Luottamuksellinen
Yleiset toimitusehdot
Yleiset myyntilaitesopimusehdot
1. Soveltamisala
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Oy Hartwall Ab:n ja/tai sen tytäryhtiön
Hartwa-Trade Oy Ab:n (jäljempänä yhdessä/erikseen ”Myyjä”) tuotteiden
toimituksissa asiakkaalleen (jäljempänä ”Asiakas”), elleivät osapuolet ole
kirjallisesti toisin sopineet.
2. Toimitus
Toimitus tapahtuu Myyjän käytössä olevan toimitusaikataulun mukaisesti.
Myyjällä on oikeus periä alle 150 euron (alv 0%) juomatoimituksista
minimitoimituslisä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja/tai
siirtää toimitus seuraavaan toimituskertaan. Myyjä ei vastaa toimituksen
viivästyksestä tai ennenaikaisuudesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista
välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Asiakas vastaa siitä, että toimituksen
mukaiset tuotteet myydään tilauksessa mainitun luvanhaltijan toimesta. Myyjä
ei ole velvollinen toimittamaan Asiakkaalle tuotteita, jos Asiakas on
laiminlyönyt maksuvelvoitteensa tai sen tila on olennaisesti muuttunut.
3. Kauppahinta
Kauppahinta määräytyy Myyjän kunakin aikana voimassa olevan hinnaston
perusteella. Jos ei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuehto on seitsemän (7)
päivää netto kunkin laskun päiväyksestä. Tarkemmat maksuehdot ilmenevät
laskuista. Jos Asiakas ei noudata maksuehtoja, hän on velvollinen
maksamaan 16 % vuotuisen viivästyskoron myöhästyneestä suorituksesta
eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajanjaksolta. Maksuhäiriötilanteessa
Myyjällä on oikeus vähentää/kuitata Asiakkaalle kertyneet hyvitykset
(alennukset, markkinointituet yms.) Asiakkaan velkoja vastaan.
4. Virhe
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä
Myyjälle välittömästi ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua
toimituksesta. Myyjällä on ensisijaisesti oikeus joko korjata virhe tai toimittaa
uusi tuote. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on
tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti
sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Myyjän vastuu virheellisestä
toimituksesta rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen
virheettömällä. Myyjä ei ole virheen perusteella velvollinen suorittamaan
asiakkaalle korvausta mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta.
5. Sopimuksen purkaminen
Myyjä voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, jos Asiakas ei maksa
sopimuksen mukaista laskua määräaikana, syyllistyy muuten
sopimusrikkomukseen tai sen taloudellisessa asemassa tapahtuu muutoksia.
Myyjällä ei ole toimitusvelvollisuutta, mikäli myyjä katsoo, että sille voi syntyä
luottotappioriski.
6. Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osaksi tai
kokonaisuudessaan kolmannelle ilman Myyjän kirjallista suostumusta. Jos
Asiakas kuitenkin siirtää sopimuksen kolmannelle ilman edellä mainittua
suostumusta, katsotaan tämä Asiakkaan sopimusrikkomukseksi, joka
oikeuttaa Myyjän muun muassa purkamaan sopimuksen päättymään
välittömästi.
7. Omistajan vaihdos ja toiminnan muutos
Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Asiakkaan
omistussuhteissa tapahtuu muutos tai Asiakkaan toiminta olennaisesti
muuttuu. Tämänkaltaisesta vaihdoksesta tai muutoksesta Asiakas on
velvollinen ilmoittamaan välittömästi, kuitenkin viimeistään kahdeksan (8)
päivän kuluessa tällaisesta vaihdoksesta tai muutoksesta.
8. Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos jokin seuraavista seikoista
estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi: lakko,
työsulku, tulipalo, sota, liikekannallepano, vienti- ja tuontikielto,
kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleinen tavaran
niukkuus, liikennehäiriö tai muu sellainen este, johon Myyjä ei voi vaikuttaa.
Myöskään silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka
ovat kohtuuttomia verrattuna Asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Myyjä ei ole
velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan
Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja
Myyjä voi myös purkaa sopimuksen.

1. Soveltamisala
Näitä yleisiä myyntilaitesopimusehtoja sovelletaan Oy Hartwall Ab:n ja/tai
sen tytäryhtiön Hartwa-Trade Oy Ab:n (jäljempänä yhdessä/erikseen
”Myyjä”) myyntilaitteiden ollessa asiakkaansa (jäljempänä ”Asiakas”)
käytössä, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.
2. Käyttöoikeus ja käyttöönotto
Myyjä luovuttaa Asiakkaalle käyttöoikeuden sopimuksessa mainittuun
myyntilaitteeseen, joka on Myyjän toimesta tai sen valtuuttamana
asennettu Asiakkaan käyttöön (jäljempänä ”Käyttöönotto”).
3. Käyttömaksu ja sen maksaminen
Asiakas on velvollinen suorittamaan Myyjälle Myyjän kulloinkin
vahvistaman myyntilaitteen käyttömaksun. Myyjä laskuttaa käyttömaksun
kuukausittain seuraavan kuukauden alussa. Jos ei muuta ole sovittu,
maksuehtona on seitsemän (7) päivää netto kunkin laskun päiväyksestä.
Jos asiakas ei noudata maksuehtoja, on hän velvollinen maksamaan 16
% vuotuisen viivästyskoron myöhästyneestä suorituksesta eräpäivän ja
suorituspäivän väliseltä ajanjaksolta. Myyjällä on yleisten toimitusehtojen
kohdan 3 mukainen vähennys-/kuittausoikeus sekä kohdan 5 mukainen
oikeus myyntilaitesopimuksen purkamiseen tai myyntilaitteen
toimittamatta jättämiseen.
4. Muutostyöt ja oheiskustannukset
Tarpeelliset myyntilaitteen vaatimat LVI-työt sekä mahdolliset
rakenteelliset muutostyöt myyntitiloihin hoitaa ja kustantaa Asiakas.
Asiakas vastaa myös myyntilaitteen vaatiman sähkövirran,
vedenkulutuksen, ilmastoinnin ja muun samankaltaisen hyödykkeen
kustannuksista.
5. Osapuolten huolto- ja vahingonkorvausvastuu
Myyjä tai Myyjän valtuuttama huoltoliike vastaa myyntilaitteen jatkuvasta
huollosta ja korjaa laitteessa ilmenevät viat, jotka Asiakkaan on
viipymättä ilmoitettava Myyjälle tai tämän valtuuttamalle huoltoliikkeelle.
Myyjä ei korvaa vahinkoa, joka on syntynyt myyntilaitteen ollessa
Asiakkaan hallinnassa, eikä Myyjä korvaa myyntilaitteen toiminnan
keskeytymisestä aiheutunutta myynnin menetystä eikä mahdollisen
laitevian seurauksena aiheutunutta tuotehävikkiä tai muuta välillistä tai
välitöntä vahinkoa.
6. Asiakkaan vastuu myyntilaitteesta
Asiakas sitoutuu hoitamaan ja käyttämään myyntilaitetta Myyjän ohjeiden
mukaisesti sekä vastaamaan tahallisuudesta, ilmeisestä
huolimattomuudesta tai ohjeiden vastaisesta käsittelystä myyntilaitteelle
aiheutetusta vahingosta, Asiakkaan, Asiakkaan henkilökunnan tai
muiden kuin Myyjän tai sen valtuuttaman huoltoliikkeen taholta. Asiakas
ei saa ryhtyä minkäänlaisiin muutoksiin myyntilaitteen tekniikan tai
ulkonäön suhteen. Mikäli laitteessa käytetään uutesäiliötä, olutastiaa
ja/tai hiilihappopulloa ja se tai muu Myyjän omaisuus rikkoutuu tai katoaa,
Asiakas on velvollinen korvaamaan tämän uushankinta-arvon.
7. Myyntilaitteen vakuuttaminen
Myyjä vastaa omistamansa myyntilaitteen vakuuttamisesta. Muista
vakuutuksista vastaa Asiakas. Vakuuttamisvastuu alkaa Käyttöönotosta
jatkuen sopimuksen päättymiseen ja myyntilaitteen palautumiseen asti.
8. Myyntilaitteen hallinnan tai sopimuksen siirto
Asiakas ei saa lainata tai vuokrata myyntilaitetta kolmannelle osapuolelle
eikä muutoinkaan menetellä sen kanssa tavalla, josta voisi koitua
Myyjälle vahinkoa. Asiakas ei myöskään saa siirtää myyntilaitetta tai
sopimusta siitä ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
9. Myyntilaitteessa myytävät tuotteet
Asiakas sitoutuu pitämään myyntilaitteessa kaupan tai tarjolla ainoastaan
Myyjän hinnastossaan ilmoittamia ja Asiakkaalle myymiä tuotteita.
10. Ylivoimainen este, salassapito ja erimielisyydet
Tähän myyntilaitesopimukseen liittyvästä Myyjän ylivoimaisesta esteestä,
salassapidosta ja osapuolten välisistä erimielisyyksistä on voimassa mitä
juomakauppaan liittyvässä sopimuksessa on sovittu.

9. Salassapito
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken toisiltaan saamansa
luottamuksellisen tiedon/materiaalin sekä olemaan käyttämättä sitä muutoin
kuin tämän sopimuksen tarkoitusta varten sopimuksen aikana ja sen
päätyttyä.

11. Sopimuksen voimaantulo
Tämä myyntilaitesopimus astuu voimaan näiden ehtojen kohdassa 2
mainitusta Käyttöönotosta lukien ja on voimassa toistaiseksi, ellei muuta
ole sovittu. Selvyyden vuoksi todettakoon, että käyttömaksun
suoritusvelvollisuus alkaa kuitenkin aikaisintaan Käyttöönotosta.

10. Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
Helsingin käräjäoikeudessa Suomen voimassaolevan lain mukaan.

12. Sopimuksen päättyminen
Tämän myyntilaitesopimuksen purkamisesta ja irtisanomisesta on
voimassa mitä juomakauppaan liittyvässä sopimuksessa on sovittu.
Sopimuksen päätyttyä yksittäisen myyntilaitteen osalta tai kokonaan
Asiakas on velvollinen välittömästi palauttamaan myyntilaitteen/-laitteet
Myyjälle siinä kunnossa kuin Asiakas sen/ne hallintaansa sai,
huomioiden kuitenkin normaali kuluminen.

11. Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus astuu voimaan, kun tähän sopimukseen liittyvä Asiakkaan
luottohakemus on Myyjän toimesta hyväksytty ja Asiakkaalta on saatu Myyjän
hyväksymät vakuudet sekä, jos Asiakkaalla ei ole tämän sopimuksen
allekirjoitushetkellä anniskelu-/vähittäismyyntilupaa, kun kyseinen lupa on
saatu.
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