BRONTO SKYLIFT OY AB:N YLEISET HANKINTAEHDOT 1.4.2015 ALKAEN
Ehtojen soveltaminen
1. Näitä yleisiä hankintaehtoja sovelletaan kaikkiin Bronto Skylift Oy Ab:n (”Tilaaja”) tekemiin tuotteiden ja/tai palveluiden (yhdessä ”Tuote”) hankintoihin, ellei kirjallisesti Tuotteiden toimittajan (”Toimittaja”) kanssa toisin sovita. Nämä ehdot syrjäyttävät Toimittajan mahdollisesti käyttämät yleiset ehdot. Kaikista näiden ehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti.
Tuotteet
2. Tuotteiden tulee vastata kaikkia annettuja tuote-esitteitä, spesifikaatioita, teknisiä tietoja, piirustuksia, näytteitä sekä muita Tilaajalle toimitettuja dokumentteja,
jotka Tilaaja on hyväksynyt. Tarjouksessa tai muilla tavoin annetut tiedot Tuotteesta sitovat Toimittajaa.
3. Toimittaja vakuuttaa, että Tuotteet täyttävät voimassaolevan lainsäädännön ja
määräysten mukaiset vaatimukset. Toimittajan tulee informoida Tilaajaa tiedossaan olevista tulevista muutoksista em. vaatimuksiin.
4. Tilaajan omistukseen kuuluvat kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien oikeus muokata ja edelleen levittää) Tuotteeseen siltä osin, kuin (i) Tuote perustuu
Tilaajan Toimittajalle toimittamiin spesifikaatioihin tai (ii) Toimittajan Tilaajaa varten tekemään tuotekehitystyöhön.
5. Kaikki Tilaajan Toimittajalle antamat tiedot, piirustukset ja aineistot (”Luottamuksellinen Tieto”) ovat salassa pidettäviä ja Tilaajan omaisuutta, eikä Toimittaja
saa luovuttaa Luottamuksellista Tietoa kolmannelle tai käyttää Luottamuksellista
Tietoa muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon Tilaaja on sen toimittanut.
6. Viimeistään toimituksen yhteydessä Toimittajan on korvauksetta annettava Tilaajan käyttöön dokumentit, jotka Tilaaja tarvitsee Tuotteen kokoonpanoon, käyttöönottamiseen, käyttämiseen ja ylläpitämiseen. Kaikki dokumentit tulee toimittaa
suomeksi tai englanniksi, ellei muuta ole sovittu.
Tuotteiden tarkastaminen
7. Toimittaja on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkastamaan ennen toimitusta, että Tuote on virheetön ja sovitun mukainen.
8. Toimittajan tulee sallia Tilaajalle ja tämän asiakkaalle pääsy Toimittajan tuotantotiloihin sekä oikeus auditoida Tuotteet, Toimittajan tuotantotilat sekä tuotantomenetelmät. Toimittaja on kuitenkin aina yksin vastuussa Tuotteiden laadunvalvonnasta. Osapuolet vastaavat auditointien aiheuttamista omista kustannuksistaan. Toimittajan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin korjatakseen tarkastuksessa havaitut puutteet.
Toimitusehto ja pakkaaminen
9. Toimitusehto on FCA Toimittajan kotipaikka (Incoterms 2010), jos muuta ei ole
erikseen sovittu. Mikäli sopijapuolet ovat sopineet, että Toimittaja kuitenkin käytännössä järjestää kuljetuksen, niin Toimittajalla on tällöin oikeus laskuttaa kuljetuskustannus toteutuneiden välittömien kulujen mukaisesti.
10. Tilaajalla ei ole velvollisuutta suorittaa Tuotteiden vastaanottotarkastusta tai
reklamoida virheestä jossakin määrätyssä määräajassa. Tilaaja pyrkii kuitenkin
reklamoimaan havaittavissa olevista virheistä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita.
11. Tuotteen hinta sisältää tarvittavan kuljetuspakkauksen, jonka tulee estää
Tuotteen vaurioituminen kuljetuksen aikana.
Toimitusaika ja viivästyminen
12. Jos muuta ei ole sovittu, niin Toimittajan tulee vahvistaa tilaus ja toimitusaika
tilausvahvistuksessa.
13. Mikäli toimitus viivästyy, on Tilaajalla oikeus periä viivästyssakkoa viisi (5)
prosenttia jokaiselta alkavalta viikolta. Viivästyssakon suuruus lasketaan myöhässä olevan toimituksen osan arvosta ja viivästyssakon enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosenttia myöhässä olevan toimituksen osan arvosta. Toimittajan todetessa, että toimitus todennäköisesti viivästyy, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä Tilaajalle. Mikäli Toimittaja laiminlyö em. ilmoituksen tulee hänen

maksaa ylimääräistä sopimussakkoa viisi (5) % viivästyneen toimituksen hinnasta. Mikäli viivästys aiheuttaa Tilaajalle vahinkoa yli viivästyssakon määrän, Tilaajalla on oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista.
14. Jos viivästys jatkuu yli neljä (4) viikkoa, on Tilaajalla oikeus lisäksi purkaa kyseessä oleva toimitussopimus.
Hinnat ja maksuehdot
15. Tuotteen hinta on osapuolten sopima hinta ja hinnoitteluun vaikuttavat muuttujat tulee aina yksilöidä. Toimittaja ei ole oikeutettu lisäämään hintaan toimituksen tai laskutuksen yhteydessä mitään lisäkulua, josta ei ole erikseen nimenomaisesti sovittu.
16. Toimittaja lähettää laskun Tuotteen toimituksen jälkeen. Maksuehto on 60
päivää laskun päiväyksestä, ellei ole toisin sovittu. Viivästyskorko on korkolain
mukainen.
Tilausten sitovuus
17. Tilaajaa sitovat vain Tilaajan nimenomaisesti tekemät sitovat tilaukset. Tilaajan mahdollisesti antamat ennusteet tulevista tilausmääristä tai aikaisempi tilaushistoria eivät ole Tilaajaa sitovia, eikä Tilaaja vastaa esim. ennustettujen tilausmäärien muuttumisesta.
Vaaranvastuu ja omistusoikeus
18. Vaaranvastuu Tuotteeseen siirtyy sovitun toimitusehdon mukaisesti. Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Tilaajalle vaaranvastuun siirtyessä.
Takuu
19. Toimittaja vakuuttaa ja takaa, että (i) Tuotteet ovat vaatimusten mukaisia ja
vastaavat kaikilta osin sitä, mitä on sovittu, (ii) Tuotteet sopivat niiden yleiseen
käyttötarkoitukseen ja Toimittajan tiedossa olevaan Tilaajan erityiseen käyttötarkoitukseen, (iii) Tuotteet ovat korkealaatuisia, eivätkä sisällä materiaali-, suunnittelu-, laatu- tai muita virheitä; ja (iv) Tuotteet ovat lainsäädännön ja määräysten
mukaisia.
20. Mikäli Tuotteet eivät vastaa Toimittajan yllä antamaa takuuta, niin Toimittaja
on velvollinen välittömästi, Tilaajan valinnan mukaan, joko (i) korjaamaan Tuotteet tai (ii) toimittamaan Tilaajalle uudet virheettömät Tuotteet sekä kummassakin
tapauksessa korvaamaan Tilaajalle virheestä aiheutuneet vahingot. Virheen poistamiseen liittyvät kuljetukset tapahtuvat Toimittajan kustannuksella ja riskillä.
Toimittaja vastaa alihankkijansa virheistä kuten omastaan.
21. Toimittajan vastuu ei koske virhettä siltä osin kuin se johtuu Tilaajan luovuttamasta materiaalista tai Tilaajan toimittamista spesifikaatioista.
22. Mikäli Toimittaja ei täytä takuuvelvoitettaan ilman aiheetonta viivästystä, niin
Tilaajalla on oikeus korjata virhe itse Toimittajan kustannuksella tai vaatia kaupan
purkamista. Tilaajalla on mahdollisuus myös vaatia, että virheellisten Tuotteiden
hintaa alennetaan virhettä vastaavalla määrällä. Tilaajalla on oikeus pidättäytyä
maksamasta jo toimitettuja Tuotteita, kunnes Toimittaja on korjannut virheellisen
toimituksensa.
23. Takuuaika on 36 kuukautta Tuotteiden luovutuspäivästä lukien. Korjatun tai
vaihdetun Tuotteen takuuaika on 24 kuukautta Tuotteen korjauksesta tai vaihdosta. Takuu loppuu kuitenkin viimeistään 48 kuukauden kuluttua Tuotteen ensimmäisestä luovutuksesta.
Vastuu eräistä Tuotteen aiheuttamista vahingoista
24. Toimittaja vastaa kaikista niistä vahingoista, jotka Tuote aiheuttaa henkilöille
tai Tilaajan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle, mukaan lukien Tuotteiden takaisinvetokustannukset.
25. Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteet eivät loukkaa kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteeseen kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista ei aiheudu
Tilaajalle oikeudenkäyntikuluja, eikä vahingonkorvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta kolmannelle osapuolelle, tai muita vahinkoja. Toimittaja ei vastaa immateri-

aalioikeuden loukkauksista siltä osin kun ne perustuvat Tilaajan toimittamiin spesifikaatioihin tai materiaaleihin.
26. Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä kohdissa 24 ja 25 todettu vastuu jää voimaan myös takuuajan päättymisen jälkeen, ja että yllä kohdissa 24 ja 25 todettu
ei poista Toimittajan lakiin perustuvaa vastuuta Tuotteen virheen tai viivästymisen
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

Ylivoimainen este
27. Jos toimituksen tai sen osan viivästyminen aiheutuu ylivoimaisesta esteestä
(force majeure), katsotaan toimitusajan pidentyvän korkeintaan esteen kestämisen ajan. Toimittaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole antanut
kirjallista ilmoitusta siitä Tilaajalle viikon kuluessa siitä tiedon saatuaan.
28. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen solmimisen jälkeen
sattunut osapuolista riippumaton, ennalta arvaamaton seikka, joka estää tai tekee
olennaisen kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen, ja jota Toimittaja ei voi kiertää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Tällaisina seikkoina pidetään mm. tulipaloa,
luonnonmullistusta, sotaa, tuonti- ja vientirajoituksia, lakkoa ja työsulkua.
29. Alihankkijan viivästys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi vain siinä tapauksessa, että alihankkijan viivästys johtuu kohdassa 28 mainitusta esteestä, eikä Toimittaja voi ilman olennaisen kohtuuttomia kustannuksia suorittaa alihankintaa
muualta.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
30. Tuotteiden hankintoihin ja toimituksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.
31. Tuotteiden hankinnoista ja toimituksista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet
ratkaistaan välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan
sääntöjen mukaisessa menettelyssä. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja
välimiesmenettely pidetään suomen kielellä. Edellisestä välityslausekkeesta huolimatta Tilaaja voi aina halutessaan nostaa hankintoihin ja toimituksiin liittyvän
kanteen vaihtoehtoisesti myös Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
Muut ehdot
32. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen tarkoittamia
toimitussopimuksia tai niihin liittyviä oikeuksia kolmannelle osapuolelle ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita.

