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1.  MÄÄRITELMÄT ”Ostaja” on henkilö, yritys tai yhtiö, joka ostaa myyjältä tuotteita; ”myyjä” on englantilainen osakeyhtiö Oxford Immunotec Limited (yritystunnus 4516079); ”sopimus” 

tarkoittaa mitä tahansa myyjän ja ostajan välistä tuotteiden osto- ja myyntisopimusta, johon näitä määräyksiä ja ehtoja sovelletaan (ja joihin näiden määräysten ja ehtojen katsotaan 
sisältyvän); ”tuotteet” ovat mitä tahansa tuotteita, jotka myyjä toimittaa ostajalle sopimuksen puitteissa.  

2.  MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN SOVELTAMINEN  

2.1 Jollei lausekkeesta 2.2 muuta johdu, sopimuksessa noudatetaan näitä määräyksiä ja ehtoja kaikki muut määräykset ja ehdot pois sulkien (myös kaikki sellaiset määräykset ja ehdot, 
jotka ostaja katsoo päteviksi minkä tahansa ostotilauksen, tilausvahvistuksen, valmistusohjeen tai muun asiakirjan perusteella).  

2.2 Näitä määräyksiä ja ehtoja sovelletaan myyjän kaikkeen myyntiin ja kaikkiin tuotetoimituksiin, eikä mikään näihin ehtoihin tehty muutos ole pätevä, ellei myyjän valtuutetun edustajan 
kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Selkeyden vuoksi todettakoon, ettei myyjän aluejohtajilla tai myyntiedustajilla ole valtuuksia sopia mistään näihin määräyksiin ja ehtoihin 
tehtävistä, myyjää sitovista muutoksista.  

2.3 Jokainen ostajan myyjälle tekemä tuotetilaus katsotaan ostajan tekemäksi tarjoukseksi ostaa tuotteita näiden määräysten ja ehtojen puitteissa riippumatta siitä, tekeekö ostaja 
tilauksensa ennen kuin saa nämä määräykset ja ehdot nähtäväkseen vai vasta sen jälkeen.  

2.4 Sopimus katsotaan syntyneeksi vasta jos ja kun myyjä hyväksyy ostajan tekemän ostotarjouksen. Myyjän katsotaan hyväksyneen edellä mainitun ostotarjouksen, mikäli: myyjä 
toimittaa tuotteet ostajalle tai hyväksyy tilauksen kirjallisesti.  

2.5 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, jokaisesta ostajan tekemästä (ja myyjän hyväksymästä) tuotetilauksesta sovitaan erillisessä sopimuksessa. Myyjän tekemät tarjoukset ovat 
voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan, tai jos aikaa ei ole erikseen ilmoitettu, kolmenkymmenen (30) vuorokauden ajan tarjouksen päiväyksestä, ellei myyjä peru tarjoustaan ennen 
sitä.  

3.  KUVAUS  

3.1 Tarkat tuotetiedot ilmoitetaan myyjän ajantasaisessa hinnastossa tai tarjouksessa (tilanteesta riippuen).  
3.2    Kaikki myyjän antamat/laatimat tai myyjän puolesta annetut/laaditut lausunnot (kirjalliset tai suulliset), piirustukset, kuvailut, tuotetiedot ja mainokset sekä kaikki myyjän 

tuotekuvastoissa, esitteissä, www-sivuilla tai muualla olevat kuvat tai kuvaukset on laadittu tai julkaistu vain antamaan summittainen kuvaus esiteltävistä tuotteista. Ne eivät kuulu 
sopimukseen.  

4.  TOIMITUS  
4.1 Ellei myyjän kanssa ole toisin sovittu, tuotteet toimitetaan määräpaikalle (DAP; Incoterms 2010) eli sopimuksessa määriteltyihin ostajan toimitiloihin sillä edellytyksellä, että myyjä saa 

veloittaa ostajalta tietyt kustannukset lausekkeen 4.7 mukaisesti ja että ostaja on täyttänyt lausekkeessa 6.2 määritellyt velvoi tteensa. Tuoteriski siirtyy ostajalle, kun tuotteet on 
toimitettu. 

4.2   Myyjän ilmoittama tuotteiden toimituspäivä on aina arvioitu toimituspäivä. Jos mitään tarkkaa päivämäärää ei ole ilmoitettu, tuotteet toimitetaan kohtuullisen ajan kuluessa. Myyjä 
pidättää oikeuden toimittaa tuotteet erissä, jolloin ostajaa myös laskutetaan erissä. Toimitusaikaa ei katsota olennaisen tärkeäksi asiaksi. 

4.3   Mikäli ostajan kanssa on sovittu, että tämä ostaa tietyn määrän tuotteita ja ne tulee toimittaa tietyn ajanjakson kuluessa, ostajan on ilmoitettava myyjälle hyvissä ajoin kyseisen 
ajanjakson kuluessa tehtävää toimitusta koskevista vaatimuksistaan. Mikäli ostaja ei pysty vastaanottamaan sovittua tuotemäärää kokonaisuudessaan tämän ajanjakson kuluessa, 
on kyseessä olennainen sopimusrikkomus, jonka oikaiseminen ei ole mahdollista.  

4.4   Mikäli ostaja ei jostain syystä hyväksy tuotetoimitusta tai sen osaa, kun valmiit tuotteet on toimitettu määräpaikkaan, tai mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tuotteita ajallaan 
(määräpaikkaan) siksi, että ostajan toimittamissa ohjeissa, asiakirjoissa, luvissa tai valtuutuksissa on ollut puutteita:  

(a) tällöin katsotaan, että tuotteet on toimitettu ostajalle määräpaikkaan ja että ostaja on ottanut ne vastaan; ja 
(c) myyjä voi huolehtia tuotteiden varastoinnista toimitushetkeen saakka, mutta tämän jälkeen ostaja vastaa kaikista tuotteisiin liittyvistä kuluista ja kustannuksista (mukaan 
lukien varastointi ja vakuutukset ilman rajoituksia).  

4.5  Ostaja vastaa kuorman purkamisesta määräpaikassa ja toimittaa määräpaikkaan omalla kustannuksellaan kuorman purkamiseen tarvi ttavat riittävät ja asianmukaiset laitteet sekä 
työvoiman.  

4.6   Jos myyjä toimittaa ostajalle suuremman määrän tuotteita kuin sopimuksessa on määritelty, ostaja voi valintansa mukaan joko lunastaa ylimääräiset tuotteet sopimuksessa 
määritellyllä suhteellisella hinnalla (pro rata) tai palauttaa ylimääräiset tuotteet myyjälle myyjän riskillä ja kustannuksella.  

4.7  Ellei myyjän kanssa ole toisin sovittu, myyjä laskuttaa ostajalta ja ostaja on velvollinen maksamaan tuotteiden hinnan lisäksi myös kaikki ne kulut, joita myyjälle on koitunut tuotteiden 
pakkaamisesta kuljetusta varten ja tuotteiden kuljettamisesta myyjän tiloista ostajan tiloihin. Maksuja, jotka ostaja on velvollinen suorittamaan, ovat mm. pakkauskulut, mahdolliset 
telakka- ja lentokenttämaksut, satamamaksut, tullimaksut, rahtimaksut, välityspalkkiot ja muut maksut, joita tuotteista saattaa aiheutua sen jälkeen, kun tuotteet ovat valmiita 
kuljetettaviksi myyjän toimipaikasta ostajalle.  

4.8    Myyjä pidättää oikeuden määrittää mille tahansa tuotteille minimitilausmäärät ja/tai minimikäsittelymaksut.  
5.  TUOTTEIDEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMINEN  

5.1 Ostajalle toimitettava tuotemäärä, jonka myyjä on kirjannut lähteneeksi myyjän toimipaikasta, katsotaan sitovaksi näytöksi ostajan vastaanottamasta tuotemäärästä, ellei ostaja pysty 
toimittamaan sitovaa näyttöä muusta.  

5.2 Myyjä ei ole korvausvelvollinen, jos toimitus jää saapumatta tai toimitettu tuotemäärä on sovittua pienempi (vaikka tämä johtuisi myyjän huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä), ellei 
ostaja anna asiasta kirjallista huomautusta viiden (5) työpäivän sisällä siitä, kun tuotteiden olisi normaaleissa olosuhteissa pitänyt saapua.  

5.3 Myyjän vastuu tuotteiden toimittamatta jättämisestä tai sovittua pienemmän tuotemäärän toimittamisesta rajoittuu myyjän valinnan mukaan joko puuttuvien tuotteiden toimittamiseen 
kohtuullisen ajan kuluessa tai hyvityslaskun tekemiseen (sopimuksen mukaisella suhteellisella hinnalla) jos tällaiset tuotteet on jo laskutettu.  

6.  VIRANOMAISHYVÄKSYNNÄT  
6.1 Ellei ostaja tuo tuotteita maahan, jossa kyseisille tuotteille on haettu nimenomainen viranomaishyväksyntä, ostaja on yksin vastuussa: 
(a) tuotteiden testaamisesta ja hyväksymisestä, mm. rajoituksetta sen varmistamisesta, että tuotteet ovat ominaisuuksiensa puolesta kaikkien sovellettavien lakien ja 

viranomaisvaatimusten mukaisia; ja 
(b) kaikkien pakollisten tuotteiden käyttöä, markkinointia tai myyntiä koskevien paikallisten ja lakisääteisten lupien ja/tai viranomaislupien hakemisesta.  
6.2 Jos tuotteiden kuljettaminen ostajan toimialueelle tai niiden toimittaminen ostajalle vaatii maahantuontilisenssejä tai lupia, ostaja vastaa kaikkien tällaisten lisenssien ja lupien 

hakemisesta. Ostaja vastaa kaikista tullimaksuista, veroista, välityspalkkioista ja muista tuotteiden maahantuontiin ja toimitukseen liittyvistä maksuista. 
7.  RISKI / OMISTUSOIKEUS  

7.1 Tuoteriski siirtyy ostajalle, kun tuotteet on toimitettu.  
7.2 Jollei lausekkeesta 7.4 muuta johdu, tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun myyjälle on maksettu täysimääräisinä (käteisenä tai selvitettyinä varoina) kaikki tuotteisiin 

liittyvät maksut, eli: 
(a) tuotteiden hinta; ja 
(b) kaikki muut erääntyneet tai erääntyvät maksut, jotka ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle mistä tahansa syystä.  
7.3 Ennen kuin tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, ostaja:  
(a) säilyttää tuotteita myyjän puolesta ja luvalla; 
(b) varastoi tuotteet (laskuttamatta siitä myyjää) ja säilyttää niitä erillään kaikista muista ostajan tai kolmansien osapuolten omistamista tuotteista siten, että tuotteet ovat helposti 

tunnistettavissa myyjän omaisuudeksi; 
(c) ei poista, töhri tai peitä mitään tuotteissa olevia tai niihin liittyviä tunnistusmerkintöjä tai pakkauksia; 
(d) pitää tuotteet tyydyttävässä kunnossa ja huolehtii myyjän puolesta siitä, että tuotteet on vakuutettu kaikkien riskien varalta täydestä arvostaan tavalla, joka täyttää kohtuullisesti 

myyjän odotukset. Mikäli myyjä sitä pyytää, on ostajan esitettävä myyjälle asianmukainen vakuutustodistus; 
(e) pitää lausekkeen 7.3 (d) mukaiset vakuutuskorvaukset hallussaan myyjän puolesta ja erillään muista varoista eikä siirrä tällaisia korvauksia ylitetylle pankkitilille. 
7.4 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vain, jos ostaja myy tuotteet normaaleja liiketoimintatapojaan noudattaen. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tällaisella myynnillä 

tarkoitetaan ostajan omaisuuden myymistä ostajan omaan lukuun, ja ostajan on oltava kaupanteossa pääasiallinen toimija. 
7.5 Ostajan hallintaoikeus tuotteisiin päättyy välittömästi, mikäli:  
(a) jokin lausekkeessa 13.2 (c) kuvatuista tilanteista koskee ostajaa; tai 
(b) ostaja aikoo kiinnittää tuotteet tai muuttaa tuotteita millään tavoin (lauseke 7.4 pois lukien). 
7.6 Myyjällä on oikeus periä tuotteista maksu, vaikka tuotteiden tai niiden osan omistusoikeus ei olisikaan vielä siirtynyt myyjältä ostajalle.  
7.7 Ostaja antaa myyjälle ja myyjän edustajille ja työntekijöille peruuttamattoman luvan tulla milloin tahansa mihin tahansa tilaan, jossa tuotteita säilytetään tai saatetaan säilyttää, joko 

tarkastamaan tuotteet tai hakemaan ne pois, mikäli ostajan hallintaoikeus niihin on päättynyt.  
8.  HINTA  

8.1 Tuotteiden hinnat ilmoitetaan myyjän ajantasaisessa hinnastossa, tilausvahvistuksessa tai tarjouksessa (tilanteesta riippuen).  
8.2    Tuotteiden hinnat ovat arvonlisäverottomia eivätkä sisällä myöskään (ellei myyjän valtuutetun edustajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu) mitään lausekkeessa 4.7 kuvattuja 

soveltuvia kuluja tai maksuja.  
8.3 Jos tilauksen laskutettava kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa tai muita lausekkeessa 4.7 kuvattuja kuluja ja maksuja) on alle 50 £, myyjä pidättää oikeuden laskuttaa lisäksi 10 £ 

suuruisen pientoimituslisän.  
8.4 Kaikki tarjouksessa mainitut tai laskutetut arvonlisäverottomat hinnat, joihin ei sisälly muita lausekkeessa 4.7 kuvattuja maksuja (”nettohinta”) sisältävät seuraavat ei-neuvoteltavissa 

olevat maksut, joita sovelletaan poikkeuksetta kaikkiin tapauksiin ja joiden suuruus on yhteensä 31,5 % nettohinnasta: (a) koulutus; (b) tekninen tuki; (c) asiakaspalvelu; ja (d) 
tuotevastuuvakuutus.  

9.  MAKSAMINEN  
9.1   Myyjä laskuttaa ostajalta tuotteiden hinnan ja muut lausekkeen 8 mukaiset maksut joko toimituksen lähtiessä myyjän tiloista tai milloin tahansa sen jälkeen.  
9.2   Ostaja maksaa lausekkeen 9.1 mukaisesti laskutetun summan laskussa ilmoitettuna valuuttana joko käteisellä tai selvitettyinä varoina kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä 

laskun päiväyksestä. Maksuaika katsotaan olennaisen tärkeäksi asiaksi.  
9.3 Kaikki myyjälle maksettavat sopimuksen mukaiset maksut erääntyvät välittömästi sopimuksen purkautuessa muista sopimusehdoista riippumatta.  
9.4 Ostaja suorittaa kaikki sopimuksen mukaiset maksut laskussa ilmoitettuna valuuttana vähentämättä niistä mitään korvauksia, vastavaateita, alennuksia, vähennyksiä tms. ellei 

myyjän valtuutetun edustajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.  
9.5 Maksun myöhästyessä myyjä pidättää oikeuden veloittaa maksamatta jääneestä summasta päivittäistä viivästyskorkoa, joka on Englannin pankin senhetkinen virallinen lainakorko + 

8 %, ja ostaja sitoutuu maksamaan tämän viivästyskoron.  
9.6 Myyjä pidättää oikeuden: (a) vaatia etukäteismaksua; (b) kieltäytyä toimittamasta tuotteita kunnes ne on maksettu täysimääräisesti; ja/tai (c) kieltäytyä myymästä tuotteita.  
9.7 Myyjällä on oikeus nostaa hintoja kattaakseen toimitukseen tehdyistä muutoksista tai toimituksen viivästymisestä aiheutuneet lisäkustannukset, mikäli nämä muutokset tai 
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viivästykset johtuvat ostajan antamista ohjeista.  

10.  LAATU  
10.1 Myyjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan (jollei näiden määräysten ja ehtojen muista kohdista muuta aiheudu), että tuotteet ovat olennaisin osin tuotetietojen mukaisia 

toimitushetkellä ja kuusi (6) kuukautta niiden toimittamisen jälkeen.  
10.2 Myyjän katsotaan olevan lausekkeen 10.1 rikkomuksissa korvausvelvollinen vain, jos:  

(a) ostaja reklamoi tuoteviasta myyjälle (ja kuljetusliikkeelle, mikäli vaikuttaa siltä, että kyseinen vika on saattanut syntyä kuljetuksen aikana) kirjallisesti neljäntoista 
(14) vuorokauden sisällä siitä, kun ostaja havaitsi vian tai sen olisi pitänyt havaita vika, ja reklamaatio sisältää tarkan kuvauksen viasta ja viallisten tuotteiden määrästä; 
(b) myyjälle annetaan reklamaation vastaanottamisen jälkeen kohtuullinen tilaisuus tarkastaa kyseiset tuotteet ja mikäli myyjä si tä pyytää, ostaja palauttaa kyseiset 
tuotteet myyjän kustannuksella myyjän toimipaikkaan tarkastettaviksi; 
(c) ostaja ei käytä kyseisiä tuotteita reklamoituaan niistä; 
(d) vika ei johdu siitä, että ostaja on jättänyt noudattamatta myyjän suullisia tai kirjallisia ohjeita tuotteiden varastoinnista, asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä tai 
huollosta tai (jos tällaisia ohjeita ei ole annettu) hyvää kaupankäyntitapaa; ja 
(e) ostaja ei ole muuttanut, korjannut tai hävittänyt kyseisiä tuotteita ilman myyjän kirjallista lupaa. 

10.3 Jollei lausekkeesta 10.2 muuta johdu, jos tuotteet eivät vastaa tuotetietoja kaikin olennaisin osin, myyjä voi valintansa mukaan joko korjata tuotteet (tai niiden vialliset osat) tai korvata 
ne uusilla tai hyvittää tuotteiden hinnan (sopimuksen mukainen suhteellinen hinta) ostajalle sillä edellytyksellä, että ostaja suostuu myyjän sitä pyytäessä palauttamaan vialliset 
tuotteet tai niiden osat myyjälle myyjän kustannuksella.  

10.4 Mikäli myyjä noudattaa lausekkeen 10.3 määräyksiä, se ei ole kyseisten tuotteiden suhteen missään muussa korvausvastuussa lausekkeen 10.1 rikkomuksista.  
10.5 Kaikki uusilla tuotteilla korvatut tuotteet ovat myyjän omaisuutta, ja kaikkiin korjattuihin tai korvaaviin tuotteisiin sovelletaan lauseketta 10.1 kuuden (6) kuukauden ajan niiden 

toimituksesta.  

11.  IMMATERIAALIOMAISUUS  
11.1 Mikäli ostaja on toimittanut tuotteita koskevat tarkat valmistusohjeet tai piirustukset, tällaisten valmistusohjeiden tai piirustusten immateriaalioikeudet ovat ostajan omaisuutta.  
11.2  Se, että myyjä toimittaa ostajalle tuotteita, ei anna ostajalle mitään oikeuksia myyjän omistamiin, käyttämiin tai omaamiin tuotteita koskeviin immateriaalioikeuksiin.  

12.  VASTUUNRAJOITUS  
12.1 Mikään näissä määräyksissä ja ehdoissa mainittu asia ei millään tavalla poista tai rajoita myyjän vastuuta tilanteessa, jossa myyjän huolimattomuus tai vilpillinen toiminta on 

aiheuttanut kuoleman tai henkilövahingon.  
12.2 Jollei lausekkeesta 12.1 muuta johdu, myyjä ei missään tilanteessa ole millään tavoin korvausvastuussa (riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, oikeudenloukkauksesta 

(huolimattomuus mukaan lukien) tai muusta) sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tai siihen liittyvistä:  
(a) mistään epäsuorista, välillisistä tai erityisvahingoista; 
(b) haaskatusta tai menetetystä hallinnointiajasta tai muiden työntekijöiden ajasta, ansionmenetyksistä, menetetyistä sopimuksista, liiketoiminnan tappioista, 
mainetappioista tai ennakoitujen säästöjen menetyksistä; tai 
(c) kulujen tai kustannusten noususta. 

12.3 Jollei lausekkeesta 12.1 muuta johdu, myyjän kokonaiskorvausvastuu (riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, oikeudenloukkauksesta (huolimattomuus mukaan lukien) 
tai muusta) sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tai siihen liittyvistä vahingoista on enintään ostajalle sopimuksen puitteissa toimitettujen tuotteiden kokonaishinta.  

12.4 Sopimuksessa esitetyt määräykset ja ehdot syrjäyttävät kaikki säädösten, tapaoikeuden, käytännön, kauppatavan, yleisten menettelytapojen tms. sanelemat takuut, ehdot, 
määräykset, väitteet, sitoumukset ja velvoitteet. Kaikki tällaiset tulee jättää huomiotta lain sallimassa laajuudessa.  

13.  SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN/PURKAMINEN  
13.1   Mikäli ostaja jättää suorittamatta minkä tahansa sopimuksen tai jonkin muun ostajan ja myyjän solmiman sopimuksen mukaisen maksun myyjälle eräpäivään mennessä, myyjällä on 

oikeus keskeyttää ostajalle tehtävät tavarantoimitukset joutumatta korvausvastuuseen.  
13.2 Kumpi tahansa sopijapuoli (”ensimmäinen osapuoli”) voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi toiselle sopijapuolelle (”toinen osapuoli”) tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. 

Sopimuksen irtisanonut osapuoli ei tällöin ole velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle mitään korvausta tai hyvitystä. Sopimuksen irtisanominen ei myöskään rajoita kyseisen 
sopijapuolen oikeuksia tai oikeussuojakeinoja tilanteessa, jossa: 

(a) toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jonka oikaiseminen ei ole mahdollista; 
(b) toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jonka oikaiseminen olisi mahdollista, mutta jota toinen osapuoli ei oikaise kolmenkymmenen (30) 
vuorokauden sisällä ensimmäisen osapuolen antamasta kirjallisesta huomautuksesta, jossa annetaan tarkka kuvaus sopimusrikkomuksesta ja pyydetään oikaisua; tai 
(c) toisen osapuolen tilannetta, toimintaa tai varoja selvittämään asetetaan selvitysmies, konkurssipesän hoitaja, pesänselvittäjä tai muu vastaava viranomainen; tai 
toimenpiteisiin ryhdytään toisen osapuolen asettamiseksi selvitystilaan (paitsi jos tällä pyritään hyvässä uskossa yritysfuusioon tai -saneeraukseen); tai jos 
toimivaltaisen tuomioistuimen on olosuhteiden pakosta määrättävä toinen osapuoli selvitystilaan; tai jos toinen osapuoli joutuu hallinnollisen määräyksen kohteeksi tai 
sopii vapaaehtoisesti velkajärjestelyistä velkojiensa kanssa tai lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoimintansa tai ei pysty maksamaan velkojaan tai todetaan Insolvency Act 
-lain (1986) 123. kohdan perusteella maksukyvyttömäksi; tai jos toisen osapuolen kaikkien tai käytännöllisesti katsoen kaikkien arvopaperien haltija ryhtyy 
toimenpiteisiin kyseisten arvopaperien myymiseksi; tai jos toinen osapuoli nostaa tai sitä vastaan nostetaan jokin analoginen oikeusprosessi millä tahansa 
lainkäyttöalueella. 

14.  OSTAJAN HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS  

14.1   Tuotteet, etenkin kemikaalit, saattavat olla vaarallisia, mikäli niitä ei käytetä ja varastoida oikein ja asianmukaisia varotoimia noudattaen. Näin ollen ostaja vakuuttaa ryhtyvänsä 
kaikkiin kohtuullisen toteuttamiskelpoisiin tai tavanomaisiin toimiin tuotteiden mahdollisesti aiheuttamien terveys- ja/tai turvallisuusriskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.  

14.2  Ostaja vapauttaa myyjän vastuusta sellaisten reklamaatioiden, oikeustoimien, kustannusten, tappioiden, vahinkojen tai korvausvaatimusten suhteen, jotka ovat seurausta siitä, ettei 
ostaja tai tuotteiden haltija ole ryhtynyt tällaisiin toimenpiteisiin tai valvonut lausekkeessa 14.1 kuvattujen velvollisuuksien noudattamista, tai jotka ovat seurausta ostajan muusta 
toiminnasta tai laiminlyönnistä.  

15.  SOPIMUKSENSIIRTO Ostaja ei saa luovuttaa tai muutenkaan siirtää mitään sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain millekään muulle taholle ilman 
myyjän kirjallista etukäteissuostumusta. Myyjä voi siirtää sopimuksen joko kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle tai mille tahansa yhtiölle tai yritykselle.  

16.  FORCE MAJEURE Myyjä pidättää oikeuden lykätä tuotteiden toimitusta tai irtisanoa sopimuksen tai toimittaa ostajalle tilattua pienemmän määrän tuotteita (ilman korvausvelvollisuutta 

ostajalle), jos myyjän liiketoiminta estyy tai viivästyy sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin myyjä ei pysty vaikuttamaan. Myyjä ei ole sopimuksen mukaisessa korvausvastuussa 
ostajalle eikä sen katsota syyllistyneen sopimusrikkomukseen siltä osin, kun sen liiketoiminta tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy tai viivästyy sellaisten toimien, tapahtumien, 
laiminlyöntien tai vahinkojen vuoksi, joihin myyjä ei pysty vaikuttamaan. 

17. YLEISTÄ  
17.1 Ostaja sitoutuu noudattamaan rajoituksetta kaikkia tuotteisiin sovellettavia viranomaisvaatimuksia, mukaan lukien lisensseihin, jakeluun ja varastointiin liittyvät vaatimukset. Ostaja 

sitoutuu myös huolehtimaan kirjanpitonsa asianmukaisuudesta, ajantasaisuudesta ja täsmällisyydestä, jotta mikä tahansa tuote-erä pystytään tarvittaessa vetämään välittömästi pois 
markkinoilta.  

17.2 Sopimuksessa kuvatut myyjän oikeudet ja oikeussuojakeinot eivät rajoita mitään muita myyjän oikeuksia tai oikeussuojakeinoja riippumatta siitä, ovatko ne sopimuksen mukaisia vai 
eivät.  

17.3 Sopimus muodostaa sopijapuolten välisen koko sopimuksen kyseisestä asiasisällöstä. Molemmat sopijapuolet vakuuttavat, etteivät ne ole solmineet sopimusta minkään sellaisen 
takuun, väitteen, toteamuksen, sopimuksen tai sitoumuksen pohjalta, jota ei ole sopimuksessa selkeästi määritelty.  

17.4 Jos jompikumpi sopijapuolista ei vaadi, että toinen sopijapuoli täyttää jonkin velvoitteensa, tai vaatii sitä viiveellä, tai ei käytä sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai viivyttelee 
oikeuksiensa käyttämisessä, tämä tekemättä jättäminen tai viivyttely ei kuitenkaan vaikuta kyseisen sopijapuolen oikeuteen vaatia näiden velvoitteiden täyttämistä tai tarkoita, että 
sopijapuoli luopuisi tästä oikeudestaan. Vaikka jompikumpi sopijapuolista päättäisi olla vaatimatta jonkin sopimuskohdan noudattamista, tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kyseistä 
sopimuskohtaa tarvitsisi jatkossa noudattaa, elleivät sopijapuolet ole nimenomaisesti toisin sopineet.  

17.5 Kenelläkään henkilöllä, joka ei ole sopimuksen sopijapuoli, ei ole oikeutta estää minkään sopimusehdon muuttamista tai mitätöintiä eikä sopimuksen irtisanomista, eikä kenelläkään 
henkilöllä, joka ei ole sopimuksen sopijapuoli, ole oikeutta vaatia mitään hänelle sopimuksen perusteella tulevia etuja, ellei sopimuksessa selkeästi toisin todeta.  

17.6 Sopimukseen ja kaikkiin siitä aiheutuviin tai siihen liittyviin erimielisyyksiin tai vaatimuksiin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Englannin lakia. Kaikki sopimuksesta aiheutuvat tai 
siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Englannin tuomioistuimissa, joskin kumpi tahansa sopijapuoli voi hakea välitoimia (esim. väliaikaismääräystä) millä tahansa 
lainkäyttöalueella.  

18. HUOMAUTUKSET  

18.1    Kaikki sopijapuolten väliset, sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja joko toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää ensimmäisen luokan kirjeenä (jonka postimaksu on 
maksettu) tai pikalähetin välityksellä (jonka palkkio on maksettu) tai faksilla: 

(a) (mikäli kyseessä on myyjälle tehtävä ilmoitus) vastaanottajan toimipaikkaan tai muuhun osoitteeseen, jonka myyjä on ostajalle ilmoittanut. Ilmoitus tulee osoittaa 
yhtiön sihteerille; tai 
(b) mikäli kyseessä on ostajalle tehtävä ilmoitus) vastaanottajan toimipaikkaan (mikäli vastaanottaja on yritys) tai (kaikissa muissa tapauksissa) osoitteeseen, jonka 
ostaja on ilmoittanut missä tahansa sopimukseen kuuluvassa asiakirjassa, tai muuhun osoitteeseen, jonka ostaja on myyjälle ilmoittanut. 

18.2  Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi:  
(a) jos se on lähetetty ensimmäisen luokan kirjeenä (jonka postimaksu on maksettu): kolme (3) vuorokautta (lauantait, sunnuntait ja muut pyhät ja yleiset vapaapäivät 
pois lukien) postituksen jälkeen (postituspäivä pois lukien); 
(b) jos se on toimitettu henkilökohtaisesti: toimituspäivänä; 
(c) jos se on annettu pikalähetille toimitettavaksi: toimituksen yhteydessä, jos toimitus kuitataan vastaanotetuksi, tai kaksi (2) vuorokautta lähettipalvelulle luovuttamisen 
jälkeen (luovutuspäivä pois lukien), kumpi sitten tapahtuukin ensin; ja 
(d) jos se on lähetetty faksilla: lähetyshetkellä, jos lähetyksen onnistumisesta saadaan vahvistus, paitsi jos faksi on lähetetty arkipäivänä klo 16.00 jälkeen, jolloin se 
katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä. 

 


