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Soveltaminen
Nämä ehdot koskevat Safera Oy:n (“Safera”) ja elinkeinoharjoittajien (“Asiakas”) välisiä Safera Oy:n valmistamien tai valmistuttamien turvalaitteiden (”Tuote”)
kauppoja ja Saferan suorittamia Tuotteiden asennus- ja
huoltopalveluita (”Palvelut”) ja, mikäli Safera ja Asiakas
ovat solmineet jälleenmyyntisopimuksen, kyseistä
sopimusta.
Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin
kirjallisesti sopineet. Safera ei ota vastuuta mahdollisesti kauppaan sisältyvien kolmansien osapuolten
tuotteiden osalta.
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Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous
Saferan tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun
ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on tarjous
voimassa 30 pv tarjouksen päiväyksestä.
Tarjouksen hinta määräytyy euroissa, ellei tarjouksessa
ole toisin mainittu.
2.2 Kauppasopimuksen syntyminen
Tarjouspohjaisessa kaupassa kauppasopimus Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimituksesta (”Kauppasopimus”)
syntyy, kun Asiakas hyväksyy Saferan tarjouksen.
Muussa tapauksessa Kauppasopimus syntyy, kun
Safera on vahvistanut tilauksen tai toimittanut Tuotteen
tai Palvelun.
Asiakkaan tilauksen poiketessa Saferan tarjouksesta,
Kauppasopimuksen katsotaan syntyneen vain, jos
Safera hyväksyy tilauksen kirjallisesti tai alkaa toimittaa
Tuotetta tai Palvelua Asiakkaan muutoksilla.
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Saferan velvollisuudet

3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi
siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) Kauppasopimuksen tekopäivästä
b) sovitun vakuuden/ennakkomaksun antamisesta
c) Asiakkaan toimitukselle välttämättömien tietojen
antamisesta.
3.2 Toimitusehdot
Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, toimitusehdot määräytyvät seuraavasti:
a) kotimaan kaupassa noudatetaan Finnterms-ehtoja,
toimituslauseke NOL Vantaa FIN01
b) ulkomaan kaupassa noudatetaan Incoterms 2010 ehtoja, toimituslauseke FCA Vantaa Incoterms 2010
Ellei muuta ole sovittu, Tuote on Asiakkaan noudettavissa Saferan varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, Saferan ilmoittamana
aikana.
Saferalla on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoilla.
Safera vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.
3.3 Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kohdassa 3.2 mukaisen toimituslausekkeen mukaisesti.
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Ellei Tuotetta toimiteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu
Asiakkaan puolella olevasta seikasta, vaaranvastuu
siirtyy Asiakkaalle, kun Safera on tehnyt sen mitä
häneltä Kauppasopimuksen mukaan edellytetään
toimituksen mahdollistamiseksi.
3.4 Takuu
Ellei toisin kirjallisesti sovita, Tuotteelle on voimassa
Saferan tuotetakuu- ja lisenssiehtojen mukainen loppukäyttäjätakuu. Takuu Asiakkaalle päättyy kuitenkin
viimeistään kolmenkymmenen (30) kuukauden kuluttua
Tuotteen toimituksesta Asiakkaalle, ja mikäli takuu
loppukäyttäjälle on sen jälkeen voimassa, vastaa
Asiakas takuusta takuuehtojen mukaisesti loppukäyttäjälle jäljellä olevana takuuaikana ja Saferalle mahdollisesti takuuvelvoitteiden täyttämisestä aiheutuneista
kustannuksista.
Saferan vastuu Tuotteen vioista ja virheistä rajoittuu
takuuehtojen mukaisesti virheellisen Tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen, mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. SAFERA EI ANNA MUUTA
TAKUUTA KUTEN TAKUUTA TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA YLEISEEN TAI ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
TUOTTEET EIVÄT VÄHENNÄ TAI POISTA LOPPUKÄYTTÄJÄN TAI ASIAKKAAN VASTUUTA NOUDATTAA VOIMASSAOLEVIA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ
EIKÄ VASTUUTA TOIMIA HUOLELLISESTI OMAISUUS- JA HENKILÖVAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI.
ASIAKAS JA LOPPUKÄYTTÄJÄ OVAT VASTUUSSA
HENKILÖ- JA OMAISUUSVAKUUTUSTENSA VOIMASSA PITÄMISESTÄ. SAFERA EI OLE VASTUUSSA
MISTÄÄN TUOTTEEN VIRHEELLISESTÄ TOIMINNASTA TAI TOIMIMATTOMUUDESTA AIHEUTUNEISTA HENKILÖ- TAI ESINE- TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, SIKÄLI KUIN PAKOTTAVA LAKI
SALLII TÄLLAISEN RAJOITUKSEN.
3.5 Virhevastuu
Jos Tuotteet ja Palvelut eivät ole olennaisesti Kauppasopimuksessa olevien kirjallisten kuvausten tai Saferan
kirjallisesti antaman, nimenomaan kyseiseen kauppaan
liittyvän materiaalin (pois lukien markkinointimateriaali)
mukaisia tai Tuotteessa on materiaali- tai valmistusvirhe toimitushetkellä Asiakkaalle, on kyseessä virhe
(“Virhe”). Kyseessä ei ole Virhe, jos ongelma on aiheutunut (i) Tuotteen käytöstä muun kuin Saferan toimittaman tai hyväksymän tuotteen kanssa (tässäkin: käyttöohjeessa mainittu yhteensopivat liesityypit, muttei
yksittäisiä liesiä), (ii) Tuotteen virheellisestä asennuksesta tai asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä,
(iii) ohjeista poikkeavista käyttöolosuhteista, (iv) siitä,
että Asiakas tai loppukäyttäjä on valinnut käyttöön tai
käyttökohteeseen sopimattoman tai väärin mitoitetun
Tuotteen, (v) siitä, että asennus-, käyttö- ja huoltoohjeita ei ole noudatettu tai (vi) ulkoisesta syystä, kuten
onnettomuudesta, sähkö- tai ilmastointihäiriöstä,
ukkosvauriosta tulipalosta tai vesivahingosta.
Asiakas vastaa Saferalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Tarkennuksena todetaan, että markkinointimateriaalit
eivät ole tuotekuvauksia.
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3.6 Ohjelmistot
Tuotteissa olevia ohjelmistoja saa käyttää vain Saferan
tuotetakuu- ja lisenssiehtojen mukaisesti. Asiakas
sitoutuu olemaan jakelematta tai muutoin käyttämättä
ohjelmistoja erillisenä tuotteena, ellei Safera ole tähän
etukäteen antanut kirjallista lupaa. Asiakkaalla ei ole
oikeutta kopioida tai muutoin valmistaa kappaleita
ohjelmistoista (mahdollinen uudelleen asennus tulee
tehdä Saferan tai Saferan valtuuttaman huoltoliikkeen
toimesta), muuttaa tai muunnella ohjelmistoja, käänteisanalysoida, dekompiloida tai muutoin yrittää johtaa
lähdekoodia konekielisestä ohjelmistosta tai muuten
kuin Tuotteen osana asettaa ohjelmistoja kolmannen
saataville. Safera pidättävät kaikki oikeudet ohjelmistoihin. Asiakas saa vain tämän ehdon mukaiset oikeudet
ohjelmistoihin. Saferan lisenssiehtoja sovelletaan
ristiriitatilanteessa ensisijaisina.
3.7 Viivästys
Safera on velvollinen viivästyksestä tiedon saatuaan
ilmoittamaan siitä viivytyksettä Asiakkaalle ilmoittaen
samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin Tuotteen tai kolmannen osapuolen
tuotteen valmistaja tai se, jolta Safera Tuotteen tai
kolmannen osapuolen tuotteen hankkii, ei ole täyttänyt
sopimustaan ja Saferan toimitus tämän johdosta viivästyy, Safera ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle
tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Jos viivästys johtuu Saferan tuottamuksesta, Asiakas
voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä
vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen
toimituksen arvosta kutakin sovitun toimituspäivän
jälkeistä täyttä viivästysviikkoa kohden. Korvauksen
kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin
myöhästyneen toimituksen arvosta. Muuta korvausvelvollisuutta Saferalla ei ole viivästyksestä johtuen.
3.8 Vastuunrajoitus
Safera ei missään tapauksessa vastaa kateostosta tai
Asiakkaan välillisestä vahingosta, joksi katsotaan mm.
(i) saamatta jäänyt voitto; (ii) menetetty myynti; (iii)
liikevaihdon vähentyminen; (iv) liiketoiminnan vähentyminen; (iv) goodwillin 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 vaikeasti
ennakoitavissa oleva vahinko.
Saferan kokonaisvastuu, mukaan lukien hinnan alennukset ja -palautukset, on rajoitettu Asiakkaan maksamaan hintaan kyseisistä Tuotteista tai Palveluista, jotka
ovat vastuuperusteen kohteena.
3.9 Luottamuksellinen tieto
Saferan Tarjous ja tarjoukseen liittyvät ja muut Saferan
Asiakkaalle toimittamat kuvat, piirustukset, laskelmat,
tarjoukseen sisältyvät tekniset ratkaisut ja muut asiakirjat ja Saferan ilmaisemat tai Asiakkaan tietoonsa
saamat tiedot, kuten Tuotteiden rakennetta ja ideoita
koskevat kuvaukset ja Saferan liiketoimintaa koskevat
tiedot, sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Saferan omaisuutta ja luottamuksellista tietoa. Myös Tuotteita koske-
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vat testitulokset ovat Saferan luottamuksellista tietoa
eikä niitä saa julkaista ilman Saferan suostumusta, oli
testit tehnyt kuka tahansa. Asiakkaalla ei ole oikeutta
käyttää Saferan luottamuksellista tietoa Saferan vahingoksi tai antaa siitä tietoja kolmannelle osapuolelle tai
käyttää sitä omaksi tai kolmannen osapuolen hyväksi.
Asiakas saa kuitenkin käyttää oikeuttaan (i) jaella
Tuotteita, (ii) jaella loppukäyttäjille loppukäyttäjän
käyttöohjeita tai vastaavia loppukäyttäjädokumentteja ja
(iii) jaella loppukäyttäjille tai potentiaalisille loppukäyttäjille Saferan toimittamia markkinointimateriaaleja.
Asiakkaan velvoitteet tämän sopimuskohdan mukaisesti
jäävät voimaan, vaikka Kauppasopimuksen tai jälleenmyyntisopimuksen voimassaolo olisi päättynyt.
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Asiakkaan velvollisuudet

4.1 Toimituksen tarkistaminen
Asiakkaan tulee tarkistaa toimitus 8 arkipäivän kuluessa
toimituksesta ja ilmoittaa mahdollisesta Virheestä
Saferalle kohdan 4.8 mukaisesti.
4.2 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta.
Saferalla on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa
jäljempänä kohdassa 4.4 määritellyillä edellytyksillä.
Ellei hintaa ole sovittu, kauppahinta on Saferan listahinta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita veroja,
tulleja tai muita niiden kaltaisia julkisoikeudellisia
maksuja, ja ne lisätään kulloinkin voimassaolevina
hintoihin.
4.3 Laskutus- ja maksuaika
Tuotteet ja Palvelut laskutetaan, kun ne on toimitusehdon mukaisesti toimitettu.
Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika on 14
päivää laskun päivämäärästä.
4.4 Kauppahinnan tarkistaminen
Safera pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut
Saferasta riippumattomat maksut muuttuvat ennen
Asiakkaan maksusuoritusta.
4.5 Maksun viivästyminen
Maksun viivästyessä (i) peritään viivästysajalta korkoa
Saferan kulloinkin laskuissaan soveltaman korkokannan mukaisesti laskun eräpäivästä lukien, (ii) Saferalla
on oikeus periä perintäkulut ja (iii) Saferalla on oikeus
keskeyttää toimitukset, kunnes erääntyneet maksut on
suoritettu tai Saferan hyväksymä vakuus annettu.
Saferalla on oikeus keskeyttää toimitukset myös kohdan 5.2 mukaisesti.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tällaisista keskeytyksistä johtuvista viivytyksistä Asiakkaalla ei ole oikeutta
esittää korvausvaatimuksia.
4.6 Asiakkaan viivästys
Mikäli Safera joutuu lykkäämään toimitusta Asiakkaasta
johtuvasta syystä, Saferalla on oikeus kohdan 4.5
mukaiseen korkoon siitä ajankohdasta lukien, jolloin
toimitus olisi tehty ja olisi ollut laskutettavissa ilman
Asiakkaan viivästystä. Lisäksi Saferalla on oikeus
korvaukseen myös muista Asiakkaan viivästyksestä
johtuvista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista,
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varastointikuluista ja Tuotteiden
aiheutuvasta vahingosta.

vanhenemisesta

Saferalla on myös oikeus purkaa Kauppasopimus
kokonaan tai osittain päättyväksi välittömästi eikä
Safera ole vastuussa toimituksen viivästyksestä,
Virheistä tai viivästyssakosta, mikäli toimituksen täyttäminen tai korjaaminen on taloudellisesti kohtuutonta
Saferalle olosuhteissa tapahtuneesta muutoksesta
johtuen, esimerkiksi mikäli Tuotteen maahantuonti tulee
olennaisesti Saferan alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen
tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja korotetut tullit).

4.7 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on
annettava ennen toimittamisen aloittamista. Vaikka
vakuuden asettamisesta ei ole sovittu, Safera on
oikeutettu vaatimaan myöhemminkin vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia
syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.
4.8 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos Tuotteessa tai Palvelussa on toimitushetkellä Virhe
tai toimitus on määrältään virheellinen, Asiakkaan tulee
kirjallisesti ilmoittaa virheestä Saferalle 8 arkipäivän
kuluessa toimituspäivästä. Saferalla on oikeus ensisijaisesti joko korjata Virhe tai toimittaa uusi Tuote.
Saferan vastuu Palvelun Virheistä rajoittuu Virheen
korjaamiseen tai Palvelun uudelleen tekemiseen omalla
kustannuksellaan.
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Kaupan purkaminen

5.1 Osapuolen oikeus purkuun
Kumpikin osapuoli voi päättää Kauppasopimuksen
välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli toinen
osapuoli rikkoo sen ehtoja olennaisesti eikä korjaa
rikkomustaan kohtuullisessa, kuitenkin vähintään
kolmenkymmenen (30) päivän mittaisessa ajassa
saatuaan toiselta osapuolelta kirjallisen vaateen rikkomuksesta. Jotta Asiakas saisi purkaa Kauppasopimuksen viivästyksen perusteella, edellytyksenä on kuitenkin, että toimitus viivästyy siten, että Asiakas on oikeutettu viivästyssakon enimmäismäärään ja siten, että
siitä aiheutuu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Jos Tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti Asiakasta varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Safera voi ilman huomattavaa tappiota käyttää
Tuotetta hyväkseen muulla tavoin, saa Asiakas purkaa
Kauppasopimuksen Saferan viivästyksen vuoksi vain,
jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen
vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaalla ei ole
purkuoikeutta, jos Virhe tai viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä tai Asiakkaan puolella olevasta syystä.
5.2 Saferan oikeus purkuun ja liikavaikeus
Mikäli kauppahintaa ei makseta eräpäivään mennessä
eikä tämä johdu Saferasta, on Saferalla oikeus purkaa
Kauppasopimus kokonaan tai osittain päättymään
välittömästi, mikäli viivästys on kestänyt vähintään (30)
päivää.
Saferalla on oikeus purkaa Kauppasopimus päättyväksi
ja/tai keskeyttää toimitukset välittömästi myös silloin,
kun Asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on
ilmeistä, että Asiakkaan suoritus tulee viivästymään
oleellisesti tai että Asiakas ei tule tekemään suoritustaan (esimerkiksi Asiakas on konkurssimenettelyn
kohteena, selvitystilassa tai muuten maksukyvytön tai
keskeyttänyt maksunsa) tai, jos Asiakas ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla Saferan asettamassa määräajassa.
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Mikäli Safera purkaa Kauppasopimuksen sen ehtojen
mukaisesti, Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta purkamisesta johtuen.
5.3 Ylivoimainen este
Safera ei ole velvollinen täyttämään velvoitettaan eikä
vastaa viivästyksestä tai Virheestä Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku tai muu
työtaistelutoimenpide, sota, liikekannallepano, vienti- tai
tuontikielto tai -rajoitukset, kuljetusvälineiden puute,
valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu
sellainen este, jota Safera ei voi kohtuudella voittaa,
estää Tuotteen tai sen osan tai Palvelun toimittamisen.
Myös alihankkijoita kohdanneet ylivoimaiset esteet
katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Edellä mainitun
ylivoimaisen esteen tilanteessa Saferalla on oikeus
purkaa Kauppasopimus päättyväksi välittömästi.
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Vakuutus
Osapuolet huolehtivat Tuotteen vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava
kirjallisesti.
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Vastuu Tuotteen aiheuttamasta vahingosta
Kun Tuote on luovutettu Asiakkaalle, Safera ei vastaa
Tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen kiinteään tai
irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
b) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen valmistamaan
tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään
tuotteeseen.
Saferan joutuessa vastaamaan edellä kuvatusta kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai
tappiosta, Asiakkaan on hyvitettävä Saferalle tästä
aiheutunut menetys.
Mikäli kolmas osapuoli esittää Asiakasta kohtaan
vaatimuksia, jotka perustuvat pakottavan tuotevastuulainsäädännön mukaisesti Tuotteisiin ja joista
Safera sanotun lainsäädännön mukaan on vastuussa,
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan vaateista välittömästi
Saferalle ja pidättäytyy vastuun myöntämisestä tai
tarjoamasta sovintoratkaisua. Saferalla on oikeus
itsenäisesti puolustautua vaateita vastaan ja tehdä
asiassa sovinto Asiakkaan nimissä ja Asiakas sitoutuu
avustamaan Saferaa korvauksetta Saferan kohtuudella
vaatimin tavoin.
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Omistusoikeus ja Immateriaalioikeudet
Omistusoikeus toimitettuun Tuotekappaleeseen siirtyy
Asiakkaalle, kun koko kauppahinta on maksettu Saferalle, ellei erikseen ole toisin sovittu. Ennen omistusoikeuden siirtymistä Tuotetta ei saa myydä, toimittaa
loppukäyttäjälle tai asentaa muihin tuotteisiin. Ohjelmistoihin Asiakkaalla on ainoastaan käyttöoikeus kohdan
3.6 ja Saferan takuu- ja lisenssiehtojen mukaisesti.
“Immateriaalioikeudet” tarkoittaa patentteja, keksintöjä,
liikesalaisuuksia, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä,
logoja, tekniikoita, mallioikeuksia, tietotaitoa, menetelmiä, tekijänoikeuksia (mukaan lukien oikeus muuttaa
niiden kohdetta ja siirtää ne edelleen), ovatpa edellä
mainitut rekisteröityjä tai eivät, sekä kaikki niiden
rekisteröimistä koskevat hakemukset, sekä muut
vastaavat aineettomat oikeudet minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa.
Immateriaalioikeudet Tuotteisiin, niihin sisältyviin ja
Saferan toimittamiin ohjelmistoihin ja kaikkiin muihin
Saferan toimittamiin materiaaleihin ja dokumentaatioon,
Palveluihin ja Palveluiden tuloksiin sekä kaikkien edellä
mainittujen kopioihin, muutoksiin ja johdannaisiin ovat
Saferan omaisuutta.
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Tavaramerkit
Tuotteet myydään ainoastaan Saferan yksilöimällä
brändillä, logolla, tavaramerkillä tai muulla tuotemerkillä
("Tavaramerkit") varustettuna ellei muuta ole kirjallisesti
sovittu. Saferan Tavaramerkkejä ovat muun muassa
Tavaramerkit, (i) joissa on sana “Safera” ja/tai (ii) jotka
Safera on rekisteröinyt tai rekisteröintimenettely on
vireillä; ja/tai (iii) jotka Safera on ilmoittanut erikseen
Tavaramerkeikseen. Tavaramerkit ovat Saferan yksinomaista omaisuutta. Asiakkaalla ei ole eikä se saa
mitään oikeutta Tavaramerkkeihin.
Asiakkaan tulee markkinoida Tuotteita siten, että se
mainitsee Saferan olevan Tuotteiden valmistaja. Tavaramerkkejä tulee käyttää Saferan antamien ohjeiden
mukaisesti. Asiakkaan tulee sisällyttää kaikkeen Tuotteisiin liittyvään kirjalliseen ja sähköiseen materiaaliin
maininnat siitä, että Tavaramerkit ovat Saferan omaisuutta. Asiakkaan tulee toimittaa markkinointi- ja
myyntimateriaalinsa, joissa Tavaramerkki tai Tuote
ilmenee, etukäteisesti Saferan hyväksyttäväksi. Asiakas
sitoutuu pidättymään toimista, jotka voisivat haitata tai
vähentää Saferan oikeutta Tavaramerkkeihin. Asiakas
sitoutuu olemaan hakematta Tavaramerkin tai sitä
muistuttavan merkin rekisteröintiä missään maassa.
Kun Asiakas käyttää Tavaramerkkiä, koituu siitä aiheutuva käyttö Saferan eduksi, ja Asiakas sitoutuu toimittamaan Tavaramerkkien käyttöä osoittavat materiaalit
Saferan pyynnöstä Saferalle myös Kauppasopimuksen
tai jälleenmyyntisopimuksen päätyttyä. Asiakkaan tulee
lopettaa Tavaramerkkien käyttö, kun Safera niin pyytää
tai kun Asiakas ei enää myy Tuotteita.

tulee kaikki Saferalle lähetettävät ilmoitukset lähettää
ilmoitettuun osoitteeseen.

11 Sopimuksen siirto
Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää Kauppasopimusta tai
jälleenmyyntisopimusta kolmannelle ilman toisen
osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta. Saferalla
on kuitenkin oikeus siirtää Kauppasopimus tai jälleenmyyntisopimus ilman Asiakkaan suostumusta siirronsaajalle, mikäli Saferan liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy, taikka konserniyhtiölleen.
Saferalla on myös oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.

12 Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kauppasopimukseen ja jälleenmyyntisopimukseen
liittyvät riidat ratkaistaan Suomen lakia (pois lukien
kansainväliset lainvalintasäännöt ja YK:n yleissopimus
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista) soveltaen Helsingissä välimiesmenettelyssä yhden
välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Helsingin
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan nopeutettua
välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.
Saferalla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan
perustuvaa erääntynyttä saatavaansa tai turvaamistoimenpidettä Saferan tai Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.
Mikäli myöhemmin joku Kauppasopimuksen tai jälleenmyyntisopimuksen ehdoista havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sovelletaan
kyseistä ehtoa siltä osin kuin se lain mukaan on mahdollista siten, että ehdon merkitys ja osapuolten ehdosta syntyvät vastuut ja velvollisuudet pysyvät mahdollisimman pitkälti ehdon alkuperäisen tarkoituksen kaltaisena. Ehdon lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus kokonaisuudessaan tai osittain ei vaikuta
muihin kyseisen sopimuksen ehtoihin.

10 Ilmoitukset
Ilmoitukset toiselle osapuolelle tulee lähettää kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla tai telefaksilla, ja niiden
perille tulosta vastaa lähettäjä. Jos Safera on ilmoittanut
Asiakkaalle osoitteen, johon ilmoitukset tulee lähettää,
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