Yleiset Ostoehdot
1. Kattavuus ja sopimusten solmiminen

4. Hinnat, riskinsiirto ja maksuehdot

1.1 Nämä Yleiset ostoehdot koskevat ainoastaan Hankkijan tuotteita ja

4.1 Ostotilauksessa määritelty hinta on sitova. Hinta koskee ”toimitusta

palveluja, ellei muusta ole sovittu. Muita yleisiä standardiehtoja ja -

annettuun osoitteeseen” DAP Incoterms 2010 -ehdoissa määritellyllä

edellytyksiä, varsinkaan Hankkijan omia standardiehtoja, ei voida so-

tavalla, pakkaus mukaan luettuna. Määritelty hinta ei sisällä lakisääteistä

veltaa silloinkaan, kun niitä ei ole yksittäisessä tapauksessa nimenomai-

liikevaihtoveroa.

sesti torjuttu, tai kun tilatut tuotteet/palvelut on hyväksytty varauksetta.

4.2 Riskinsiirto tapahtuu Ostajan tai hänen nimittämänsä asianhoitajan

1.2 Ostotilaukset ja niiden hyväksyntä (“tilausvahvistus”) sekä kaikki

antaman fyysisen kuitin myötä.

sopimuksen noudattamiseen liittyvät Ostajan ja Hankkijan väliset

4.3 Laskut lähetetään ostotilauksessa annettuun osoitteeseen, ja niissä on

sopimukset ovat voimassa ainoastaan kirjallisina.

viitattava ostotilauksen numeroon. Ostotilauksen puuttuessa laskua ei

1.3 Hankkija hyväksyy ostotilauksen vahvistamalla sen korkeintaan

voida maksaa, ja se palautetaan Hankkijalle. Asiakasta ei voida pitää va-

kahden viikon kuluessa. Jos vahvistusta ei saada tämän aikarajan umpeu-

stuullisena mistään tästä syystä johtuvasta viivästymisestä. Jokaista osto-

duttua, Ostajalla on oikeus perua ostotilaus.

tilausta kohden on laadittava oma lasku. Laskun on rakennuttava ostotilauksen mukaisesti. Kaikki ennakkomaksulaskut ja osittaiset laskut on

2. Toimitus, toimeenpanopaikka sekä sovittujen toimitusaikojen

tunnistettava sellaisiksi. Mikäli toimitus on sisältänyt työtä, laskuihin on

viivästymisen seuraukset

liitettävä sekä Ostajan että Hankkijan allekirjoittamat työaikakaaviot

2.1 Sovitut toimitusajat ovat sitovia. Ostajalle on ilmoitettava välittömästi

(raportit).

kaikista sellaisista olosuhteista, joiden johdosta toimitusaikaa ei mahdolli-

4.4 Lasku maksetaan 30 päivän kuluessa toimituksesta tai palvelujen suo-

sesti voida pitää, tai toimitus viivästyy. Toimitusajan noudattaminen mää-

rittamisesta ja Ostajan kuitattua saaneensa laskun.

rittyy sen mukaan, milloin tuotteet on saatu perille Ostajan toimitiloihin,
tai palvelut suoritettu päätökseensä Ostajan toimitiloissa, tai ostotilauk-

5. Hyväksymistarkastus

sessa mainitussa toimitus/suorituspaikassa (“sopimuksen täyttöpaikka”).

Mikäli Hankkijan on suoritettava työtä, siihen vaaditaan Ostajan muodol-

2.2 Osittaiset toimitukset edellyttävät Ostajan hyväksyntää.

linen hyväksyntä. Asiakas voi valita, tehdäänkö hyväksyntä Hankkijan

2.3 Mikäli toimitus tai suoritus viivästyy, Ostajalla on oikeus vaatia ki-

tuotantolaitoksessa tai sopimuksen täyttöpaikassa. Varauksetta suoritetut

inteää vahingonkorvausta, jonka suuruus on 1% tuotteiden tai palvelujen

maksut eivät merkitse hyväksyntää, toimitettujen tuotteiden hyväksymistä

arvosta

tai puutteisiin liittyvistä vaatimuksista luopumista.

jokaista

viivästysviikkoa

kohden,

kuitenkin

rajoitettuna

korkeintaan 10%:iin sovittujen tuotteiden tai palvelujen kokonaisarvosta.
Tämä ei vaikuta muihin oikeuksiin (tilauksen peruuttaminen ja vahingon-

6. Lähetykset

korvausvaatimus sopimuksen täyttämisen sijaan). Asiakas pidättää it-

6.1 Tuotteiden lähettämisestä on annettava tieto Ostajalle viimeistään sil-

sellään oikeuden vaatia korvausta todistetusti korkeammista tappioista, ja

loin, kun toimitukset lähtevät Hankkijan toimipisteestä.

Hankkija pidättää itsellään oikeuden todistaa, että tappiot ovat

6.2 Hankkija hyväksyy velvoitteen merkitä kaikkiin kuljetusdokumenttei-

merkittävästi alhaisempia, tai että tappioita ei ole aiheutunut.

hin ja toimitusmuistioihin ostotilauksen numeron ja Ostajan täsmällisen

2.4 Viivästyneiden tuotteiden tai palvelujen varaukseton hyväksyminen ei

toimitusosoitteen. Mikäli Hankkija ei täytä tätä ehtoa, Hankkija on va-

merkitse sitä, että Asiakas olisi luopunut mistään oikeuksistaan vaatia va-

stuussa kaikista siitä johtuvista viivästyksistä.

hingonkorvausta tuotteiden toimituksen tai palvelujen suorittamisen

6.3 Kuljetukset, joissa Asiakas vastaa kaikista kuljetuskustannuksista tai

viivästymisestä.

osasta niistä, on suoritettava kaikkein kustannustehokkaimpaan hintaan ja
Ostajan kuljetusohjeistuksen mukaisesti.

3. Varaosien toimittaminen

6.4 Sovellettavissa olevat kuljetusohjeet on määritelty ostotilauksessa.

Hankkijan on varmistettava, että toimitetuille tuotteille on saatavilla varaosia vähintään kymmenen vuoden ajan tuotteen valmistamisen lopettami-

7. Pakkaus

sen jälkeen. Varaosien valmistamisen edellyttämät tiedot ja piirustukset

7.1 Hankkijan velvollisuus on pakata kuljetettavat tuotteet ostotilauksen

on myös säilytettävä tämän ajanjakson ajan. Tämä säilytysvelvoite rau-

ja sovellettavissa olevan ohjeistuksen mukaisesti siten, että tuotteet eivät

keaa mainitun ajanjakson päättymisen jälkeen, ja kun Asiakas on hyväk-

vahingoitu normaalissa käsittelyssä.

synyt sen kirjallisesti. Vaatimuksen torjuminen sallitaan ainoastaan

7.2 Hankkija hyväksyy ilman minkäänlaista lisälaskutusta pakkauksen pa-

hyvällä syyllä.

lauttamisen uudelleen käytettäväksi tai kierrätettäväksi riippumatta siitä,
onko kyseessä kuljetuspakkaus, vähittäismyyntipakkaus tai ulkoinen suojaus.

Voith Yleiset Ostoehdot | Suomi | Versio 11-2017

1|4

8. Puutteista ilmoittaminen

lisäehtoja, joita on noudatettava. Nämä ehdot ovat nähtävissä osoitteessa

Ostajan on tarkistettava kaikki saapuvat toimitukset, niiden oikea lu-

http://www.Voith.com.

kumäärä, kuljetusvauriot ja ilmiselvät vauriot ja viat, mikäli ja milloin
tämä on mahdollista tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Vaurioista

11. Laatutakeet

tiedotetaan Hankkijalle viiden päivän kuluessa niiden havaitsemisesta.

11.1 Hankkija tarkkailee tuotteidensa laatua jatkuvasti käyttäen siihen

Asiakas pidättää itsellään oikeuden tutkia saapuvat tuotteet yksity-

sopivaa laadunhallintajärjestelmää, kuten DIN ISO 9001 ff -standardia tai

iskohtaisemmin.

siihen verrannollista järjestelmää. Hankkijan on lisäksi suoritettava
Ostajan määrittelemiä tai muuten tuotteiden valmistuksen kannalta oleel-

9. Vastuu vioista ja vaurioista

lisia laaduntarkistuksia ja laatututkimuksia. Hankkijan on dokumentoitava

9.1 Riskinsiirron ajankohtana Hankkija takaa Ostajalle, että toimitetut tu-

nämä tutkimukset ja säilytettävä dokumentaatio kymmenen vuoden ajan.

otteet tai palvelut täyttävät lakisääteiset vaatimukset, ja että niissä ei ole

11.2 Ostajalla, tai ostajan palveluksessa olevalla henkilöllä, on oikeus

vikoja.

vaatia todisteet siitä, että toimitetut tuotteet ja Hankkijan laadunvar-

9.2 Mikäli Asiakas tiedottaa Hankkijalle, miten ja missä tilattuja tuotteita

mistusjärjestelmien laatu ovat sopimuksessa määritellyllä tasolla. Heillä

aiotaan käyttää ja/tai palveluja suorittaa, Hankkijan on varmistettava, että

on myös oikeus varmistua milloin tahansa siitä, että Hankkijan tai hänen

sen toimitukset ja palvelut soveltuvat tähän käyttöön ja sijaintiin.

alihankkijansa tuotantolaitoksissa suoritetut tarkastukset ja/tai niiden te-

9.3 Vikojen tai epätäydellisyyksien osalta Ostajalla on oikeus vaatia la-

kotapa on riittävä. Heillä on lisäksi oikeus Hankkijan kustannuksella teh-

kisääteistä takuukorvausta sen koko laajuudelta.

dä hyväksyntävierailu tai suorittaa auditointi Hankkijan tai tämän

9.4 Ostajalla on periaatteellinen oikeus valita tilanteen korjausmenettely.

Alihankkijan tuotantolaitoksella.

Mikäli Hankkija ei ryhdy sopimuksen mukaisiin välittömiin korjaustoimi-

11.3 Hankkijan on välittömästi ja ilman erityistä pyyntöä tiedotettava

in, eli vikojen korjaukseen tai korvaavan tuotteen/palvelun toimittamiseen

Ostajalle kohdassa 1.3 määritellyllä tavalla kaikista muutoksista tuottei-

heti sen jälkeen, kun Asiakas on pyytänyt sitä Hankkijalta, Ostajalla on

den valmistuksessa tai palvelujen järjestämisessä työstettävän materiaalin

näissä tapauksissa Hankkijan kustannuksella oikeus vaaran välttämiseksi

koostumuksessa tai muotoilussa. Muutokset edellyttävät Ostajan kirjallis-

ja/tai vahinkojen rajoittamiseksi korjata tilanne itse valitsemallaan tavalla,

ta suostumusta.

tai antaa kolmannen osapuolen korjata tilanne. Ostajalla on samat oikeu-

11.4 Mikäli Hankkija aikoo käyttää alihankkijoita tuotteidensa tai pal-

det silloinkin, kun vikojen korjaustoimi ja/tai korvaavan tuotteen tai pal-

veluidensa tuottamiseen merkittävässä määrin tai kokonaisuudessaan,

velun toimittaminen epäonnistuu tai niistä kieltäydytään.

Hankkijan on tiedotettava tästä Ostajalle etukäteen. Näissä tapauksissa

9.5 Mikäli Hankkija oli vastuussa viasta, ja vian korjaustöistä syntyy pur-

alihankinta edellyttää Ostajan kirjallista suostumusta.

ku- ja asennuskuluja, ne tulevat Hankkijan korvattaviksi, samoin kuin

11.5 Ostajan Hankkijalle antaman laadunvarmistusmenettelyn ohjeistus

korvaavan tuotteen kuljetuskulut toimitussopimuksen mukaisten asen-

sekä Hankkijan kanssa tehdyt laadunvarmistussopimukset on liitettävä

nuspaikkojen välillä.

osaksi toimitussopimusta.

9.6 Mikäli jokin kolmas osapuoli kohdistaa Ostajalle vaatimuksia Hankkijan tuotteisiin tai palveluihin liittyvän kolmannen osapuolen oikeuksien

12. Tuotteiden markkinointi ja tuotevastuu

rikkomisen vuoksi, Hankkijalla on velvollisuus suojata Ostaja näiltä

12.1 Hankkija sitoutuu noudattamaan toimistonsa rekisteröintipaikan ja

vaatimuksilta heti ensimmäisen kirjallisen pyynnön jälkeen. Hankkijan

sopimuksen täyttöpaikan lakeja ja säädöksiä.

velvoite turvata Ostaja koskee kaikkia kolmannen osapuolen Ostajalle e-

12.2 Mikäli toimitettavat tuotteet kuuluvat jonkun ensimarkkinointia kos-

sittämien vaatimusten aiheuttamia, tai niiden yhteydessä syntyneitä pakol-

kevan eurooppalaisen direktiivin soveltamisalaan, kuten EY Konedirekti-

lisia kuluja.

ivi, Painelaitedirektiivi, EMC Directive, jne., Hankkija vastaa tuotteen

9.7 Vikojen korvausvaatimukset – tahalliset tai petolliset viat ja puutteet

yhdenmukaisuudesta niissä kuvattujen ja asiaan kuuluvien terveys- ja tur-

pois luettuina – on jätettävä 36 kuukauden aikarajan kuluessa. Aikaraja

vallisuusvaatimusten ja -prosessien kanssa, sekä julkaisee niissä annetut

lasketaan siitä ajankohdasta, kun tuotteet vastaanotettiin sopimuksen täyt-

dokumentit. Kun kyseessä on EY:n Konedirektiivin 2006/42/EC mukai-

töpaikassa ja/tai työ hyväksyttiin. Mikäli Hankkija täyttää velvollisuuten-

nen puolivalmiste, Hankkijan on toimitettava Ostajalle Konedirektiivin

sa korjata vaurio tai vika korvaavilla tuotteilla, näiden uusien tuotteiden

liitteen II B mukainen liittämisvakuutus Ostajan pyytämässä muodossa

mahdollisten korvausvaatimusten aikarajoitus alkaa uudelleen silloin, kun

(laajennettu liittämisvakuutus), sekä toimitettava lisäksi Ostajalle EY:n

ne on toimitettu.

Konedirektiivin Liite I:n kappaleessa 1.7.4. annetun määrittelyn mukaiset
käyttöohjeet. Hankkijan on annettava Ostajalle tämän pyynnöstä ja aloi-

10. Ohjelmistot

tteesta Hankkijan tuottama riskinarviointi, tai annettava Ostajan tarkastaa

Ostajalla on oltava oikeudet käyttää toimitukseen kuuluvia ohjelmistoja,

se.

niiden dokumentaatiota ja niiden sovittuja ominaisuuksia niin laajalti,

12.3 Mikäli Hankkija on vastuussa muista kuin toimitettuihin tuotteisiin

kuin sopimuksen täyttäminen ja lainsäädännön noudattaminen edel-

liittyvistä vahingoista, ja Hankkijaan kohdistetaan vaatimuksia nojaten

lyttävät. Hankkijan on ennen toimitusta tai asennusta tarkistettava päivi-

tuotevastuulakiin, Hankkijan vastuulla on suojattava Ostaja kaikilta kol-

tettyjen ja tavanomaisten antivirus-ohjelmistojen avulla, että se ei sisällä

mannen osapuolen asettamilta vahingonkorvausvaatimuksilta heti ensim-

viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia, ja kaikki sellaiset hai-

mäisen pyynnön ajankohdan jälkeen, mikäli vahingon syy kuuluu Hank-

ttaohjelmat on tuhottava. Ohjelmistoihin liittyy myös hankintojen
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kijan velvoitteiden piiriin, ja Hankkija itse on vastuullinen suhteessa kol-

13.6 Hankkija sitoutuu järjestönsä piirissä ja omassa toimitusketjussaan

mansiin osapuoliin.

suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että Ostajalle

12.4 Hankkija on kohdassa 12.3. määriteltyjen vastuidensa osana velvoll-

toimitettavat tuotteet eivät sisällä USA:n Dodd-Frank-lain kappaleissa

inen korvaamaan kaikki Ostajan antamista tuotevaroituksista tai takaisin-

1502 ja 1504 määriteltyjä konfliktialueiden mineraaleja (mukaan luettui-

vetoilmoituksista aiheutuneet kustannukset. Ostajan on mahdollisuuksien

na, mutta niihin rajoittumatta, DR Kongosta ja sen naapurivaltioista peräi-

ja kohtuuden rajoissa tiedotettava Hankkijalle suoritettavien toimenpitei-

sin olevat kolumbiitti-tantaliitti (koltaani), tina, volframiitti, kulta sekä

den laajuudesta ja sisällöstä, ja niiden suorittaminen on koordinoitava yh-

niiden johdannaiset).

dessä Hankkijan kanssa. Tämä ei vaikuta muihin tuotevastuulain piirissä

13.7 Mikäli Hankkija ei noudata yllä olevia säädöksiä, Hankkijalla on ve-

oleviin vaatimuksiin.

lvollisuus suojata Ostaja kaikilta laiminlyönteihinsä liittyviltä vastuilta

12.5 Hankkija suostuu ottamaan tuotevastuuvakuutuksen, jonka suuruus

ja/tai korvata Ostajalle kaikki Hankkijan tekemistä säädösten laiminlyön-

on vähintään 1 000 000,00 € vaatimusta kohden. Tämä ei vaikuta Ostajan

neistä johtuvat tai niihin liittyvät tappiot.

mahdollisiin oikeuksiin esittää tätä summaa suurempia vahingonkorvaus-

13.8 Hankkijan on lisäksi noudatettava asianmukaisia sääntöjä jätteiden ja

vaatimuksia.

materiaalijäämien tuhoamisesta, ja Ostajalle on annettava tiedot tuottei-

13. Työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja konfliktialueiden mineraa-

muksista.

den kaikista käsittelytavoista, varastoinnista ja jätteiden käsittelyn vaati-

lit
13.1 Hankkijan on varmistettava, että sen tuotteet ja palvelut noudattavat

14. Omistusoikeuden pidättäminen, mallit, työkalut ja luottamuksel-

ympäristönsuojelun tarpeita, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn vaati-

lisuus

muksia sekä Ostajan toimipisteessä tai muussa suorituspaikassa voimassa

14.1 Hankkijan oikeutta pidättää itsellään omistusoikeuksia ei tunnusteta.

olevien työturvallisuussäädöksien määräyksiä, siinä määrin kuin hän on

14.2 Mikäli Ostaja antaa Hankkijan käyttöön ainesosia, osia, säiliöitä jne.,

niistä tietoinen, sekä täyttävät muiden turvallisuuteen liittyvien sääntöjen

niiden omistusoikeus pysyy Ostajalla. Näitä osia työstetään ja muun-

vaatimukset siten, että henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat hai-

netaan Ostajan puolesta. Mikäli tällaisia varattuja tuotteita työstetään yh-

ttavaikutukset vältetään tai niitä vähennetään. Hankkijan on perustettava

dessä muiden, Ostajalle kuulumattomien tuotteiden kanssa, Ostajalla on

tätä tarkoitusta varten DIN ISO 14001 -standardin tai siihen verrattavissa

osaomistusoikeus uuteen esineeseen. Tämän osaomistusoikeuden laajuus

olevan järjestelmän mukainen hallinnointijärjestelmä. Ostajalla on omasta

määräytyy sen mukaisesti, millainen Ostajan omaisuuden arvo on suhte-

aloitteestaan oikeus vaatia todisteita Hankkijan käyttämästä hallinnoin-

essa muihin työstettyihin tuotteisiin työstön ajankohtana.

tijärjestelmästä ja auditoida Hankkijan yritys.

14.3 Kaikki Hankkijan Ostajan kustannuksella tuottamat mallit ja työkalut

13.2 Hankkija sitoutuu noudattamaan varsinkin ainesosien rekisteröinnis-

tulevat Ostajan omaisuudeksi maksuajankohtana. Hankkijan on käsi-

sä EU:n kemiallisia aineita koskevien REACH-säädöksiä (EU asetus Nro.

teltävä niitä huolellisesti, ja niitä saa käyttää ainoastaan tilattujen tuottei-

1907/2006). Reach-säädösten mukaisesti Ostajalla ei ole velvollisuutta

den valmistukseen. Ne on lisäksi merkittävä Ostajan omaisuudeksi sekä –

hankkia Hankkijan toimittamalle tuotteelle hyväksyntää.

mikäli mahdollista – säilytettävä erillään Hankkijan muista tuotteista.

13.3 Hankkijan on sitouduttava olla suorittamatta mitään sellaista Hankki-

Hankkijan on lisäksi omalla kustannuksellaan vakuutettava ne onnet-

jan hakemuksen toimialan mukaista toimitusta, joka sisältää REACH-

tomuuksien, kuten tulipalojen, vesivahinkojen, varkauksien, katoamisen

säädösten liitteissä 1 – 9 listattuja ainesosia, Euroopan Neuvoston päätös

tai muiden vahinkojen varalta. Hankkija sitoutuu lisäksi omalla kustan-

2006/507/EC (Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleis-

nuksellaan suorittamaan oikea-aikaisesti kaikki työkalujen mahdollisesti

sopimus, EY Asetus 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, au-

vaativat huolto-, korjaus ja ylläpitotoimet.

toteollisuuden GADSL-listalla (Global Automotive Declarable Substance

Näiden mallien ja työkalujen avulla tehtyjen tuotteiden jälleenmyynti ei

List) olevat aineet, sekä RoHS-direktiivi (2002/95/EY). Tässä sovelletaan

ole sallittua ilman Ostajan erityisesti antamaa kirjallista suostumusta.

aina kunkin nimeltä mainitun direktiivin ajankohtaisinta versiota.

14.4 Ostajan tilattujen tuotteiden/palvelujen tuottamista varten missä mu-

13.4 Hankkijan on tiedotettava Ostajalle viipymättä, mikäli toimitettavat

odossa tahansa Hankkijalle antamat dokumentit, piirustukset, suunnitel-

tuotteet sisältävät REACH:issä määritellyssä Erityistä huolta aiheuttavien

mat ja hahmotelmat sekä Ostajan muu taitotieto pysyvät Ostajan

aineiden luetteloluonnoksessa (SVHC-lista) lueteltuja aineita. Tämä

omaisuutena. Ne ovat Ostajan liikesalaisuuksia, ja niitä on käsiteltävä luo-

vaatimus on voimassa myös siinä tapauksessa, että aikaisemmin listan

ttamuksellisesti. Hankkija sitoutuu käsittelemään niitä huolellisesti ja

ulkopuolelle jätetty ainesosa on liitetty listalle toimituksen aikana. Toimi-

antamaan ne ainoastaan niiden työntekijöidensä käyttöön, jotka tarvits-

tettavat tuotteet eivät myöskään saa sisältää asbestia, biosidejä tai radio-

evat niitä voidakseen toteuttaa sopimuksen, ja jotka puolestaan ovat vel-

aktiivisia materiaaleja.

vollisia noudattamaan luottamuksellisuusvaatimusta. Niitä ei saa antaa

13.5 Mikäli toimitettavat tuotteet sisältävät kohdissa 13.3. ja 13.4. määri-

kolmansille osapuolille, ja niistä saa ottaa kopioita ainoastaan tilauksen

teltyjä ainesosia, Ostajan on saatava siitä kirjallinen tieto kirjallisesti en-

suorittamista varten. Kaikki dokumentit ja niiden kopiot on annettava

nen toimitusta. Tiedotteessa on ilmoitettava ainesosan nimi, sen tunnis-

Ostajalle tuotteiden/palveluiden toimituksen yhteydessä, tai ne tuhottava,

tenumero (CAS Nro.) sekä ajankohtainen tuoteturvallisuusseloste. Täl-

mikäli Ostaja niin pyytää.

laisten tuotteiden toimitukseen vaaditaan Ostajan erikseen antama
suostumus.

Voith Yleiset Ostoehdot | Suomi | Versio 11-2017

3|4

15. Tietojen suojelu

tuotteitaan ja palvelujaan. Tilauksen hyväksymisen yhteydessä Hankkija

Ostajalla on oikeus kerätä, tallentaa, käyttää ja siirtää Hankkijan henkilö-

takaa lisäksi, että se ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota.

tietoja, mikäli se on välttämätöntä oikeustoimien suorittamiseksi tai ky-

Ostaja haluaa tässä yhteydessä kiinnittää Hankkijan huomion dokumentti-

seeseen tulevat henkilöt ovat antaneet sille suostumuksensa. Kyseeseen

in “VOITH Code of Conduct” (VOITHin toimintasäännöt), jotka ovat

tulevilla henkilöillä on oikeus saada tiedot heistä tallennetuista henkilö-

nähtävissä osoitteessa http://www.Voith.com. Ostaja odottaa Hankkijan

tiedoista sekä niiden käsittelystä ja käyttötarkoituksesta. Kaikki tietopy-

sitoutuvan noudattamaan siinä olevia sääntöjä sekä tukemaan niiden nou-

ynnöt tai kyseessä olevien osapuolten oikeuksien täytäntöönpanoa kos-

dattamista.

kevat pyynnöt on aina asetettava Ostajalle, ja niihin vastataan kansallista

18.2 Hankkijan on erityisesti sitouduttava noudattamaan jokaista yksittä-

lainsäädäntöä noudattaen.

istä tapausta koskevia yleisiä minimipalkkalakeja, sekä huolehtimaan
siitä, että sen alihankkijat noudattavat yhtä lailla näitä määräyksiä. Hank-

16. Tuotteiden alkuperä ja viennin valvonta

kijan on ostajan sitä pyytäessä annettava todisteet siitä, että yllä olevat ve-

16.1 Mikäli Ostaja sitä pyytää, Hankkija sitoutuu esittämään Ostajalle

lvoitteet on täytetty. Mikäli mainittuja velvoitteita ei ole täytetty, Hankki-

maksutta julkaisupäivänä voimassa olevien oikeudellisten vaatimusten

jan on suojattava Ostaja kaikilta kolmansien osapuolten esittämiltä vaati-

mukaisen alkuperätodistuksen. Mikäli käytössä on pitkäaikaisilmoitus,

muksilta ja korvattava Ostajalle tähän liittyvät sakot ja rangaistusmaksut.

Hankkijan on ostotilauksen hyväksynnän yhteydessä ja ilman erityistä
kehotusta tiedotettava Ostajalle kaikista muutoksista ilmoituksen alku-

19. Yleiset säännökset

peräasemassa. Siirtodokumentissa on aina ilmoitettava ajankohtainen al-

19.1 Ostajan tai Ostajaan liittyvien yritysten toimitiloissa työskentelevien

kuperämaa, vaikka tuote ei olisikaan tullietuuskohtelun piirissä.

henkilöiden on noudatettava kunkin toimipaikan työskentelyehtoja. Korv-

16.2 Hankkijalla on velvollisuus neuvoa Ostajaa sellaisten lupavelvoittei-

ausvastuuta näille henkilöille työpaikalla tapahtuneista onnettomuuksista

den täyttämisessä, jotka saattavat astua voimaan tuotteiden (jäl-

ei tunnusteta, ellei onnettomuuden syynä ole ollut valtuutetun edustajam-

leen)viennin yhteydessä, kuten esimerkiksi Saksan, Euroopan ja USA:n

me tai hänen sijaisensa törkeä huolimattomuus velvollisuuksiensa täyttä-

lainsäädännön vaatimukset, sekä kaikkien muiden sovellettavissa olevien

misessä.

vienti- ja tullivaatimuksien täyttämisessä. Mikäli tätä informaatiota ei ole

19.2 Kyselyjen, ostotilausten ja niihin liittyvän kirjeenvaihdon käyttö

annettu Hankkijan hintatarjouksessa, Hankkijan on annettava se tilausva-

mainostarkoituksiin ei ole sallittua. Hankkijalla on lupa käyttää liikesuh-

hvistuksessa sekä jokaisen kyseeseen tulevan tuotteen kaikkia tuo-

dettaan Ostajaan, tai käyttää Ostajaa viitteenä, ainoastaan saatuaan siihen

tenimikkeitä koskevissa laskuissa: hyödykkeen koodi, EY:n kaksikäyttö-

Ostajalta kirjallisen luvan.

tuotteita koskevan asetuksen ajankohtaisen version AL nro. (vientival-

19.3 Hankkija ei saa esittää sopimuksen mukaisia vaatimuksia tai vaatia

vontanumero), tai vientiluettelon Osa 1 (Saksan liittovaltion ulkomaan-

sen mukaisia oikeuksia ilman Ostajan erityistä ja kirjallista suostumusta.

kauppa- ja ulkomaanmaksuasetuksen

19.4 Sopimuksen riitauttamiset ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti, pois

Liite ”AL”), sekä USA:n vientisäädösten mukainen ECCN-dokumentti

luettuna sen lainvalinnan periaatteet. YK:n kansainvälistä kauppaa kos-

(Vientivalvonnan luokitusnumero).

keva yleissopimus (CISG) ei ole voida soveltaa.

16.3 Hankkijan on Ostajan pyynnöstä kyettävä antamaan Ostajalle kirjal-

19.5 Molempien osapuolten oikeuspaikka on Ostajan konttorin re-

lisesti kaikki muut tuotteisiin ja niiden osiin liittyvät ulkomaankauppatie-

kisteröidyn toimipaikan toimivaltainen tuomioistuin. Ostaja voi myös

dot, ja Ostajalle on lisäksi viipymättä tiedotettava kirjallisesti kaikista

nostaa kanteen Hankkijan liiketoimintapaikalla.

muutoksista kappaleissa 16.1 ja 16.2. eriteltyihin tietoihin.

19.6 Mikäli näiden Yleisten ostoehtojen jokin yksittäinen osa mitätöidään

16.4 Mikäli yllä olevia selvityksiä ei ole annettu, tai ne on annettu virhe-

osittain tai kokonaisuudessaan, jäljelle jäävät ehdot pysyvät ennallaan.

ellisinä, Ostajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta ilman, että se vaikuttaa muihin korvausvaatimuksiin.

17. Peruutus- ja purkamissoikeudet
Ostajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi Ostajalla on oikeus purkaa
sopimus, mikäli Hankkijan taloudellinen tilanne on merkittävästi huonontunut, tai on olemassa vaara siitä, että Hankkija mahdollisesti ajautuu
maksukyvyttömäksi tai keskeyttää maksunsa. Ostajalla on oikeus purkaa
sopimus myös silloin, kun Hankkija joutuu Ostajan kilpailijan valvontatai määräysvallan alaisuuteen.

18. Yrityksen vastuullisuus, toimintasäännöt, minimipalkka
18.1 Hankkija julistaa sitoutuvansa vastuulliseen yritystoimintaan ja varmistamaan, että Hankkija noudattaa oikeudellisia säädöksiä, mukaan luettuina ympäristösuojelulait, työlainsäädäntöön liittyvät säädökset sekä
työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö, eikä suvaitse lapsityövoiman
tai pakkotyövoiman käyttöä tuottaessaan, myydessään tai toimittaessaan
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