ja 10.6 mukainen, Wienerberger voi
vaatia uutta, Kohtien 10.5 ja 10.6 mukaista laskua.
Maksuaika alkaa sovitusta ajankohdasta, mutta ei kuitenkaan ennen kuin Tuotteet on vastaanotettu
ja/tai Palvelut suoritettu kokonaisuudessaan, ja vasta kun laskut on vastaanotettu Kohtien 10.5 ja
10.6 mukaisesti ja myös CE-merkintöjä ja vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevat ehdot on
Kohdan 4.7 mukaisesti täytetty. Reklamaatiotilanteessa tai jos Wienerberger riitaannuttaa jonkun
osan Toimittajan laskuttamasta summasta, maksuaika alkaa vasta, kun mainitut asiat on sovittu. Jollei
muuta ole sovittu, maksuaika on 60 päivää sen kuukauden päättymisestä, jolloin lasku on päivätty.
Laskun siirtäminen kolmannelle on mahdollista vain Wienerbergerin kirjallisella, etukäteen
antamalla luvalla.
Mitään Wienerbergerin suorittamaa maksua ei voida tulkita Tuotteiden tai Palveluiden
hyväksymiseksi, eikä minkään laskun maksaminen poista mitään oikeuksia tai oikeussuojakeinoja,
joita Wienerbergerillä voi Toimittajaa vastaan olla, mukaan lukien oikeus periä mahdolliset liikaa tai
perusteetta Toimittajalle maksetut summat.
Myöhästyneiden maksusuoritusten osalta osapuolet sopivat enintään 5 %:n vuotuisesta
viivästyskorosta laskun eräpäivästä alkaen.
Takuusitoumukset (Gewährleistung) ja Korvausvastuut
Wienerbergerin muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja (nimenomaisia tai välillisiä) rajoittamatta,
irtainten esineiden takuuaika on vähintään 2 vuotta. Takuuaika voi olla myös tätä pidempi Toimittajan
näin tarjotessa ja/tai osapuolten niin kirjallisesti sopiessa (”Takuuaika”). Takuuajan tulee alkaa
päivänä, jolloin Wienerberger lopullisesti ottaa Toimitettavan Tuotteen hyväksytysti vastaan.
Lopullinen hyväksyntä tapahtuu joka tapauksessa vain, jos CE-merkinnät ja/tai muut
merkintävaatimukset ja vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat Kohdassa 4.7 vaaditun mukaisia. Jos
Wienerbergerin asiakas pitää Wienerbergeriä vastuullisena takuun perusteella, Wienerbergerillä on
oikeus esittää Toimittajalle takuuvaatimuksia myös Takuuajan päätyttyä 6 kuukauden sisällä siitä,
kun se on täyttänyt omat takuuvaatimuksensa omalle asiakkaalleen.
Takuuajan aikana Wienerberger voi pidättää itsellään maksamatta summan, joka vastaa 10 %
Tilauksen kokonaisarvosta vastuuvakuutussummana, josta ei makseta korkoa.
Rajoittamatta Wienerbergerin muita (nimenomaisia tai välillisiä) oikeuksia tai oikeussuojakeinoja,
Wienerberger voi korjata vian itse tai korjauttaa sen kolmannella osapuolella ja hakea korvausta
näistä aiheutuneista tarpeellisista kuluista, jos se on sitä ennen tarjonnut Toimittajalle kohtuullisen
ajan korjata vika ja tämä aika on päättynyt tuloksettomana. Wienerbergerillä on tämä oikeus myös,
jos myöhempi suoritus epäonnistuu tai jos Toimittaja lopullisesti kieltäytyy korjaamasta vikaa; jos
vian korjausta ei suoriteta tai ei voida suorittaa sovittuna ajankohtana tai tietyn ajan kuluessa; tai jos
vallitsevat erityiset olosuhteet, yhteinen etu huomioon ottaen, edellyttävät oikeutetusti välittömiä
Wienerbergerin omia toimenpiteitä. Wienerberger voi pyytää Toimittajalta ennakkomaksua vian
korjaamisesta syntyvistä tarpeellisista kuluista. Toimittajan takuusitoumus on edelleen voimassa
myös Toimituksille, joissa havaitut virheet Wienerberger tai kolmannet osapuolet ovat korjanneet.
Toimittaja sitoutuu korvaamaan Wienerbergerille kaikki menetykset (mukaan lukien kaikki suorat,
epäsuorat ja välilliset ) vastuut, kustannukset, vahingot ja korvaukset, joita Wienerbergerille syntyy
tai tulee syntymään, kaikki kustannukset kanteista tai muista vastaavista oikeudellisista menettelyistä,
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joita kolmannet osapuolet Wienerbergerille tekevät tai laittavat vireille tai joilla ne uhkaavat
(mukaan lukien kaikki suorat, epäsuorat ja välilliset menetykset) sekä kokonaisuudessaan kaikki
vastuut, kustannukset, menetykset ja korvaukset, joita Wienerbergerille syntyy tai tulee syntymään,
jos se joutuu puolustamaan tai sopimaan tosiasiallisia tai uhattuja kanteita tai muita oikeudellisia
menettelyitä, jotka ovat seurausta seuraavista tai liittyvät seuraaviin:
mikä tahansa tapa, jolla Toimittaja on rikkonut Sopimuksen mukaisia
velvollisuuksiaan (mukaan lukien näiden velvollisuuksien virheellisesti
suorittaminen, suorituksen viivästyminen tai suorittamatta jättäminen, tai
Toimittajan vähäinen ja/tai törkeä huolimattomuus); ja
mikä tahansa kolmannen osapuolen kanne, jossa Wienerbergeriä syytetään
kuolemasta, henkilövahingosta tai omaisuusvahingosta ja/tai omaisuuden
tuhoutumisesta, joka on seurausta virheellisistä Tuotteista tai liittyvät niihin, siltä
osin kuin Tuotteissa oleva virhe johtuu Toimittajan, sen työntekijöiden, edustajien
tai alihankkijoiden toimiin tai toimimatta jättämisiin.
Tämä Kohta 11.4 ei päde tapauksiin, joissa Toimittaja ei pysty toimittamaan Tuotteita
Kohdassa 6.2 määriteltynä päivänä, jos Toimittaja on maksanut Tuotteiden toimittamatta
jättämisestä Wienerbergerille sopimussakkoa Kohdan 8.3.2 mukaisesti.
Kohdan 11.4 mukaisten ehtojen soveltamista rajoittamatta, jos jokin kolmas osapuoli
väittää, että kun Wienerberger ja/tai sen asiakkaat, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat tai
alihankkijat pitävät hallussaan ja/tai käyttävät ja/tai myyvät Tuotteita, he loukkaavat sen tai
minkä tahansa muun kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia (“IPR-riita-asiat”),
Toimittaja on velvollinen korvaamaan Wienerbergerille, sen asiakkaille, toimihenkilöille,
työntekijöille, edustajille ja alihankkijoille kaikki menetykset (mukaan lukien kaikki suorat,
epäsuorat ja välilliset) vastuut, kustannukset, vahingot ja korvaukset, joita
Wienerbergerille, sen asiakkaille, toimihenkilöille, työntekijöille, edustajille ja
alihankkijoille syntyy tai voi syntyä kanteista tai muista oikeudellisista menettelyistä, joita
kuka tahansa Wienerbergeria ja sen asiakkaita, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia ja
alihankkijoita vastaan nostavat tai aloittavat tai joilla ne uhkaavat, ja kokonaisuudessaan
kaikki menetykset (mukaan lukien kaikki suorat, epäsuorat ja välilliset menetykset),
vastuut, kustannukset, vahingot ja korvaukset, joita Wienerbergerille, sen asiakkaille,
toimihenkilöille, työntekijöille, edustajille ja alihankkijoille syntyy tai voi syntyä, jos se
joutuu puolustamaan tai sopimaan tosiasiallisia tai uhattuja kanteita tai muita oikeudellisia
menettelyitä, jotka ovat seurausta tai liittyvät IPR-riita-asiaan (”IPR-vahingot”).
Jos IPR-vahinkoja syntyy, Toimittajan vastuu on korvata ne kokonaisuudessaan, eikä
mitään vastuunrajoituksia tai korvauskattoa sovelleta IPR -vahinkoihin.
12.

Tuotevastuu ja Vakuutus
Jos Toimittaja tulee tietoiseksi seikoista, jotka voivat johtaa vaatimuksiin tuotevastuun
perusteella (mukaan lukien vastuu kuolemasta, henkilövahingosta, omaisuusvahingosta
ja/tai omaisuuden tuhoutumisesta Tuotteiden tai niiden osien vuoksi), Toimittajan
velvollisuus on ilmoittaa tästä Wienerbergerille välittömästi.
Jos jokin kolmas osapuoli esittää vaatimuksen, nostaa kanteen tai ilmoittaa aikeestaan
nostaa Wienerbergeriä vastaan sellainen kanne, joka todennäköisesti voi johtaa Kohdan
11.4.2 mukaiseen vastuuseen, Toimittaja sitoutuu viipymättä luovuttamaan kaiken
tarpeellisen todistusaineiston Wienerbergerille, sallimaan pääsyn Toimittajan tiloihin ja sen
työntekijöiden, edustajien ja alihankkijoiden luo siinä määrin kuin asian hoitamiseksi on
tarpeen ja pyrkii kaikin keinoin tukemaan Wienerbergeriä ja tekemään tämän kanssa
yhteistyötä vaatimuksiin vastaamiseen liittyen.
Wienerberger ei ole vastuussa Toimittajalle viivästyksestä, viasta tai puutteesta, oli syy
mikä tahansa (mukaan lukien Wienerbergerin oma laiminlyönti), joka koskee niitä
palveluita tai resursseja, joita sen tulisi tarjota Toimittajalle, jotta tämä voisi täyttää
velvollisuutensa. Jos Wienerbergerin lupaamat palvelut tai resurssit ovat viivästyneet,
viallisia tai puuttuvat, Wienerbergerin tulee kuitenkin Toimittajan pyynnöstä myöntää
Toimittajalle lisäaikaa sen verran kuin Wienerberger (kohtuudella) pitää olosuhteet
huomioiden tarpeellisena ja asianmukaisena.
Toimittajan tulee omalla kustannuksellaan hankkia ja pitää voimassa vastuuvakuutus, joka
on riittävä kattamaan Toimittajan tai tämän henkilöstön tai edustajien aikaansaamat,
Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvät vahingot. Toimittaja toimittaa Wienerbergerille
pyynnöstä kopiot vakuutussopimuksesta sekä tarkemmat tiedot korvausmäärästä
vahinkotapausta kohden.
Wienerberger ei ole miltään osin vastuussa Toimittajalle toimittamiensa koneiden,
laitteiden, työkalujen ja muiden vastaavien puutteista tai vaurioista, lukuun ottamatta
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja.

13.

Wienerbergerin Omaisuus
Ne materiaalit, laitteet, työkalut, kalvot, painomallit, muotit ja muut välineet, jotka
Toimittaja on yksinomaisesti Tilauksen toteuttamista varten tuottanut tai hankkinut ja jotka
Toimittaja on laskuttanut ja Wienerberger on maksanut, siirtyvät Wienerbergerin
omistukseen viimeistään niitä koskevan maksun yhteydessä, vaikka ne olisivatkin yhä
Toimittajan hallussa. Tällaiset esineet tulee toimittaa Wienerbergerille viipymättä
pyydettäessä.
Kaikki asiakirjat ja välineet, jotka Wienerberger on antanut Toimittajan käyttöön
Tuotteiden valmistamista tai Palveluiden tuottamista varten, ovat ja tulevat olemaan
Wienerbergerin yksinomaista omaisuutta, eikä Toimittaja saa käyttää tai jäljentää niitä
muuhun kuin Sopimuksessa määriteltyjen velvollisuuksien täyttämiseen tai antaa niitä
kolmansien osapuolien käyttöön ilman Wienerbergerin kirjallista etukäteistä suostumusta.
Nämä asiakirjat ja välineet (sekä kaikki niiden kopiot ja jäljennökset) tulee palauttaa
Wienerbergerille viipymättä tämän pyynnöstä.

14.

Korruption torjunta
Toimittaja sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin ja varmistaa, että niin sitoutuvat myös sen
työntekijät, edustajat ja alihankkijat:
Toimittaja ei tee tai jätä tekemättä mitään sellaista, joka saa tai voisi saada
Wienerbergerin tai Toimittajan (tai näiden puolesta jonkun henkilön) rikkomaan
mitään lahjonnan tai korruption torjuntaan liittyvää lakia;
Toimittaja pitää todenmukaista ja ajantasaista kirjaa kaikista maksuista ja muista
hyödyistä, joita Sopimukseen liittyen on annettu ja saatu, sekä toimista tämän
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Kohdan 14 täyttämiseksi, ja sallii Wienerbergerin tarvittaessa tarkastaa nämä kirjat;
Toimittajan tulee ilmoittaa viipymättä Wienerbergerille seuraavista:
mikä tahansa Toimittajalle (tai Toimittajalla työskentelevälle henkilölle)
esitetty pyyntö tai vaatimus jostain taloudellisesta tai muusta hyödystä; ja
mikä tahansa taloudellinen tai muu hyöty, jonka Toimittaja (tai Toimittajan
tietäen henkilö) antaa tai aikoo antaa,
riippumatta siitä, liittyykö se Sopimukseen suoraan vai epäsuorasti; ja
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Wienerbergerille aina, jos se tulee tietoiseksi,
että Kohtaa 14.1 rikotaan.
Wienerberger voi purkaa Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle, jos
Toimittaja rikkoo tätä Kohtaa 14.
15.

Luottamuksellisuus
Toimittaja sitoutuu pitämään Wienerbergerin Luottamukselliset tiedot salassa, luotettavasti ja
turvallisesti, ja Toimittaja sitoutuu käyttämään Wienerbergerin Luottamuksellisia tietoja vain
Toimittajan Sopimuksessa määriteltyjen velvollisuuksien suorittamiseen eikä Toimittaja ole
oikeutettu paljastaman Wienerbergerin Luottamuksellisia tietoja millekään toiselle henkilölle tai
yhteisölle.
Toimittaja saa paljastaa Wienerbergerin Luottamuksellisia tietoja niille työntekijöilleen, edustajilleen
ja alihankkijoilleen, joiden on päästävä käsiksi tähän Luottamukselliseen tietoon voidakseen täyttää
Sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa. Toimittaja varmistaa, että ne henkilöt tai yhteisöt, joille
se Luottamuksellisia tietoja paljastaa, eivät tee tai jätä tekemättä mitään, jonka tekeminen tai
tekemättä jättäminen rikkoisi tätä Kohtaa 15.
Toimittajan tulee myös taata piirustusten, näytteiden, mallien, muottien ja muiden Wienerbergerin
Toimittajalle antamien tuotantoasiakirjojen ja apuvälineiden salassapito, luotettavasti ja turvallisesti.
Wienerberger omistaa kaikki immateriaali- ja muut oikeudet kaikkiin edellä mainittuihin.
Wienerberger ei myönnä lisenssiä tai oikeutta minkään patentin, tekijänoikeuden, rekisteröidyn
mallisuojan, tavaramerkin, toiminimen tai vastaavan oikeuden käyttöön eikä mitään oikeuksia
Luottamuksellisten tietojen tai Wienerbergerin liikesalaisuuksien käyttöön.
Toimittajan tietoja (joista selvyyden vuoksi ja erityisesti tähän Kohtaan 15.4 liittyen voidaan todeta,
etteivät ne ole yhtä kuin Sopimuksen Henkilötiedot) tietystä sopimuksesta, joka liittyy tähän
Sopimukseen, voidaan lähtökohtaisesti käsitellä vain tämän kyseisen sopimuksen täyttämiseen
liittyvissä tarkoituksissa, erityisesti hallinto- ja kirjanpitotarkoituksissa.
Toimittaja suostuu siihen, että Wienerberger voi käsitellä Tilaukseen liittyviä tietoja ja siirtää niitä
Wienerbergerin Konserniyhtiöiden sisäisesti. Tällä sopimuskohdalla ei kuitenkaan rajoiteta sitä, mitä
Kohdassa 16 säädetään.
Tämä Kohta 15 pysyy voimassa senkin jälkeen, kun Sopimuksen mukaiset velvoitteet on kokonaan
suoritettu, Sopimus on päätetty ja kaikki Wienerbergerin ja Toimittajan väliset sopimussuhteet ovat
päättyneet.
Tämä Kohta 15 ei rajoita Kohdan 16 mukaisia velvoitteita

16.

Tietosuoja
Toimittaja tiedostaa, että se on Tietojen käsittelijä Sopimuksen perusteella käsittelemiensä
Sopimuksen Henkilötietojen osalta (muiden Henkilötietojen kuin Toimittajan tarjoaman takuun
täyttämiseen liittyvien Henkilötietojen osalta) eikä siten saa käsitellä Sopimuksen Henkilötietoja
muihin kuin seuraaviin tarkoituksiin:
Wienerbergerin kirjallisten ohjeiden mukaisesti, tämä Sopimus mukaan lukien;
Wienerbergerin kirjallisella etukäteisellä suostumuksella; tai
pakottavan lainsäädännön niin velvoittaessa. Jos laki velvoittaa Toimittajaa Käsittelemään
Sopimuksen Henkilötietoja, Toimittajan tulee ilmoittaa Wienerbergerille näistä
vaatimuksista ennen tällaista Käsittelyä, ellei Sovellettava laki kiellä ilmoittamasta asiasta
Wienerbergerille esimerkiksi yleisen edun turvaamiseksi; tai
jos tietojen Käsittely on tarpeellista takuun hallinnoimiseksi, jolloin Toimittaja toimii itse
Tietojen käsittelijän ominaisuudessa;
Kun Toimittaja Käsittelee Sopimuksen Henkilötietoja, Toimittajan tulee:
noudattaa Tietosuojalainsäädäntöä;
pitää huolta, ettei tietoja Käsitellessään aiheuta sitä, että Wienerberger rikkoisi jotain
Tietosuojalainsäädännön alle kuuluvaa velvollisuuttaan;
ilmoittaa
Wienerbergerille
välittömästi,
jos
se
tunnistaa
alueita,
joilla
Tietosuojalainsäädäntöä tai tätä Kohtaa 16 ei tosiasiallisesti tai mahdollisesti noudateta,
ylläpitää yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 32 mukaisia tietoturvalinjauksia ja menettelyitä.
olla käyttämättä kolmansia osapuolia (Alikäsittelijää) Sopimuksen Henkilötietojen
Käsittelyyn tai antamatta kolmansille osapuolille oikeutta näiden Henkilötietojen Käsittelyyn
ilman Wienerbergerin kirjallista etukäteistä suostumusta.
Jos Toimittaja nimittää Alikäsittelijän, Toimittajan tulee varmistaa, että ennen kuin Käsittely
toteutetaan, Toimittajan ja Alikäsittelijän välille solmitaan kirjallinen sopimus, joka määrittelee
Alikäsittelijän tehtävät ja asettaa Alikäsittelijälle samat ehdot kuin ne, jotka Toimittajalle on tässä
Kohdassa 16 asetettu. Toimittaja varmistaa, että Alikäsittelijät sitoutuvat kaikkiin tässä Kohdassa
16 määriteltyihin velvollisuuksiin. Toimittaja on vastuussa Wienerbergerille kaikista
Alikäsittelijöiden teoista ja tekemättä jättämisistä aivan kuin omistaan.
Toimittajan tulee:
huolimatta siitä, mitä Kohdassa 16.1 on sovittu, taata, että ilman Wienerbergerin kirjallista
etukäteistä suostumusta se ei:
muunna Sopimuksen Henkilötietoja anonyymiksi, salanimetyksi, yhdistetyksi tai
tilastolliseksi tiedoksi tai tiedoksi, josta tunnistamisen mahdollistavat tiedot on
erotettu;
käytä Sopimuksen Henkilötietoja big data -analyysiin tai muihin big data tarkoituksiin; tai
yhdistä tai vertaile Sopimuksen Henkilötietoja muihin Henkilötietoihin (joko
Toimittajan tai jonkin kolmannen osapuolen);
varmistaa, että Sopimuksen Henkilötietoja Käsittelevät henkilöt pääsevät käsiksi näihin
Henkilötietoihin vain, kun se on tarpeen, jotta henkilö voi suorittaa oman osuutensa
Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, ja;
näitä
henkilöitä
koskevat
Kohdassa
15
määriteltyjä
vastaavat
luottamuksellisuusvelvoitteet tai asianmukaiset lakisääteiset salassapito- ja
vaitiolovelvoitteet; ja
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nämä henkilöt noudattavat tätä Kohtaa 16;
pitää kaikki Sopimuksen Henkilötiedot luottamuksellisina Kohdan 15 mukaisesti, mutta
huomioiden, että jos tämän Kohdan 16 ja Kohdan 15 välillä on ristiriitaisuuksia, tämä
Kohta 16 on ensisijainen; ja
Wienerbergerin valinnan mukaisesti joko varmistetusti, tietoturvallisesti ja
todisteellisesti poistaa tai palauttaa Wienerbergerille (Wienerbergerin vaatimassa
muodossa) kaikki Sopimuksen Henkilötiedot viipymättä Palveluiden tuottamisen
päätyttyä tai milloin tahansa Wienerbergerin pyynnöstä, lukuun ottamatta yhtä
kopiota Henkilötiedoista, jonka Toimittaja pitää mahdollisten Tuotteista
tarjoamiensa takuiden hallinnointitarkoituksessa, ja varmistetusti ja
tietoturvallisella tavalla poistaa kaikki jäljellä oleva muut kopiot ja ilmoittaa
viipymättä (johtajan kautta), kun tämä on suoritettu. Velvollisuus säilyttää yksi
kopio Sopimuksen Henkilötiedoista on voimassa myös Sopimuksen purkamisen tai
vanhenemisen jälkeen ja siihen asti, että toimitettujen tuotteiden takuuaika on
päättynyt, jolloin loputkin Sopimuksen Henkilötiedot tulee Wienerbergerin
valinnan mukaan joko varmistetusti ja tietoturvallisella tavalla poistaa tai palauttaa
Wienerbergerille.
Toimittaja ei saa tehdä Kansainvälistä siirtoa ilman Wienerbergerin kirjallista etukäteistä
suostumusta. Jos Wienerberger antaa kirjallisen suostumuksen Kansainväliseen siirtoon,
Toimittajan tulee ennen Kansainvälisen siirron tekemistä osoittaa tai ottaa käyttöön
asiakasta tyydyttävät, Kansainvälisen siirron asianmukaiset suojatoimenpiteet, jotka ovat
myös Tietosuojalainsäädännön mukaisia, ja varmistaa, että Rekisteröidyn
täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja tehokas oikeussuoja ovat saatavilla.
Jos Toimittajan (tai vastaavasti Alikäsittelijän kyseessä ollen, Alikäsittelijän) osoittamat tai
käyttöön ottamat, Kohdan 16.5 mukaiset asianmukaiset suojatoimenpiteet todetaan jossain
vaiheessa riittämättömiksi Sopimuksen Henkilötietojen suojelemisen kannalta, Toimittajan
on otettava käyttöön Wienerbergerin vaatimat vaihtoehtoiset keinot, joilla voidaan taata,
että kyseinen Kansainvälinen siirto ja kaikki siitä seuraava Käsittely noudattaa
Tietosuojalainsäädäntöä. Toimittajan tai mahdollisen Alikäsittelijän ei tarvitse noudattaa
tässä Kohdassa 16.6 määriteltyjä ehtoja, jos Kansainvälistä siirtoa tehtäessä tulee
noudattaa Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion lakia
Toimittajan tulee:
ottaa käyttöön ja auttaa Wienerbergeriä ottamaan käyttöön asianmukaiset tekniset
ja organisatoriset toimenpiteet, joilla taataan riittävä Sopimuksen Henkilötietojen
Käsittelyn luoman riskin kannalta asianmukainen suojaus erityisesti
tietoturvaloukkauksilta;
ilmoittaa välittömästi Wienerbergerille, jos Toimittaja (tai jokin sen
Alikäsittelijöistä) tulee tietoiseksi mistä tahansa syystä tai uhasta, jonka vuoksi se
ei voi noudattaa Kohtaa 16.7. Ilmoitus ei kuitenkaan mitenkään rajoita Toimittajan
velvollisuutta noudattaa Kohtaa 16.7 tai mahdollisia muita oikeuksia tai
oikeussuojakeinoja, joita Wienerbergerillä saattaa olla sellaisessa tapauksessa, että
Kohtaa 16.7 rikotaan;
ilmoittaa Wienerbergerille välittömästi ja vähintään 24 tunnin kuluessa, jos se tulee
tietoiseksi tai on olemassa perusteltua epäilys, ”läheltä piti”-tapauksesta tai
tosiasiallisesta Tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien Tietoturvaloukkauksen
luonne, kategoriat sekä loukkaukseen liittyvien Rekisteröityjen ja Sopimuksen
Henkilötietojen arvioitu lukumäärä, Tietoturvaloukkauksen todennäköiset
seuraukset sekä mahdolliset toimenpiteet, joilla Tietoturvaloukkausta voisi
käsitellä ja sen mahdollisia haittavaikutuksia ehkäistä. Jos ja siltä osin, kun kaikkea
asian kannalta oleellista tietoa ei voida toimittaa kerralla, tietoa voidaan toimittaa
vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä, mutta Toimittaja (ja Alikäsittelijät) eivät
voi viivytellä tähän Kohtaan16.7.3 liittyvän ilmoituksen kanssa sillä perusteella,
että tutkimus on keskeneräinen tai käynnissä;
viipymättä (ja joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa) ilmoittaa Wienerbergerille
mistä tahansa saamastaan pyynnöstä tai yhteydenotosta, joka liittyy seuraaviin:
Rekisteröidyn
Tietosuojalainsäädännön
alaisten
oikeuksien
käyttäminen;
Rekisteröidyn tai Valvontaviranomaisen yhteydenotto Sopimuksen
Henkilötietoihin liittyen (mukaan lukien valitukset);
minkä tahansa tahon yhteydenotto liittyen Toimittajan tai
Wienerbergerin Tietosuojalainsäädännön noudattamiseen. Kun
yhteydenoton sisältämät tiedot riittävät osoittamaan, että
tietoturvaloukkaus on tai on todennäköisesti tapahtunut, Kohta 16.7.3
on ensisijainen;
tarjota kohtuullista apua Wienerbergerille mahdollisuuksien mukaan Kohdan
16.7.4 tarkoittamiin pyyntöihin tai yhteydenottoihin vastaamisessa, mukaan lukien
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet;
olla ilman Wienerbergerin kirjallista etukäteistä suostumusta tekemättä tai
sallimatta tehdä ilmoitusta Tietoturvaloukkauksesta ja olla vastaamatta
rekisteröidyn Tietosuojalainsäädännön alaisten oikeuksien käyttämispyyntöön tai
Rekisteröidyltä tai Valvovalta viranomaiselta tulleeseen, Sopimuksen
Henkilötietoihin liittyvään yhteydenottoon tai valitukseen;
tarjota kohtuullista apua Wienerbergerille seuraavissa:
kaikkien
Tietoturvaloukkausten
dokumentointi
ja
tietoturvaloukkauksista Valvontaviranomaiselle ja/tai Rekisteröidyille
raportointi;
tietoturvaloukkausten käsittelyyn liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien
tarvittaessa niiden mahdollisten haittavaikutusten lieventäminen; ja
Käsittelytoimien tietosuojan vaikutusarvioiden suorittaminen ja
Valvovaviranomaisten, Rekisteröityjen ja näiden edustajien
konsultointi näiden perusteella.
Toimittajan tulee:
toimittaa Wienerbergerin käyttöön kaikki tarvittavat selvitykset, jolla osoitetaan,
että Kohdassa 16 määriteltyjä velvollisuuksia on noudatettu;
kaikki tätä Kohtaa 16 soveltavat ilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse
osoitteeseen datenschutz@wienerberger.com, ellei Wienerberger ole antanut
kirjallista etukäteistä suostumusta toisen ilmoitustavan käyttämiselle;
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sallia Wienerbergerin tai Wienerbergerin valtuutuksella toimivan tarkastajan suorittamat
selvitykset ja auttaa niissä; ja
pitää ja säilyttää turvallisesti rekisteriä kaikista Sopimuksen mukaisesti suoritetuista,
Sopimuksen Henkilötietoihin liittyvistä eri kategorioihin kuuluvista Käsittelytoimista,
mukaan lukien ja vähintään: (i) Käsittelijän nimi ja yhteystiedot ja tietosuojavastaavan tai
muun tietosuojan noudattamisesta vastaavan henkilön tiedot; (ii) kategoriat, joihin kuuluvaa
tietojen Käsittelyä se Wienerbergerin puolesta tekee; (iii) Kansainväliset siirrot; (iv) yleinen
kuvaus niistä teknisistä ja organisatorisista turvallisuustoimista, joihin viitataan Kohdassa
16.7; ja (v) samat tiedot mahdollisista Alikäsittelijöistä yhdessä näiden nimen ja
yhteystietojen kanssa (yhdessä ”Tietorekisteri”). Toimittajan tulee pyydettäessä viipymättä
toimittaa kopio Tietorekisteristä Wienerbergerille tietoturvallista reittiä pitkin.
Toimittaja sitoutuu korvaamaan Wienerbergerille kaikki sille aiheutuneet korvausvelvollisuudet ja
muut vastuut kaikissa tapauksissa, jotka ovat seuranneet siitä tai liittyvät siihen, että Toimittaja tai
sen Alikäsittelijät ovat rikkoneet Kohtaan 16 liittyviä velvollisuuksiaan (mukaan lukien näiden
velvollisuuksien suorittamisen viivästyminen, huolimattomuus tai tekemättä jättäminen ja
riippumatta siitä, seuraako vastuu Wienerbergerille toimitetusta pakollisesta tai vapaaehtoisesta
ilmoituksesta vai kolmannen osapuolen ilmoituksesta Valvovalle viranomaiselle).
17.

Markkinointimateriaali / Tiedotteet
Toimittaja ei ole oikeutettu tekemään (taikka sallia muidenkaan tehdä, mikäli Toimittaja voi tämän
kieltää) minkäänlaista tiedotetta Toimittajan ja Wienerbergerin välisestä liikesuhteesta tai
viittaamaan siihen markkinointimateriaalissa taikka muussa viestinnässä ilman Wienerbergerin
kirjallista etukäteistä suostumusta, paitsi jos ja siinä määrin kuin Sovellettava laki tai jokin valvontatai muu viranomainen niin vaatii, jolloin Toimittajan tulee ilmoittaa tällaisesta vaatimuksesta
viipymättä myös Wienerbergerille.

18.

Sopimuksen päättäminen
Wienerberger voi irtisanoa Sopimuksen kokonaan tai osin päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Toimittajalle vähintään 21 päivää ennen Tilauksessa määriteltyä toimituspäivämäärää.
Jos Wienerberger soveltaa tätä Kohtaa 18.1 Sopimuksen irtisanomiseen, Wienerbergerin ainoa
vastuu on maksaa Toimittajalle oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus irtisanomishetkellä
toteutetusta työstä, mutta selvyyden vuoksi todettakoon, että tähän korvaukseen ei sisälly
tulonmenetystä (suoraa tai epäsuoraa, tosiasiallista tai ennakoitua) tai muita välillisiä menetyksiä tai
vahinkoja.
Rajoittamatta Wienerbergerin muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja (nimenomaisia tai välillisiä),
Wienerbergerillä on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti
Toimittajalle myös, erityisesti jos:
Toimittaja syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen; tai
olosuhteet ovat Sopimuksen solmimisen jälkeen muuttuneet sellaisiksi, että Sopimuksen
asianmukainen toteuttaminen on jatkossa ilmeisen mahdotonta.
Wienerberger voi päättää Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle, jos
Toimittajaan pätee joku seuraavista:
Toimittajalle on nimitetty pesänhoitaja tai selvitysmies Toimittajan konkurssiin asettamisen
tai selvitystilaan hakeutumisen johdosta;
Toimittaja tekee päätöksen selvitystilaan hakemisesta (paitsi jos tavoitteena on maksukyvyn
palauttamiseen tähtäävä yrityssaneeraus);
tuomioistuin on tehnyt päätöksen Toimittajan selvitystilaan asettamisesta;
Toimittaja on tehnyt sopimuksen vapaaehtoisesta velkajärjestelystä sen velkojien kanssa
Toimittaja lopettaa liiketoimintansa;
Toimittaja on minkä tahansa edellisiin verrattavan järjestelyn kohteena, minkä tahansa
sovellettavan lainsäädännön puitteissa;
Toimittaja on kohteena minkä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltion menettelyssä, joka
voidaan tunnustaa maksukyvyttömyysmenettelyä koskevan asetuksen (EC 1346/2000)
mukaisesti; tai
Toimittaja on kohteena rajat ylittävässä maksukyvyttömyysmenettelyssä ”Cross-Border
Insolvency Regulations 2006” -asetuksen (SI 2006/1030) mukaisesti,
Toimittajan tulee ilmoittaa Wienerbergerille välittömästi tällaisesta tapahtumasta tai olosuhteen
muutoksesta.
Jos Sopimus puretaan, Wienerberger voi oman harkintansa mukaan joko pitää itsellään jo toimitetut
Tuotteet ja/tai jo suoritetut Palvelut maksua vastaan siinä suhteessa kuin ne on toimitettu tai suoritettu,
tai Tuotteiden tapauksessa lähettää ne takaisin Toimittajalle tämän kustannuksella. Jos Sopimus
puretaan Toimittajan virheen vuoksi, Toimittajan tulee myös hyvittää Wienerbergerille mahdolliset
lisäkustannukset ja -kulut, joita syntyy siitä, että Tilaus on täytynyt siirtää kolmannelle osapuolelle.
Sopimuksen päättymisen tai purkamisen jälkeen ne Ehdot, jotka ovat nimenomaisesti ovat tai ovat
muuten luonteeltaan sellaisia, että niiden on tarkoitettu pysyvän voimassa Sopimuksen muuten
päättyessä, jäävät voimaan Sopimuksen purkamisen jälkeenkin ja kaikki muut oikeudet ja
velvollisuudet lakkaavat välittömästi, lukuun ottamatta sellaisia oikeuksia, velvollisuuksia ja
vaatimuksia (mukaan lukien vahingonkorvausvaatimukset sopimusrikkomusten johdosta) ja vastuita,
jotka kohdistuvat aikaan ennen Sopimuksen päättymistä tai purkamista.
Sopimuksen päättymis- tai purkupäivän jälkeen Toimittajan tulee viipymättä, Kohdassa 18.6
esitetyin poikkeuksin palauttaa Wienerbergerille kaikki Toimittajan hallussa tai käytössä olleet
Wienerbergerin Luottamukselliset tiedot (mukaan lukien kopiot ja otteet) ja keskeyttää niiden käyttö.
Toimittaja voi pitää itsellään Wienerbergerin Luottamuksellisia tietoja siinä määrin kuin, mikä on
Sovellettavan lain noudattamisen kannalta välttämätöntä. Kohdan 15 sisältö pätee tämänkin jälkeen
Toimittajan itsellään pitämään Luottamukselliseen tietoon.

19.

Wienerbergerin vastuut
Wienerbergerin kokonaisvastuu, oikeudellisesta perusteesta riippumatta, ei missään tapauksessa voi
ylittää 1.000.000,00 euroa tai yli 100 % Toimittajan toimittamien Tuotteiden ja/tai Palveluiden
sopimusarvosta (pois lukien mahdolliset lähetyksestä, pakkaamisesta, varastoinnista ja tullauksesta
syntyvät lisäkulut), kumpi näistä sitten onkaan alhaisempi sinä päivänä, jona Toimittaja esittää
vaatimuksensa Wienerbergerille.

20.

Yleistä

vastuustaan Wienerbergerille. Toimittaja on vastuussa Wienerbergerille alihankkijoiden
Sopimukseen liittyvistä teoista ja tekemättä jättämisistä, kuten omistaan. Tämä Kohta 20.1
ei ole koske Kohdan 16.3. mukaista tilannetta.
Osapuolet voivat muuttaa tai kumota Sopimuksen ilman Wienerbergerin asiakkaiden,
toimihenkilöiden, työntekijöiden, edustajien ja alihankkijoiden hyväksyntää.
Wienerbergerin näissä ehdoissa määritellyt oikeudet ja oikeussuojakeinot tulevat laissa
määrättyjen oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi eivätkä korvaa niitä.
Jos jokin Sopimuksen ehto tai Sopimuksen osa todetaan missä tahansa tuomioistuimessa
tai toimivaltaisen -viranomaisen toimesta laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen ehto tai osa tulee tapauksesta riippuen joko poistaa
tai sitä tulee täydentää, mutta vain siltä osin kuin on tällaisen tuomioistuimen tai
toimivaltaisen viranomaisen päätöksen noudattamiseksi on välttämätöntä, eikä se vaikuta
Sopimuksen pätevyyteen muilta osin, vaan Sopimus jää muiden ehtojen osalta
kokonaisuudessaan päteväksi. Mikäli se on voimassa olevan pakottavan lainsäädännön
mukaan mahdollista, Sopimuksen tällainen laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi todettu ehto tai osa korvataan sellaisella ehdolla tai osalla,
joka on merkitykseltään lähinnä Sopimuksen alkuperäisen ehdon tai osan taloudellista
tavoitetta.
Toimittaja on tietoinen, että Wienerberger pyrkii toimimaan ISO50001-akkreditoinnin
mukaisesti ja että kaikkien tuotteiden hankinnat Toimittajalta (erityisesti niiden tuotteiden,
joilla on tai joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta energiankäytölle) arvioidaan
Wienerbergerillä energiatehokkuuden perusteella. Toimittajan tulee olla oma-aloitteinen ja
tarjota itse Wienerbergerille aika ajoin energiatehokkaita tuotteita, jos sellaisia on tarjolla.
21.

Sovellettava laki
Sopimukseen ja kaikkiin siitä seuraaviin tai siihen liittyviin sopimussuhteen ulkopuolisiin
velvollisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

22.

Oikeuspaikka
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on
yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli englanti. Kumpikin osapuoli
voi tavoitella väliaikaista tai lopullista kieltomääräystä tai muuta vastaavaa tuomiota missä
tahansa toimivaltaisessa oikeusistuimessa.

Toimittaja ei ole oikeutettu käyttämään Sopimuksessa sovittujen velvollisuuksien
täyttämisessä ja toteuttamisessa alihankkijoita ilman Wienerbergerin kirjallista
ennakkosuostumusta. Alihankkijoiden käyttö ei vapauta Toimittajaa Sopimuksen mukaisesta
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