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1. YLEISTÄ 

 

1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Sopimus” tai ”Ehdot”) 

sovelletaan kaikkiin Roxtec OY:n tai minkä tahansa Roxtec-konserniyhtiön 

(jäljempänä ”Roxtec”) sopimuksiin, tiedusteluihin, kustannusarvioihin ja 

tarjouksiin sekä asiakkaiden (jäljempänä ”Asiakas” ja yhdessä Roxtecin 

kanssa ”Osapuolet”) tekemiin tilauksiin, jotka Roxtec on hyväksynyt 

tuotteiden (jäljempänä ”Tavarat”), Tavaroiden osien, korjausten ja 

palvelujen, kuten koulutus, tarkastukset ja/tai valvonta (jäljempänä 

”Palvelut”, yhdessä Tavaroiden myynnin kanssa ”Työ”), myymiseen tai 

toimittamiseen Asiakkaalle. Mikäli Roxtec ja Asiakas ovat allekirjoittaneet 
puitesopimuksen Tavaroiden tai Palvelujen jakelusta, myynnistä tai 
käytöstä, nämä Ehdot ja puitesopimus muodostavat osapuolten välisen 
sopimuksen kokonaisuudessaan. Ehtojen ja puitesopimuksen välisessä 
ristiriitatilanteessa noudatetaan puitesopimusta, ellei puitesopimuksessa 
ole toisin määrätty. 
 

1.2 Näiden Ehtojen muutokset eivät ole voimassa, ellei muutosta ole tehty 

kirjallisesti, ja ellei kummankin Osapuolen valtuuttama edustaja ole sitä 
allekirjoittanut. 

 
1.3 NÄMÄ EHDOT SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI ASIAKKAAN ASETTAMAT 

EHDOT, ILMENIVÄTPÄ NE ASIAKKAAN TILAUKSESSA, SOPIMUSTA 
EDELTÄVISSÄ NEUVOTTELUISSA TAI MUUSSA ASIAKIRJASSA, ja 
Asiakas luopuu kaikista oikeuksista vedota muihin ehtoihin. 
Hyväksymällä minkä tahansa Työn Asiakas sitoutuu samalla näihin 
Ehtoihin. Muita sopimuksia, esityksiä tai takuita kuin nimenomaisesti 
tässä Sopimuksessa mainitut ei ole olemassa.  

 
1.4 Kaikkien kuvausten ja teknisten tietojen, joita sisältyy Roxtecin 

luetteloihin, esittelykappaleisiin tai muuhun markkinointimateriaaliin, 
tarkoitus on ainoastaan antaa yleiskuva Tavaroista tai Palveluista, 
eivätkä ne ole Sopimuksen osa. 

 

  

2. TILAUKSET 

 

2.1 Asiakkaan on pyydettävä Työt kirjallisesti laatimalla ostotilaus (”Tilaus”). 

Roxtec suorittaa Työn hyväksytyn Tilauksen mukaisesti ja näitä Ehtoja 
soveltaen. 

 
2.2 Asiakkaan tekemien Työtilausten tulee sisältää Tavaroiden osalta 

tilattujen Tavaroiden määrät ja kuvaukset, Palvelujen osalta Palvelujen 
tyypit, arvioidut työtunnit, jotka Roxtecin henkilöstöltä kuluu työn 
suorittamiseen sekä muut tiedot, kuten työkohde, jossa Roxtec suorittaa 

Palvelun tai osan siitä (”Työkohde”). Roxtec vahvistaa tällaiset Tilaukset 

kirjallisesti ja ilmoittaa arvioidun toimitusajan.  
 

2.3 Kaikki Tilaukset edellyttävät Roxtecin hyväksyntää. Mikään Tilaus ei sido 
Roxtecia ennen kuin Roxtec on sen kirjallisesti vahvistanut. Roxtecilla on 
lisäksi oikeus kieltäytyä Tilauksista ilman syytä ja vastuusta vapaana 
(siitä ilmoittamatta).  

 

2.4 Näitä ehtoja sovelletaan jokaiseen Tilaukseen. Mikäli vahvistettu Tilaus 
on ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, näitä Ehtoja noudatetaan, ellei 
näissä Ehdoissa ole nimenomaan toisin määrätty. 

 
2.5 Asiakas ei voi peruuttaa tai muuttaa hyväksyttyjä Tilauksia, ellei Roxtec 

suostu tällaiseen peruutukseen tai muutokseen.  Roxtec pidättää 
oikeuden veloittaa Asiakkaalta kaikki peruutetusta tai muutetusta 
Tilauksesta aiheutuneet kustannukset sekä lisäksi kohtuullisen 

peruuttamismaksun. 
 

3. TOIMITUSEHDOT – RAHTIKÄYTÄNTÖ 

 

3.1. Ellei Roxtec ole tilausvahvistuksessa nimenomaisesti muuta ilmaissut, 
kaikkiin lähetyksiin sovelletaan toimitusehtoa C.I.P. -INCOTERMS 2010- 
(tuotteiden määränpää ilmoitetaan vastaavassa Roxtecin hyväksymässä 
tilauksessa). Arvioitu toimitusaika vahvistetaan Roxtecin antamassa 
vastaavassa tilausvahvistuksessa.  
 

3.2. Roxtec käyttää kohtuulliset keinot toimittaakseen kaikki Asiakkaan 
tilaamat Työt ajallaan. Asiakas kuitenkin hyväksyy Tilauksia tehdessään, 
ettei ilmoitettu toimitusaika ole olennainen, joten Roxtec ei ole vastuussa 
Asiakkaalle mistään toimituksessa tapahtuvista viivästyksistä riippumatta 
niiden aiheuttajasta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mistä tahansa 

toimituksessa tapahtuneesta viivästyksestä aiheutuneet mitkä tahansa 
tappiot tai vahingot).  

 
3.3. Asiakkaan tulee tarkastaa Tavarat välittömästi toimituksen jälkeen ja 

ilmoittaa Roxtecille kirjallisesti kahdeksan (8) kalenteripäivän kuluessa 
toimituksesta kaikista puutteista, pakkausvaurioista tai muista 
Tavaroiden silmämääräisessä tarkastuksessa ilmenneistä ilmeisistä 
virheistä. Roxtec vapautuu kaikesta puutteisiin ja ilmeisiin virheisiin 
liittyvästä vastuusta, ellei Asiakas ole ilmoittanut niistä edellä mainitun 
ajan kuluessa. Tapauksessa, jossa toimitus on ollut epätäydellinen, väärä 
tai se on sisältänyt virheellisiä tuotteita, Asiakkaan ainoa korjauskeino on 
uusi toimitus Roxtecin kustannuksella.   

 

4. HINNAT, MAKSUEHTO JA TARJOUSKÄYTÄNTÖ 

 

4.1. Työsuoritusten hinnat (”Hinta (Hinnat)”) ovat kulloinkin voimassa olevan 

Roxtecin hinnaston mukaisia. Roxtec pidättää oikeuden tarkistaa 
Tavaroiden ja/tai Palvelujen hintoja milloin tahansa julkaisemalla uuden 
hinnaston. 

 
4.2. Hinnat eivät sisällä voimassa olevia tai tulevaisuudessa säädettäviä 

arvonlisäveroja, liikevaihtoveroja tai muita vastaavia veroja, eivätkä liioin 
kunnallisveroja tai osavaltion tai liittovaltion veroja tai ennakkoveroja, 
tulovero pois lukien.  

 
4.3. Roxtecin henkilöstön Palvelujen suorittamiseen liittyvät matka-, ateria- ja 

majoituskulut sekä muut kulut eivät sisälly Hintaan ja Roxtecilla on aina 
oikeus kohtuulliseen korvaukseen dokumentoitujen kulujen perusteella. 
Ellei muuta ole sovittu, Hinnat eivät sisällä mitään koulutusmateriaalia 

(”Koulutusmateriaali”), jota Asiakas saattaa tarvita Työhön. Tämä 

materiaali laskutetaan tapauskohtaisesti. 
 

4.4. Ellei erityisistä luottoehdoista ole sovittu, laskut on maksettava 
täysimääräisesti neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa laskun 
päiväyksestä. Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, kaikki maksut suoritetaan 
euroissa.  

 
4.5. Jos Asiakas katsoo, että lasku sisältää virheellistä tietoa, Asiakkaan tulee 

ilmoittaa tästä ja antaa väitettyä virhettä koskevat tiedot Roxtecille 
kahdeksan (8) kalenteripäivän kuluessa. Ellei Roxtec ole vastaanottanut 
tällaista ilmoitusta mainitun ajan kuluessa, laskun katsotaan olevan 

virheetön ja sitova. 
 

4.6. Maksun viivästyessä Roxtec on oikeutettu perimään Asiakkaalta 
vuosikorkoa, joka on seitsemän (7) prosenttiyksikköä yli Euroopan 
keskuspankin määrittämän viitekoron. Kyseinen viivästyskorko juoksee 
päivittäin ja lisätään kuukausittain velan pääomaan maksun 
alkuperäisestä eräpäivästä lukien niin kauan, kunnes maksu on 
kokonaan suoritettu Roxtecille.  

 
4.7. Ellei Asiakas täytä velvoitettaan suorittaa maksut ajallaan, Roxtecilla on 

oikeus vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua tai riittävää vakuutta tulevien 
ostojen varalta. Roxtec pidättää oikeuden osoittaa tai siirtää minkä 
tahansa asiakassaatavansa mille tahansa kolmannelle osapuolelle siten, 
että tällä on täysi oikeus periä kyseinen saatava Asiakkaalta. 

 
4.8. Roxtec pidättää itsellään oikeuden työn keskeyttämiseen, kunnes maksut 

on maksettu täysimääräisesti tai Sopimuksen peruuttamiseen sen 
jälkeen, kun se on antanut Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen ja 
kohtuullisen ajan maksaa viivästynyt maksu täysimääräisesti. 

 
4.9. Asiakas ei ole oikeutettu esittämään mitään kuittaus- tai 

vastasaamisvaatimusta riippumatta siitä, johtuuko tällainen vaatimus 
sopimusrikkomuksesta, lakisääteisen velvoitteen rikkomisesta tai mistä 
tahansa muusta syystä, oikeuttaakseen maksun tai sen osan 
suorittamisesta pidättäytymisensä.  

 
5. OMISTUKSENPIDÄTYS 

 

5.1. Tavarat ovat Roxtecin omaisuutta lain sallimassa laajuudessa, kunnes ne 
on täysimääräisesti maksettu. Tämä ei vaikuta vaaranvastuun 
siirtymiseen. Jollei Asiakas suorita maksua täysimääräisenä sovittuun 
päivään mennessä, Roxtecilla on oikeus ottaa haltuunsa Tavarat tai 
niiden merkitykselliset osat. Omistuksenpidätysehto ei vaikuta 
vaaranvastuun siirtymiseen toimituksen jälkeen. 
 

5.2. Asiakas on velvollinen korvaamaan Roxtecille kaikki kustannukset, jotka 
sille aiheutuvat omistuksenpidätyksestä ja Tavaroiden saattamisesta 
toimitusajankohtaa vastaavaan kuntoon. 
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6. PÄÄSY TYÖKOHTEESEEN, TURVALLISUUS JA TYÖKOHTEEN 

VALMISTELU  

 

6.1. Jos Palvelun suorittaminen vaatii pääsyn Työkohteeseen, Asiakkaan on 
annettava Roxtecille rajoittamaton pääsy Työkohteen tiloihin, laitteisiin, 
tarvikkeisiin ja resursseihin sekä myös Roxtecin kohtuudella vaatimat 
asiakirjat ja tiedot, joita Palveluiden suorittaminen vaatii. Asiakkaan on 
toimitettava kaikki välttämättömät tiedot (englannin kielellä) sekä 
ilmoitettava selkeästi kaikki Palveluiden turvallisen suorittamisen 
vaatimat turvallisuussäännöt ja määräykset Palvelut suorittavalle 
henkilöstölle. 

 
6.2. Mikäli Työkohteeseen tai sen joihinkin tiettyihin osiin pääsyn salliminen 

vaatii erityiskoulutusta (esim. turvallisuuskoulutusta avomerellä, 
palontorjuntakoulutusta), Asiakas sitoutuu tarjoamaan tällaisen 
koulutuksen maksutta Roxtecin Palvelun suorittamiseen määräämälle 
henkilöstölle. 

 
6.3. Mikäli Palvelun suorittamiseksi on välttämätöntä, Asiakas tekee 

parhaansa pitääkseen Asiakkaan Työkohteeseen asennetut kehykset, 
kehysyhdistelmät, moduulit, vahvikelevyt, kiilat ja pyöreät tiivisteet 

(”Läpiviennit”) sekä aukot puhtaina pölystä, maalista tai muista Palvelun 

suorittamista häiritsevistä esteistä. Asiakkaan on tarjottava tarvittaessa 
Palvelun suorittamisen vaatimat välttämättömät varusteet, kuten tikkaat 
tai telineet. Asiakkaan on toimitettava yksityiskohtainen lista 
Työkohteessa olevista läpivienneistä ennen sellaisen Palvelun 
aloittamista, joka sisältää tarkastuksen. Listan liitteinä on oltava vastaava 
dokumentaatio (esim. piirustukset), jotka tarvitaan Työkohteessa olevien 
läpivientien paikantamiseen ja tunnistamiseen. Roxtec ei ole vastuussa 
sellaisen läpiviennin tai minkään tuotteen tai tilan kunnosta tai 
tarkastamisesta, jota ei ole listalla, ja jota ei ole määritetty vastaavassa 
Tilauksessa Työhön kuuluvaksi. 

 
6.4. Roxtec pidättää itsellään oikeuden keskeyttää Työn suorittaminen 

Asiakkaan Työkohteessa milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan, 
mikäli Työkohteen olosuhteet voivat aiheuttaa tai aiheuttavat vaaraa 
työhön määrätyn henkilöstön ja/tai Roxtecin työntekijöiden turvallisuudelle 
tai terveydelle.   

 
6.5. ASIAKAS ON VASTUUSSA JA VELVOLLINEN KORVAAMAAN 

(MUKAAN LUKIEN KOHTUULLISET ASIANAJAJIEN JA 
ASIANTUNTIJOIDEN PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET), 
PUOLUSTAMAAN SEKÄ SUOJAAMAAN ROXTECIA OSAA TAI 

KAIKKIA VAATIMUKSIA, TAPPIOITA, KUSTANNUKSIA, KANNESYITÄ, 
VAHINKOJA JA KULUJA VASTAAN, JOTKA JOHTUVAT 
HENKILÖVAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN KUOLEMA TAI SAIRAUS) 
TAI OMAISUUSVAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TYÖKOHTEEN 
OLOSUHTEISTA TAI LIITTYY NIIHIN.   
 

 

7. IMMATERIAALIOIKEUDET 

 

7.1. Kaikki Tavaroista ilmenevät tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet, 
piirustukset ja tietotaito ovat Roxtecin tai Roxtec-konsernin omaisuutta. 
Asiakkaan toimesta tapahtuva, Roxtecille tai mille tahansa Roxtec-
konserniyhtiölle kuuluvien immateriaalioikeuksien käyttö ei merkitse 
minkään tällaisen oikeuden siirtoa tai luovuttamista Asiakkaalle. Asiakas 
hyväksyy sen, että Roxtec pidättää täydellisen ja yksinomaisen 
omistusoikeuden kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka Roxtec on 
suunnitellut tai jotka ovat peräisin Roxtecilta, ja jotka liittyvät Tavaroiden 
muutoksiin tai niiden kehittämiseen tai parannuksiin. 

 
7.2. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Roxtecille kaikista Tavaroiden 

muutoksista, parannuksista, laajennuksista, muokkauksista, keksinnöistä 
ja löydöksistä, jotka Asiakas, sen työntekijät tai konsultit tekevät tämän 

Sopimuksen voimassaoloaikana.  
 

7.3. Roxtec pidättää itsellään kaikki omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut 
immateriaalioikeudet, jotka koskevat Koulutusmateriaalia, sen kopioita tai 
sen osia tai jotka liittyvät materiaaleihin, mukaan lukien kaikki 
Koulutusmateriaalin muutokset.  

 

8. TAKUUT JA VASTUU 

 

8.1. Roxtec antaa Asiakkaalle enintään kahdentoista (12) kuukauden takuun 
alkaen siitä, kun Tavarat on toimitettu Asiakkaalle. Roxtec takaa, että 
kaikki Tavarat ovat virheettömiä materiaalin, suunnittelun ja työn laadun 

suhteen (”Takuu(t)”). Asiakkaan on viivyttelemättä ilmoitettava Roxtecille 

kirjallisesti kaikista väitetyistä vioista mainitun 12 kuukauden ajanjakson 
sisällä. Roxtecin saatua ilmoituksen Asiakkaalta ja varmistettua, että 

vaatimus kuuluu takuun piiriin, Roxtec voi oman valintansa mukaan: (i) 

korjata viallisen Tavaran, (ii) hyvittää oikeudenmukaisen osan Tilauksen 
arvosta tai (iii) toimittaa vaihtotavarat tai -osat tarpeen mukaan 
alkuperäiseen toimituspaikkaan. Missään tapauksessa Roxtec ei 
milloinkaan ole velvollinen purkamaan ja/tai uudelleen kokoamaan, 
poistamaan asennusta ja/tai uudelleenasentamaan mitään Tavaroita.  

 
8.2. Roxtecin kohdassa 8.1 tarkoitetun vastuun aktualisoituminen minkä 

tahansa Tavaran kohdalla edellyttää, että Asiakas ilmoittaa Roxtecille 
virheestä kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä, 
kun Asiakkaan olisi huolellisessa tarkastuksessa pitänyt virhe havaita. 
Mikä tahansa Asiakkaan ilmoittama vaatimus katsotaan Asiakkaan 
peruuttamaksi tai hylkäämäksi, ellei oikeustoimenpiteitä ole aloitettu 
kolmen (3) kuukauden kuluessa vaatimuksen ilmoittamisesta Roxtecille. 
Virheelliset Tavarat, jotka Roxtec on vaihtanut, ovat Roxtecin omaisuutta. 
Asiakas on velvollinen suorittamaan virheellisten Tavaroiden purkamisen 
ja uudelleenasennuksen omalla riskillään ja kustannuksellaan. 

 
8.3. Ellei Roxtec ole korjannut virhettä onnistuneesti kohtuullisessa ajassa, 

Asiakas voi kirjallisella ilmoituksellaan asettaa Roxtecille määräajan 
velvollisuuden täyttämiseen. Ellei Roxtec ole korjannut virhettä tämän 

määräajan kuluessa, Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa virheellisten 
Tavaroiden osalta. 

 
8.4. Takuu ei kata eikä Roxtec ole vastuussa virheistä, jotka ovat aiheutuneet 

Tavaroiden epäasianmukaisesta varastoinnista, virheellisestä huollosta, 
väärinkäytöstä, epätavallisista ulkoisista olosuhteista, virheellisestä 
asennuksesta ja Tavaroiden muutoksista tai korjauksista. Minkä tahansa 
Tavaran tai tuotteen tai missä tahansa Tavarassa käytetyn osan 
muutokset tai korjaukset mitätöivät Takuun. Asiakas luopuu kaikista 
oikeuksistaan tehdä minkäänlaista takuuvaatimusta, suoraa tai välillistä, 
jos Tavaraa on muutettu. Roxtec ei liioin ole missään tapauksessa 
vastuussa kohdan 8 perusteella tai muutoin, jos Asiakas tai Asiakkaan 
asiakas on käyttänyt tai asentanut mitä tahansa sellaisia osia Tavaroihin 
tai niiden yhteyteen, jotka eivät ole Roxtecin alkuperäisiä osia. Takuu ei 
kata suunnitteluvirheitä, jos Roxtec on valmistanut Tavarat Asiakkaan 
oman suunnittelun pohjalta tai noudattanut Tavaroiden suunnittelussa 
Asiakkaan ohjeita. Kemikaalien aiheuttama hajoaminen tai korroosio tai 
hankaavien materiaalien aiheuttama kuluminen tai vaurioituminen eivät 
ole tuote- tai valmistusvikoja. Lisäksi Roxtecin vastuu ei kata normaalia 
kulumista tai heikkenemistä.  
 

8.5. Roxtec ei anna takuuta millekään tuotteelle tai osalle, jota se ei ole 

valmistanut, eikä kolmansien osapuolten tarjoamille palveluille. Roxtec 
kieltää kaikki vastuut ja takuut, suorat tai välilliset, koskien tuotteita, osia 
ja laitteita, joita Roxtec ei ole suunnitellut tai valmistanut (riippumatta siitä 
onko Roxtec ne toimittanut tai vaikuttaako työ niihin).   

 
8.6. Roxtec kieltää kaikki vastuut ja takuut, suorat tai välilliset, koskien työtä, 

joka sisältää Asiakkaan tai sen henkilökunnan ohjeistusta ja koulutusta ja 
Asiakas luopuu kaikista vastuuta ja takuuta koskevista oikeuksista. 
Roxtec ei arvioi mihinkään Roxtecin järjestämiin koulutuksiin osallistuvien 
taitoja, ja tästä syystä Roxtec ei kykene arvioimaan osallistujan 
(osallistujien) kykyä suorittaa Työ, asentaa, tarkastaa tai valvoa kaapelien 
ja putkien läpivientejä tai mitään tiivistysratkaisuja. Tästä syystä Asiakas 
luopuu kaikista Roxteciin kohdistuvista vastuuvaateista koskien 
laiminlyöntejä, virheitä, vaurioita (suoria tai välillisiä) tai minkäänlaisia 
tappioita, jotka johtuvat Roxtecin järjestämiin koulutuspalveluihin 
osallistuneiden suorittamista asennuksista, tarkastuksista tai 
valvonnasta.   

 
8.7. Kohdassa 8 esitetään ainoat korjauskeinot vaateille, jotka koskevat 

suoritetussa Työssä olevia vikoja, virheitä tai poikkeamia. Tätä 
poikkeusta sovelletaan riippumatta siitä, koskeeko vaatimus sopimusta, 
korvausta vai oikeudenvastaista tekoa (mukaan lukien laiminlyönti) tai 

siitä, millä tavalla se on pantu vireille tai syntyikö vika ennen takuukautta 
vai sen aikana. Kohdassa 8.1 mainittu takuu on yksinomainen, ja se 
kumoaa kaikki muut takuut, kirjalliset, suulliset, välilliset tai lakisääteiset. 
TYÖHÖN EI SOVELLETA MITÄÄN EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ 
TAKUITA TAI EHTOJA SOVELTUVUUDESTA KAUPAN KÄYNNIN 
KOHTEEKSI TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

 

9. TUOTEVASTUU 

 

9.1. Roxtec on velvollinen korvaamaan vahingot, puolustamaan ja 
suojaamaan Asiakasta sellaisia vaateita vastaan, jotka johtuvat 
Tavaroiden välittömästi kolmannelle osapuolelle aiheuttamista omaisuus- 
ja henkilövahingoista, mutta ainoastaan siltä osin kuin Roxtec on 
aiheuttanut ne törkeällä tuottamuksellaan edellyttäen lisäksi, että Asiakas 
on välittömästi ilmoittanut Roxtecille siitä, että Asiakkaalle on esitetty 
tällainen vaatimus ja sallinut Roxtecin suorittaa kaikki tähän liittyvät 
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neuvottelut ja menettelyt. Asiakas sitoutuu toteuttamaan kaikki 

kohtuulliset toimenpiteet mahdollisten Tavaroihin kohdistuvien vahinkojen 
lieventämiseksi ja/tai lisävahinkojen estämiseksi. 
 

9.2. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot, puolustamaan ja 
suojaamaan Roxtecia sellaisia vaateita vastaan, jotka johtuvat omaisuus- 
tai henkilövahingoista (mukaan lukien kuolemaan johtaneet vahingot), 
jotka Asiakas on aiheuttanut huolimattomuudellaan tai tahallisella 
laiminlyönnillään. 
  

9.3. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että sillä on voimassaoleva yleinen 
vastuuvakuutus, jonka korvauskatto on vähintään 1 000 000 (yksi 
miljoona) euroa vahinkotapahtumaa kohden henkilö- ja 
omaisuusvahingot yhdistettyinä. Vakuutuksen tulee sisältää suoja 
toimitiloista, liiketoiminnasta, itsenäisistä urakoitsijoista, tuotteista, 
loppuun saatetuista liiketoiminnoista, markkinointivastuun 
aktualisoitumisesta ja vakuutetusta sopimuksesta johtuvasta vastuusta 
aiheutuvan vastuun varalle. Tämän vakuutuksen tulee soveltua, 
Asiakkaan vastuuseen sovellettavin vastuunrajoituksin, erikseen 
jokaiselle vakuutetulle, jota vastaan on esitetty vaatimus tai nostettu 
kanne.  

 

10. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS 

 

10.1. Roxtec tai Roxtec-konserniyhtiö ei ole missään tapauksessa 
Sopimukseen perustuen tai liittyen vastuussa Asiakkaalle tai kolmansille 
osapuolille mistään liikevoiton menetyksestä, käyttöhyödyn 
menetyksestä, datan menetyksestä, tuotantotappioista, puhtaasti 
taloudellisista tappioista, menetetyistä sopimuksista, asiakkaiden 
vaatimuksista tai muista epäsuorista tai välillisistä tappioista tai 
vahingoista, riippumatta siitä, oltaisiinko tällaista tappiota tai vahinkoa 
voitu kohtuudella ennakoida.  
 

10.2. Roxtecin ja Roxtec-konserniyhtiöiden enimmäismääräinen 
kokonaisvastuu Asiakkaalle Sopimuksen nojalla tai siihen tai mihin 
tahansa liitännäissopimukseen perustuen, riippumatta siitä, johtuuko 
korvaus sopimuksesta tai sen rikkomisesta, oikeudenvastaisesta teosta 
(mukaan lukien laiminlyönti), lakisääteisten velvoitteiden rikkomisesta, 
hyvityksestä tai muusta, ei ylitä 300 000 (kolmesataatuhatta) euroa.  

 
10.3. Asiakas hyväksyy täten, että kaikki Työt, joihin kuuluu Roxtecin valvonta- 

ja/tai tarkastustoimenpiteitä suoritetaan läpivientien ja/tai tuotteiden vain 
helposti saatavilla olevien ominaisuuksien silmämääräisenä 

tarkastuksena, ja että kaikki tarjotut tarkastukset ovat ”tilannevedoksia” 
tarkastetuista läpivienneistä ja/tai tuotteista tarkastushetkellä. Asiakas 
hyväksyy sen, että Roxtec ei ole missään olosuhteissa vastuussa sen 
hallinnan ulkopuolella olevien kolmansien osapuolten työssä tai 
tuotteissa olevien virheiden tunnistamisesta.   

  
10.4. Asiakas hyväksyy, että: a) mitkä tahansa läpiviennit tai muut tuotteet, 

jotka Roxtec tarkasti Työn aikana; ja/tai b) mitkä tahansa läpiviennit ja/tai 
tuotteet, jotka Roxtec asensi/huolsi Työn aikana voivat muuttua milloin 
tahansa Roxtecin suorittaman Työn jälkeen muiden osapuolten kuin 
Roxtec toimien vuoksi tai Roxtecin valvonnan ulkopuolella olevien 
seikkojen vuoksi, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, Asiakkaan, 
sen henkilökunnan tai sellaisen kolmannen osapuolen, jota Roxtec ei ole 
valtuuttanut, suorittamien tarkastettujen läpivientien ja/tai muiden 
tuotteiden uudelleenasennusten tai asennusten purkamisten takia; 
vaaratilanteiden ja onnettomuuksien takia; ympäristömuutosten takia; 
alueen, jolla Työ, mukaan lukien tarkastus, suoritettiin (tai viereisten 
alueiden) kunnostustöiden takia; tarkastettuihin läpivienteihin ja tuotteisiin 
kohdistuneiden tahattomien toimenpiteiden takia; jne. Asiakas hyväksyy, 
että läpiviennin tila voi muuttua Roxtecin suorittaman tarkastuksen 
jälkeen, eikä Roxtec ole vastuussa tällaisista muutoksista/tiloista. 

 
10.5. Asiakas hyväksyy sen, että Roxtec ei ole vakuutuksenantaja eikä takaaja 

Asiakkaan tai Asiakkaan henkilökunnan tai Roxtecin kouluttamien 
aliurakoitsijoiden suorittamalle työlle. Asiakas hyväksyy täten sen, että se 
on velvollinen maksamaan korvauksia (mukaan lukien kohtuulliset 
asianajajien ja asiantuntijoiden palkkiot), puolustamaan ja suojaamaan 
Roxtecia sellaisia vaateita vastaan, jotka johtuvat Asiakkaan tai 
Asiakkaan henkilökunnan tai Roxtecin kouluttamien aliurakoitsijoiden 
suorittamista suunnittelutöistä, asennuksista tai huoltotöistä ja myös 
vaikka Roxtecin väitettäisiin olleen huolimaton (tai ottamatta huomioon 
Roxtecin väitettyä huolimattomuutta). 

 

11. SALASSAPITO 

 

11.1. Asiakas sitoutuu noudattamaan vaitiolovelvollisuutta tämän Sopimuksen 
voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta sen jälkeen, eikä se saa, paitsi jos 
tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen sitä edellyttää, 

luovuttaa, paljastaa tai ilmoittaa mitään kenellekään henkilölle (muille 

kuin tässä Sopimuksessa mainituille tai Roxtecin kirjallisen hyväksynnän 
saaneille tai mahdollisille lain edellyttämille henkilöille) tai käyttää 
Sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella mitään piirustuksia (mukaan 
lukien, mutta ei rajoittuen, tekniset piirustukset, jotka on luotu millä 
tahansa Roxtecin omistamalla ohjelmistolla), valmistusmenetelmiä, 
mittaspesifikaatioita tai muita Työhön, asiakkaisiin, liiketoimintaan, 
hintoihin, rahoitukseen, sopimusperusteisiin järjestelyihin tai muihin 
Roxtecin liiketoimiin tai transaktioihin liittyviä tietoja, joita luonteensa 
perusteella voidaan kohtuudella pitää luottamuksellisina, ja jotka voivat 
tulla Asiakkaan tietoon. 
 

11.2. Asiakas ei saa käyttää mitään (yllä mainittua) luottamuksellista tietoa 
sellaisten mekanismien tai komponenttien valmistamiseen, jotka ovat 
samoja tai olennaisesti samankaltaisia kuin Tavarat tai niiden mekanismit 
tai komponentit tai mihinkään muuhun kaupalliseen tai tekniseen 
tarkoitukseen. 

 
11.3. Kohdassa 11 esitettyjä rajoituksia ei sovelleta, mikäli Asiakas voi 

osoittaa, että (i) tieto on julkisesti saatavilla siten, ettei tämä johdu 
Asiakkaan virheestä, (ii) tieto oli Asiakkaan hallussa ennen kuin se sai 
saman tiedon Roxtecilta; tai (iii) Asiakkaalla on oikeus luovuttaa tieto 

eteenpäin minkä tahansa tämän Sopimuksen osapuolien myöhemmän 
sopimuksen perusteella. 

 

12. YLIVOIMAINEN ESTE  

 

Jos Roxtec ei pysty täyttämään näiden Ehtojen tai Sopimuksen mukaisia 
velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain syistä, joihin Roxtec ei ole voinut 
vaikuttaa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, luonnonmullistukset, 
minkä tahansa hallituksen tai sen alaosaston antamat säädökset, 
määräykset tai laiminlyönnit, oikeudelliset toimet, tulipalot, myrskyt, 
onnettomuudet, sodat, mellakat, epidemiat, työriidat (riippumatta siitä, 
onko Roxtec tällaisen riidan osapuoli), lakot, yleinen raaka-ainepula, 
konevauriot, viivästykset alihankkijan toimituksissa tai kuljetuksessa 
tapahtuneet virheet, Roxtec on vapautettu velvollisuuksiensa 
täyttämisestä esteen jatkumisen ajan siltä osin kuin este vaikuttaa näiden 
velvollisuuksien täyttämiseen.  
 
 

13. MUUT ASIAT 

 
13.1. Jos Ehtojen mikä tahansa määräys tai sellaisen soveltaminen keneen 

tahansa henkilöön tai mihin tahansa olosuhteisiin, on mistä tahansa 
syystä ja missä tahansa laajuudessa pätemätön tai 
täytäntöönpanokelvoton, sanottu pätemättömyys tai 
täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta millään tavalla Ehtojen muihin 
määräyksiin tai muuta niitä pätemättömiksi tai 
täytäntöönpanokelvottomiksi. Jos mikä tahansa näiden Ehtojen määräys 
on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, osapuolten tulee kumman 
tahansa osapuolen niin vaatiessa neuvotella vilpittömässä mielessä 
muutoksista tai korjauksista, joita näihin Ehtoihin on tehtävä, ja jotka ovat 
välttämättömiä, jotta näiden Ehtojen tarkoitus ja päämäärä toteutuvat 
ottaen huomioon edellä mainitun pätemättömyyden tai 
täytäntöönpanokelvottomuuden. 

 

13.2. Mikäli Roxtec on jättänyt vaatimatta tämän Sopimuksen mitä tahansa 
ehtoa tiukasti noudatettavaksi missä tahansa yhteydessä, sitä ei tule 
tulkita Roxtecin luopumiseksi oikeudestaan vaatia kyseistä ehtoa tai mitä 
tahansa muuta tämän Sopimuksen ehtoa tiukasti noudatettavaksi muuna 
ajankohtana, eikä se liioin poista tällaista oikeutta Roxtecilta. 

 
13.3. Roxtecilla on oikeus vaihtaa oman harkintansa mukaan Palvelut 

suorittavaa henkilöstöä tämän Sopimuksen mukaisten Töiden aikana. 
 

 
14. SOVELLETTAVA LAKI 

 

Tämän sopimuksen tulkintaa, voimassaoloa ja täytäntöönpanoa ja 
kaikkia siitä johtuvia tai siihen liittyviä ulkoisia velvoitteita säätelee ja 
sopimusta tulkitaan ja toimeenpannaan Suomen lakien mukaisesti 
antamatta painoarvoa lain sellaisille periaatteille tai säännöksille siltä osin 
kuin tällaiset periaatteet tai säännökset edellyttäisivät tai sallisivat toisen 
lainkäyttöalueen lakien soveltamista. YK:n kansainvälistä kauppaa 
koskevaa yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. 
 
 

15. VÄLIMIESMENETTELY – KAUPPATUOMIOISTUIN 

 

15.1. Kaikki tähän Sopimukseen perustuvat riidat, vaatimukset, 
sopimusrikkomukset, sopimuksen päättäminen tai sen pätemättömyys 
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ratkaistaan lopullisesti Helsingin keskuskauppakamarin 

välimieslautakunnan välimiesmenettelyssä sen sääntöjen mukaisesti. 
Edellä mainittu ei koske alle 50 000 euron riita-asioita, jotka ratkaistaan 
Helsingin käräjäoikeudessa. Elleivät osapuolet toisin sovi, 
välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimiesmenettely käydään 
englannin kielellä. 
 

15.2. Edellä sanotun rajoittamatta Roxtecilla on oikeus hakea turvaamistoimia 
tai väliaikaismääräyksiä paikallisilta toimivaltaisilta yleisiltä 
tuomioistuimilta tai asianmukaisilta viranomaisilta pannakseen täytäntöön 
immateriaalioikeuksiaan tai turvaamistoimia erääntyneiden toimitustensa 
tai muiden tämän Sopimuksen nojalla erääntyneiden saataviensa 
turvaamiseksi. 
 
 

16. TULKINTA 

Sen, että Roxtec on laatinut nämä Ehdot, ei tule vaikuttaa Roxtecin 
vahingoksi missään riitatilanteessa. Asiakkaan on suositeltavaa hankkia 
oikeudellista neuvontaa näiden Ehtojen sisällön ja tulkinnan suhteen 
ennen kuin se sitoutuu Sopimukseen tai tekee hankintoja Roxtecilta.  

 

               ASIAKIRJAN LOPPU 

 


