Furuno Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot
Voimassa toistaiseksi alkaen 15.3.2014
1.

Soveltaminen
ehdot koskevat Liitteenä 1 olevassa tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa kuvattujen osapuolien
eli Furuno Finland Oy:n (”Furuno”, yös ”Myyj ”)
ja elinkeinonharjoittajien (“Asiakas”) v lisi Furunon
valmistamien tai valmistuttamien tuotteiden ja
palveluiden (”Tuote”) sekä Furunon edustamien tai
jälleenmyymien kolmansien osapuolten tuotteiden
(”Muut Tuotteet”) kauppoja ja/tai Tuotteita koskevia toimituksia Suomessa ja Suomen ulkopuolella
it ehtoja sovelletaan, elleiv t osa uolet ole
toisin kirjallisesti sopineet. Myyjä ei ota vastuuta
mahdollisesti toimitukseen kuuluvien kolmansien
osapuolten tuotteiden kuten riippumattomien
tietokoneohjelmien osalta.
Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita Tuotteiden
valmistuksessa, ellei Asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti sovittu muutoin. Tällöin Myyjä vastaa
alihankkijoiden suorittamasta työstä kuin omastaan,
lukuun ottamatta vastuuta tappioista tai muusta
sen kaltaisesta välillisestä vahingosta sekä vastuuta
vahingosta, joka on aiheutunut alihankkijan tuottamuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, joissa
tapauksissa vastuu on alihankkijalla.

2.

Tilauskäytäntö
Asiakas lähettää Furunolle Tuotteita koskevan
tarjouspyynnön tai tilauksen puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostitse tai telefaxilla.

3.

K

3.1. Tarjous
Myyj n tarjous on voi assa tarjouksessa ainitun
ajan Mik li voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on
tarjous
voimassa
30
päivää
tarjouksen
iv yksest
Tarjouksessa yksilöidään toimitettavat Tuotteet,
niiden hinnat arvonlisäverottomana ellei toisin
mainita, maksu- ja toimitusehto, toimitusaika sekä
toimituspaikka Suomessa, joka on vapaasti varasto
Espoossa, ellei muuta sovita.
Tarjouksen hinta määräytyy euroissa, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.
Tarjoukseen sovelletaan näitä Furunon yleisiä
ehtoja, ellei Furunon ja Asiakkaan kanssa ole
nimenomaisesti kirjallisesti sovittu muusta.
3.2. Sopimuksen syntyminen
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun
Asiakas hyväksyy Myyjän tarjouksen.
Asiakkaan tilauksen poiketessa Myyjän tarjouksesta,
kaupan katsotaan syntyneen vain, jos Myyjä hyväksyy tilauksen kirjallisesti toimittamalla Asiakkaalle
täsmennetyn tilausvahvistuksen.
Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun Myyjä on
vahvistanut tilauksen toimittamalla Asiakkaalle
täsmennetyn tilausvahvistuksen, jonka alkuperäisestä tilauksesta poikkeavat ehdot tulevat voimaan,

jollei Asiakas ole esittänyt ehtoihin muutoksia
kohtuullisen ajan kuluessa.
Tilausvahvistuksessa
yksilöidään
toimitettavat
Tuotteet, niiden hinnat arvonlisäverottomina ellei
toisin mainita, maksu- ja toimitusehto, toimitusaika
sekä toimituspaikka.
Sopimukseen sovelletaan näitä Furunon yleisiä
ehtoja, ellei Furunon ja Asiakkaan kanssa ole
nimenomaisesti kirjallisesti sovittu muusta.

4. Luottamuksellisuus
Tarjous ja tilausvahvistus ja niihin liittyv t kuvat,
piirustukset, laskelmat, selvitykset ja muu sähköinen tai muutoin esitetty, luotu tai tallennettu
informaatio ja uut asiakirjat sek niihin liittyv t
immateriaali- ja muut oikeudet ovat Furunon
omaisuutta ja luottamuksellista tietoa, ellei Furuno
joltakin osin ilmoita omistus- tai lisensointioikeuden
kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Tarjouksen tai
tilausvahvistuksen saajalla ei ole oikeutta j ljent ,
ko ioi a tai k ytt
niit Furunon vahin oksi tai
antaa niist tietoja kol annelle osa uolelle tai
k ytt
hyv kseen tarjoukseen tai tilausvahvistukseen sis ltyvi r t löityj teknisi tai muita ratkaisuja.
Asiakas ei saa paljastaa ulkopuoliselle mitään tietoja
toisen osapuolen liiketoiminnasta, palveluista tai
tuotteista. Tämä ei kuitenkaan koske tietoa, joka on
julkisesti tiedossa, jonka toinen osapuoli on hyväksynyt ilmoitettavaksi, joka ilmoitetaan oikeuden
täytäntöön pantavissa olevan ja lopullisen päätöksen tai pakottavan ja soveltuvan lain määräyksen
perusteella.

5. Myyjän velvollisuudet
5.1. Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on jokin alla
olevista, taikka jos on kyse ketjutoimituksesta tai
muusta jatketusta toimituksesta niin toimitusaika
alkaa jostakin alla olevasta ajankohdasta, kuitenkin
niin, että ajankohta on alla olevista se myöhäisempi:
a) tilausvahvistuksessa sovittu aika tai
b) sopimuksen syntymis iv
tehty erillinen sopimus tai

jos toimituksesta on

c) toimituksen hyväksymispäivä jos toimitus vaatii
hyväksynnän tai sitä vastaavan koeajon tai ponnistuksen tai
d) sovitun vakuuden/ennakkomaksun antamisajankohta.
Toimitus voidaan kaikissa tapauksissa tehdä useampana kokonaisuutena, jolloin toimituksessa
katsotaan tapahtuneen viiveen vasta kun viimeinen
sovittu kokonaisuus on toimitettu myöhässä.
5.2. Toimitusehdot
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, toimitusehdot
määräytyvät siten, että kotimaan kaupassa nouda-
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tetaan
Espoo.

toimituslauseketta

vapaasti

Varastosta

6. Asiakkaan velvollisuudet

5.3. Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kohdassa
mukaisen toimituslausekkeen mukaisesti.

Myyjän kokonaisvastuu on rajoitettu Asiakkaan
maksamaan hintaan kyseisistä Tuotteista, jotka
ovat vastuuperusteen kohteena.

5.2

llei Tuotetta toi iteta oikeaan aikaan ja t
johtuu Asiakkaasta tai Asiakkaan puolella olevasta
seikasta, vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun
Myyjä on tehnyt sen
it h nelt so i uksen
ukaan e ellytet n toi ituksen mahdollistamiseksi.
5.4. Takuu
Ellei toisin kirjallisesti sovita, myydylle Tuotteelle on
voimassa erillisten Furunon Tuotteita koskevien
kansainvälisten takuuehtojen mukainen takuu, joka
on voimassa loppukäyttäjälle kaksitoista (12)
kuukautta Tuotteen ostopäivämäärästä, ellei
muusta ole erikseen sovittu. Kolmansien osapuolten
Muille Tuotteille on voimassa kyseisten kolmansien
osapuolten mahdollisesti erikseen myöntämä takuu.
Myyjän vastuu Tuotteen vioista ja virheistä rajoittuu
takuuehtojen mukaisesti virheellisen Tuotteen
korjaamiseen tai vaihtamiseen.
5.5. V
Myyj on velvollinen heti viiv styksest tie on
saatuaan il oitta aan siit Asiakkaalle il oittaen
sa alla viiv styksen syyn ja arvioi un uu en
toimitus iv n
Milloin Tuotteen tai kolmannen osapuolen Muun
Tuotteen valmistaja tai se, jolta Myyjä Tuotteen
osan tai kolmannen osapuolen Muun Tuotteen
hankkii, ei ole esimerkiksi viivästyneen tai virheellisen toimituksen vuoksi t ytt nyt so i ustaan ja
Myyj n toi itus t
n joh osta viiv styy, Myyjä ei
ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle t st mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Mik li Tuotetta ei luovuteta tai se luovutetaan liian
yöh n, eik t
joh u Asiakkaasta tai Asiakkaan puolella olevasta seikasta, Asiakkaalla ei ole
oikeutta vaatia toi itusta, jos olosuhteissa on
ta ahtunut sellainen
uutos, joka olennaisesti
uuttaa alku er isesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.
5.6. Vastuunrajoitus
Myyjä ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaan
välillisestä vahingosta, joksi katsotaan mm. (i)
saamatta jäänyt voitto; (ii) menetetty myynti; (iii)
liikevaihdon vähentyminen; (iv) liiketoiminnan
vähentyminen; (iv) liikearvon (goodwill) menetys;
(v) se, että sopimus kolmannen kanssa jää tekemättä tai purkaantuu tai tällaisesta sopimuksesta
aiheutuu vastuita; (vi) asiakkaiden menetys; (vii)
hukkaan mennyt henkilöstön aika; tai (viii) mikä
tahansa muu verrattavissa oleva vahinko.

6.1. Toimituksen tarkistaminen
Asiakkaan tulee tarkistaa toimitus kahdeksan (8)
arkipäivän kuluessa Tuotteiden toimituksesta, ellei
muusta nimenomaisesti ole sovittu ja ilmoittaa
mahdollisesta virheestä Myyjälle kohdan 6.9 mukaisesti.
Furunon mahdollisesti myymistä kokonaisprojekteista sovitaan aina erikseen.
6.2. Kauppahinta
Kauppahinta on sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa sovittu hinta, joka ilmoitetaan arvonlisäverottomana, ellei toisin ole mainittu. Myyjällä on oikeus
tarvittaessa ja erikseen ilmoittamallaan tavalla
tarkistaa kauppahintaa j lje
n koh assa 6.5
ritellyill e ellytyksill
Ellei hintaa ole sovittu, kauppahinta on Myyjän
veloittama suositushinta.
6.3. Kauppahinnan suorittaminen
Ellei maksuajasta ole toisin sovittu, maksuaika on
neljätoista 14 päivää ja netto ja maksuaika lasketaan laskun päiväyksestä.
Mik li kau ahintaa ei akseta tai sen maksamisesta
ole
todisteellisesti
sovittu
muutoin
r aikana, eik t
maksun viivästys johdu
Myyjästä, Myyjäll on oikeus viivytt
jatko- tai
osatoi ituksia, kunnes er ntyneet
aksut on
suoritettu tai hyv ksytt v vakuus annettu Myyj ll
on oikeus i tt yty toi ituksista yös silloin, kun
Asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on
ilmeistä, ett Asiakkaan suoritus tulee viiv sty
n
oleellisesti T st viivytyksest johtuvia korvausvaatimuksia Asiakkaalla ei ole oikeus esitt
6.4. Laskua koskevat huomautukset
Asiakkaan tulee esittää mahdolliset laskua koskevat
huomautuksensa Myyjälle 8 arkipäivän kuluessa
laskun päiväyksestä.
6.5. Kauppahinnan tarkistaminen
Myyj
i tt
itsell n oikeu en hintojen tarkistukseen,
ik li valuuttakurssit, tuonti aksut tai
muut Myyjästä riippumattomat maksut, verot tai
muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen
Asiakkaan maksusuoritusta.
Myyjä pidättää lisäksi itsellään oikeuden korottaa
hinnastoon sisältyviä hintoja ilmoittamatta tästä
erikseen Asiakkaalle. Muuttunutta hintaa sovelletaan niihin Tuotteisiin, jotka Asiakas tilaa hinnan
muutoksen voimaantulon jälkeen.
6.6.
Maksun viiv styess
erit n viiv stysajalta korkoa
Myyjän kulloinkin laskuissaan soveltaman korko-

2/5

Furuno Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot
Voimassa toistaiseksi alkaen 15.3.2014
kannan mukaisesti laskun eräpäivästä lukien.
Myyjällä on lis ksi oikeus eri kohtuulliset erint kulut

6.7. Asiakk
Mik li Myyj joutuu lykk
n toi itusta Asiakkaasta johtuvasta syystä, Myyjällä on oikeus kohdan 6.6 ukaiseen korkoon viiv stysajalta is ksi
Myyj ll on oikeus korvaukseen
yös
uista
kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja Tuotteiden tai niiden päivityksen
vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.
6.8. Vakuudet ja ennakkomaksu
Mik li vakuu en asetta isesta tai ennakkomaksun
suorittamisesta on sovittu, tämä on suoritettava
ennen Tuotteiden toimittamisen aloittamista.
Tarvittaessa Myyjä on oikeutettu vaatimaan vakuuden tai ennakkomaksun kauppahinnan maksamisesta projektin alussa tai sen kuluessa.
6.9. Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, osapuolen
tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä toiselle osapuolelle 8 arki iv n kuluessa toi itus iv st Myyj llä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai
toimittaa uusi Tuote tai Muu Tuote. Asiakkaalla ei
ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on
tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti
muuttaa alku er isesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

7.

Sopimuksen purkaminen

7.1. Asiakkaan oikeus purkuun
Furuno on sitoutunut laadukkaiden Tuotteiden ja
Muiden Tuotteiden sekä niihin liittyvien palveluiden
toimittamiseen oikea-aikaisesti. Mik li kuitenkin
toimitus poikkeaisi olennaisesti sovitusta eik
puutetta voitaisi Asiakkaan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai jos
Myyjästä täysin ja selkeästi riippuvasta syyst
toi itus viiv styisi siten, ett siit aiheutuu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa, ovat osapuolet velvollisia neuvottelemaan asian korjaamisesta ja viime
kädessä, mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, osapuolet voivat päättää, että sopimus puretaan,
jolloin osapuolet palauttavat viivytyksettä puolin ja
toisin toisilleen jo tehdyt suoritukset. Osapuolella ei
ole oikeutta vaatia muun kuin suoran ja välittömän
vahingon korvaamista ja vain mikäli syy-yhteys
virheeseen on todettavissa. Myyjällä on oikeus
pidättää kauppahinnan palautus siihen saakka
kunnes mahdollisen vahingon korvaaminen on
selvitetty.
Jos kuitenkin kaupan kohteena oleva Tuote on
valmistettu tai hankittu erityisesti Asiakasta varten
h nen ohjei ensa ja toivo ustensa ukaisesti, eik
Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota k ytt
Tuotetta hyv kseen
uulla tavoin, saa Asiakas
purkaa kaupan Myyjän viiv styksen vuoksi vain, jos

kaupan tarkoitus j
h nen osaltaan viiv styksen
vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

7.2. Myyjän oikeus purkuun
Mik li kau ahintaa ei akseta
r aikana eik
t
joh u Myyj st , on Myyj ll oikeus urkaa
kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta
Asiakas ei ole viel vastaanottanut, ik li viiv stys
on oleellinen.
Myyj ll on urkuoikeus yös silloin, kun Asiakkaan
il oituksen erusteella tai uuten on il eist , ett
Asiakkaan suoritus tulee viiv sty
n oleellisesti
Myyj voi lis ksi urkaa kau an, jos Asiakas ei
yöt vaikuta kau aan sovitulla tai
uutoin
kohtuu en e ellytt
ll tavalla ja Myyj n asettaassa
r ajassa Myyj ll on oikeus il an
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa, ik li Tuotteen tai Muun Tuotteen maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti Myyjän alun erin
e ellytt
kalliim aksi
uo ea velvoittavan
kansainv lisen so i uksen tai tuontia rajoittavan
s
öksen tai
uun virano aistoi en joh osta
(esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).
7.3. Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen t ytt
n so imusta eikä
vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat
Myyjän
vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella
olevasta Tuotteen, Muun Tuotteen tai sen osan
toimittamista koskevasta esteestä, jota Myyjän ei
kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon
sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Myyjä
ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai
voittaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun
muassa työselkkaus, tulipalo, sota, liikekannallepano, takavarikko, pakko-otto, kauppa- ja valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, liikennehäiriö, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, luonnonmullistukset mukaan lukien tulivuorenpurkaus sekä mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet tai viivästykset. Lakko,
sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun
sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta
esteestä samoin kuin mahdollisesta sen tiedossa
olevasta lakkaamisesta Asiakkaalle. Myyjän on
ilmoitettava Asiakkaalle, milloin viivästynyt toimitus
voi tapahtua.
Myös silloin, kun so i uksen t ytt inen on
Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja
edellytt isi uhrauksia, jotka ovat kohtuutto ia
verrattuna Asiakkaalle siit koituvaan etuun, Myyj
ei ole velvollinen t ytt
n so i usta Myyj ei
ole velvollinen korvaa aan Asiakkaalle so i uksen
t ytt
tt j tt isest aiheutunutta vahinkoa ja
voi yös urkaa so i uksen
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8. Vakuutus
Osapuolet huolehtivat Tuotteen ja Muun Tuotteen
vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava kirjallisesti.

9.

Vastuu
Tuotteen
vahingosta

aiheuttamasta

Kun Tuote tai Muu Tuote on luovutettu Asiakkaalle,
Furuno ei vastaa Asiakkaalle tai tämän asiakkaalle
sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a) kiinte n tai irtai een o aisuuteen tai on
t llaisen vahin on seuraus eikä
b) Asiakkaan valmistamaan tuotteeseen tai valmista an tuotteen sis lt v n tuotteeseen.
Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahin osta tai ta iosta, Asiakkaan on
hyvitett v Myyj lle t st aiheutunut enetys, jos
Myyjä on edellä mainittujen kohtien a) ja b) mukaisesti vapautettu Asiakkaalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.
Mikäli kolmas osapuoli esittää Asiakasta kohtaan
vaatimuksia, jotka perustuvat pakottavan tuotevastuulainsäädännön mukaisesti Tuotteiden tai
Muiden Tuotteiden ominaisuuksiin ja joista Myyjä
sanotun lainsäädännön mukaan on vastuussa,
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan vaateista välittömästi
Myyjälle ja pidättäytyy vastuun myöntämisestä tai
tarjoamasta sovintoratkaisua ennen kuin on neuvotellut asian hoitamistavasta Myyjän kanssa. Myyjällä, Furuno-konsernin muulla yrityksellä ja Muiden
Tuotteiden valmistajana olevilla kolmansilla osapuolilla on oikeus itsenäisesti puolustautua vaateita
vastaan ja tehdä asiassa sovinto Asiakkaan nimissä
ja Asiakas sitoutuu avustamaan Myyjää Myyjän
kohtuudella vaatimin tavoin.

10. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus Tuotteisiin ja Muihin Tuotteisiin
siirtyy Asiakkaalle, kun koko kauppahinta on maksettu Myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

11. Immateriaalioikeudet
Mikäli muuta ei ole sovittu, Furunolla on ja sille jää
tekijänoikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet (mukaan lukien muun muassa oikeus
patentoida, suojata tavaramerkillä) ja niihin liittyvä
käyttö- ja kielto-oikeus kaikkiin sopimuksen suorittamisen yhteydessä syntyneisiin asiakirjoihin,
sopimuksen suorittamisen yhteydessä rakennettaviin laitteisiin, malleihin ja prototyyppeihin sekä
kaikkiin muihin sopimuksen suorittamisen seurauksena syntyneisiin teoksiin, tuotteisiin, sovelluksiin
tai tietoihin. Furunolta ei missään vaiheessa siirry
kolmannelle näiden ehtojen nojalla tai sopimuksen
johdosta mitään omistus- tai käyttöoikeuksia
immateriaalioikeuksiin, kuten muun muassa innovaatioon, keksintöön, tavaramerkkiin, tietotaitoon,

hyödyllisyysmalliin, tekijänoikeuteen tai patenttiin,
ilman erillistä nimenomaista sopimusta, riippumatta
siitä onko kyseinen immateriaalioikeus suojattu,
suojattavissa tai toistaiseksi suojaamaton.
Furuno saattaa toiminnassaan ja Tuotteissaan tai
Muissa Tuotteissa käyttää konserniyhtiön tai kolmannen immateriaalioikeuksia, jolloin tällaisen
lisensoinnin perusteella käytetyt immateriaalioikeudet eivät missään vaiheessa siirry omistus- tai
käyttöoikeuksin osapuolelle tai kolmannelle, paitsi
asiasta erikseen sovittaessa. Osapuolella voi olla
oikeus käyttää tällaista immateriaalioikeutta vain ja
ainoastaan näiden ehtojen edellyttämässä laajuudessa ja tavalla sekä vain sopimuksenmukaisen
suorituksen toimittamista varten.
Tuotteet myydään ainoastaan Furunon brändillä,
logolla, tavaramerkillä tai muulla tuotemerkillä
("Merkit") varustettuna ja vastaavasti Muut Tuotteet Furunon jälleenmyymillä kolmannen osapuolen
tunnuksilla varustettuna ellei muuta ole kirjallisesti
sovittu. Merkit, (i) joissa on merkki tai sana ”Furuno”, ja/tai (ii) jotka Furuno on rekisteröinyt tai
joiden rekisteröintimenettely on vireillä; ja/tai (iii)
jotka Myyjä on ilmoittanut erikseen, ovat Myyjän
yksinomaista omaisuutta tai konserni- tai muulta
yritykseltä lisensoimaansa omaisuutta. Asiakkaalla
ei ole eikä se saa mitään oikeutta Merkkeihin.
Merkkien kuten myös muiden immateriaalioikeuksien käyttöön tulee saada Furunon tai kolmannen
osapuolen etukäteen antama kirjallinen lupa ja niitä
tulee käyttää Furunon ja kolmannen osapuolen
antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas sitoutuu
pidättymään toimista, jotka voisivat haitata tai
vähentää Furunon tai kolmannen osapuolen oikeutta Merkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin.
Asiakkaan tulee sisällyttää kaikkeen kirjalliseen
materiaaliin maininnat siitä, että Merkit ja muut
immateriaalioikeudet ovat Furunon tai kolmannen
osapuolen omaisuutta. Asiakkaan tulee markkinoida
Tuotteita siten, että se mainitsee Furunon tai
kolmannen osapuolen olevan Tuotteiden tai Muiden
Tuotteiden valmistaja. Asiakas sitoutuu olemaan
hakematta Merkin tai sitä muistuttavan merkin
taikka muun tässä tarkoitetun immateriaalioikeuden
suojaamista tai rekisteröintiä missään maassa.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Furunolle
havaitsemistaan tämän omistamien, käyttämien tai
lisensoimien Merkkien tai immateriaalioikeuksien
loukkaamisista.

12. Tietosuoja ja erinäiset määräykset
12.1. Tietosuoja
Osapuolet ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin
voimassa olevaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja sääntelyä sekä huolehtimaan mahdollisien
Tuotteiden toimittamisen tai käyttämisen yhteydessä ilmenevien tai toisilleen toimitettujen ja
toisiaan koskevien henkilötietojen käsittelemisestä
luottamuksellisina. Paikannus-, loki- ja muita
henkilötietoja ei saa tallentaa, käyttää tai jättää
suojaamatta tai tuhoamatta tarvittaessa ilman
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laillista syytä. Osapuolet ylläpitävät rekisteriselosteita tarvittavissa määrin.

12.2. Ilmoitukset
Ilmoitukset toiselle osapuolelle tulee lähettää
kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, ja nii en
erille tulosta vastaa l hett j

13. Sovellettava laki
ratkaiseminen

ja

erimielisyyksien

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Myyj n ja Asiakkaan v liseen so i ukseen liittyv t
eri ielisyy et yrit n ensisijaisesti ratkaisemaan
osapuolten v lisin neuvotteluin
llei toisin ole
sovittu, riidat ratkaistaan Suomen lakia soveltaen
elsin iss v li ies enettelyss yh en v li iehen
toi esta
li iehen asettaa eskuskau aka arin
v lityslautakunta ja v li ies enettelyss nou atetaan t
n lautakunnan no eutettua v li ies enettely koskevia s ntöj
Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kau aan
erustuvaa er ntynytt
saatavaansa Myyjän
kotipaikan käräjäoikeudessa.
Mikäli myöhemmin joku ehdoista havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei
vaikuta muihin näistä ehdoista.
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