AMO OSTOTILAUSTEN EHDOT
1. Määritelmät. "AMO" tarkoittaa Abbott Medical Optics Norden AB;
"Ostotilaus" tarkoittaa AMOn ja Myyjän välistä sopimusta AMOn tekemän tuote- tai
palvelutilauksen osalta, ja se sisältää toimitettavia tuotteita tai palveluita koskevat yksityiskohdat,
jotka on luettava yhdessä näiden ehtojen ja Erittelyn (jos sellainen on) kanssa, jolloin ne yhdessä
muodostavat osapuolten välisen sopimuksen ehdot.
"Erittely" tarkoittaa Myyjälle ennen tuotteiden tai palveluiden toimittamista annettua asiakirjaa,
joka määritetään Ostotilauksessa ja jossa määritetään tai eritellään kyseisten tuotteiden tai
palveluiden määrä, tyyppi, toiminnalliset kriteerit, standardit tai muut kvantitatiiviset tai
kvalitatiiviset vaatimukset;
"Myyjä" tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden myyjää, joka määritetään Ostotilauksessa.
2. Hyväksyntä. Muista päinvastaisista lausunnoista, ilmoituksista tai sopimuksista huolimatta
mikä tahansa kirjallinen Ostotilauksen vastaanottoilmoitus, tuotteiden toimittaminen tämän
Ostotilauksen mukaisesti tai tilattujen palveluiden suorittamisen aloittaminen Ostotilauksen
mukaisesti on osoitus siitä, että myyjä hyväksyy kaikki Ostotilauksessa mainitut ehdot. Jos jokin
Ostotilauksen ehdoista ei ole hyväksyttävä, MYYJÄN ON ILMOITETTAVA SIITÄ AMOLLE
KIRJALLISESTI otettuaan Ostotilauksen vastaan ja pidättäydyttävä tuotteiden toimittamisesta tai
palveluiden suorittamisesta, kunnes osapuolet ovat ratkaisseet asian kirjallisella sopimuksella.
3. Koko sopimus. Ostotilaus muodostaa myyjän ja AMOn välisen koko sopimuksen. Ostotilausta
ja mahdollista Erittelyä ei saa muuttaa ilman AMOn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Ostotilauksen mukaisten tuotteiden tai palveluiden korvaamiseen, vaihtamiseen tai osittaiseen
toimittamiseen tai suorittamiseen vaaditaan AMOn etukäteen antama kirjallinen suostumus.
4. Takuut. Myyjä vakuuttaa, että (a) näissä ehdoissa kuvatut tuotteet ja/tai palvelut toimitetaan
sovellettavan lainsäädännön, Ostotilauksen ja mahdollisesti soveltuvien Erittelyjen mukaisesti; (b)
toimitettavat tuotteet ovat uusia ja laadultaan hyväksyttäviä, eikä niissä ole suunnittelu- tai
valmistusvikoja; ja (c) palvelut suoritetaan tarvittavalla ammattitaidolla ja huolellisesti sekä AMOn
ohjeiden mukaisesti.
5. Vialliset tuotteet. Tuotteiden toimitusten mukana on aina oltava lähetyslista, jossa mainitaan
Ostotilauksen numero, toimitetut tuotteet ja niiden määrät. Jos tuotteet otetaan vastaan
irtotavarana, pakkauksessa tai kontissa on ilmoitettava nettopaino ja kokonaispaino. Kaikki
tuotteet tarkistetaan ja ne voidaan hylätä, jos (a) ne eivät ole Ostotilauksen ja/tai Erittelyn (jos
sellainen on) mukaisia; (b) niitä ei ole toimitettu ajallaan; tai (c) toimitettu määrä on vajavainen.
Tuotteet voidaan hylätä etukäteen suoritetusta maksusta huolimatta. Tuotteet voidaan kuitata
tarkastamattomina, jolloin AMO ilmoittaa Myyjälle tuotteiden mahdollisesta hylkäämisestä niin
nopeasti kuin kohtuullisesti on mahdollista. Hylättyjen tuotteiden palautus tapahtuu Myyjän
kustannuksella edestakaisten kuljetusten osalta, ja kaikki palautukseen liittyvät työvoima- ja
pakkauskustannukset tulevat Myyjän maksettaviksi. Rajoittamatta mitään muita oikeuksiaan
tuotteita hylättäessä AMO voi oman harkintansa mukaan vaatia korvaavien tuotteiden
toimittamista tai perua tilauksen kokonaan tai osittain ilman vastuuta Myyjää kohtaan. Mitään
palautettuja viallisia tuotteita ei tule korvata ilman AMOn kirjallista suostumusta. Hylätyt tuotteet
ovat Myyjän vastuulla heti, kun hylkäyksestä on ilmoitettu Myyjälle, huolimatta siitä, että tuotteet
ovat AMOn hallussa. AMO ei ole vastuussa hylättyjen tuotteiden maksamisesta, ja jos maksu on
suoritettu etukäteen, Myyjän tulee hyvittää maksu AMOlle kokonaisuudessaan (mahdollinen ALV
mukaan lukien) välittömästi pyydettäessä.
6. Puutteelliset palvelut. Jos AMO on perustellusti sitä mieltä, että Ostotilauksessa määritettyjä
palveluja ei ole suoritettu Ostotilauksen mukaisesti ja asianmukaisella ammattitaidolla ja
huolellisuudella, se voi omasta harkinnastaan joko määrätä puutteelliset palvelut suoritettavaksi
välittömästi uudelleen Myyjän kustannuksella tai perua tilauksen kokonaan tai osittain ilman
Myyjälle maksettavia hyvityksiä. AMO ei ole vastuussa hylättyjen tuotteiden maksamisesta, ja jos
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maksu on suoritettu etukäteen, Myyjän tulee hyvittää maksu AMOlle kokonaisuudessaan
(mahdollinen ALV mukaan lukien) välittömästi pyydettäessä.
7. Myyjän henkilöstö. Myyjän tulee varmistaa, että näiden ehtojen perusteella toteutettavaan
tuotteiden toimittamiseen tai palveluiden suorittamiseen liittyviin töihin osallistuvalla henkilöstöllä
on asianmukainen pätevyys ja kokemus. Jos Myyjän henkilöstön täytyy Ostotilauksen perustella
käydä AMOn hallussa olevissa tiloissa, henkilökunnan tulee noudattaa AMOn laatimia
turvallisuussääntöjä ja -vaatimuksia sekä muita kyseisiä tiloja koskevia vaatimuksia. Myyjän tulee
poistaa kuka tahansa henkilöstönsä jäsenistä AMOn tiloista AMOn perustellusta määräyksestä ja
hankkia sen jälkeen korvaava henkilökunta omalla kustannuksellaan.
8. Korvausvelvollisuus. Myyjä sitoutuu täten täysimääräiseen korvausvelvollisuuteen sekä
vapauttamaan AMOn vastuusta mitä tulee kaikkiin suoriin ja epäsuoriin (i) tappioihin (ii) vastuisiin
(iii) vahingonkorvauksiin (iv) kuluihin (v) kustannuksiin ja/tai (v) vaatimuksiin, jotka kohdistuvat
AMOon tai joita esitetään AMOa vastaan ja jotka (a) aiheutuvat viallisen tuotteen käytöstä tai
Ostotilauksen perusteella toimitetusta puutteellisesta palvelusta (b) aiheutuvat mistä tahansa
Myyjän Ostotilauksen mukaisten velvollisuuksien rikkomisesta tai ovat yhteydessä siihen tai (c)
aiheutuvat Myyjän henkilökunnan jäsenen kuolemasta tai henkilövahingosta hänen
toimittaessaan palveluita tai tuotteita AMOlle. Myyjän on AMOn pyynnöstä otettava vastuulleen
puolustautuminen tämän korvausvelvollisuuden piirissä olevia vaatimuksia vastaan, ottaen
kuitenkin aina huomioon, että mikään tässä kohdassa 8 ei salli Myyjän myöntää mitään AMOn
puolesta tai sopia mitään riita-asiaa tai vaatimusta ilman etukäteissuostumusta AMOlta.
9. Maksaminen ja Hinta. AMO maksaa Myyjälle Ostotilauksessa ilmoitetun hinnan Ostotilauksen
ehtojen mukaisesti. Mikäli hintaa ei ole määritetty, tuotteet tai palvelut laskutetaan sillä hinnalla,
jolla Myyjä viimeksi tarjosi (tai laskutti) samoja tai samanlaisia tuotteita tai palveluja AMOlle (tai
AMOlta), tai vallitsevalla markkinahinnalla sen mukaan, kumpi hinta on alhaisempi. Hinnat
sisältävät kaikki kulut, maksut ja kustannukset, jotka syntyvät ennen kuin tuotteet ovat AMOn
hallussa.
10. Laskut. AMOlla ei ole velvollisuutta maksaa maksuja muista kuin sellaisista laskuista, joiden
perusteena on AMOn virallinen tilaus Ostotilauksen ehtojen mukaisesti. Ellei Ostotilauksessa
muuta ilmoiteta, laskut erääntyvät maksettaviksi kolmenkymmenen päivän kuluttua (i) laskun
päivämäärästä tai (ii) kaikkien tuotteiden toimittamisesta Ostotilauksessa määritettyyn paikkaan
ja/tai kaikkien palvelujen täydellisestä suorittamisesta, kumpi vain on myöhemmin. Mikäli AMO
esittää Myyjälle laskutusta koskevia kysymyksiä, AMOlla on oikeus pidättäytyä maksamasta
laskua kysymysten selvittämisen aikana, ja tänä aikana laskutettua summaa ei voida korottaa
eikä sille kerry korkoa. Mikäli tuotteet toimitetaan useassa erässä tai palvelut suoritetaan
vaiheissa, Myyjä voi laskuttaa jokaisesta toimituksesta tai vaiheesta erikseen. Myyjällä ei ole
oikeutta esittää ylimääräisiä veroihin, tullimaksuihin tai muihin samankaltaisiin maksuihin liittyviä
laskuja.
11. Tuotteiden omistusoikeus. Kaikkien Ostotilauksen mukaisten tuotteiden omistusoikeus
siirtyy AMOlle seuraavasti sen mukaan, kumpi vaihtoehto on aikaisemmin: (a) AMOn maksaessa
minkä tahansa maksuerän Ostotilauksen mukaisesta hinnasta tai (b) kun tuote siirtyy AMOn
hallintaan riippumatta siitä, onko kyseinen tuote maksettu tai erääntynyt maksettavaksi.
12. Vaaranvastuu. Tuotteet ovat Myyjän vastuulla, kunnes AMO allekirjoittaa vastaanottaneensa
tuotteen (huolimatta siitä, että omistusoikeus on voinut siirtyä aiemmin).
13. Lain noudattaminen. Myyjä takaa, että näissä ehdoissa sovittujen tuotteiden tai palvelujen
toimittamisessa noudatetaan kaikkia sovellettavia lakeja.
14. Vakuutus. Myyjän on hankittava riittävät vakuutukset kattamaan Myyjän mahdolliset
Ostotilauksen mukaiset vastuut ja pyydettäessä toimitettava välittömästi AMOlle todisteet
vakuutuksista. Jos Ostotilaus koskee palveluja, Myyjällä on oltava työnantajan vastuuvakuutus.
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15. Immateriaalioikeudet. Myyjä takaa että (a) näiden ehtojen mukaisesti myydyt tuotteet ja
niiden kaikki osat, tuotteiden valmistusmenetelmä sekä tavanomainen käyttö tai Myyjän
ehdottama tai suosittelema käyttö tai käyttö AMOn käyttötarkoituksessa, josta Myyjä on tietoinen,
eivät loukkaa, eikä (b) Myyjä suorittaessaan mitään tämän Ostotilauksen mukaista palvelua,
loukkaa mitään patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta
(rekisteröityä tai rekisteröimätöntä) ja Myyjä sitoutuu täysimääräiseen korvausvelvollisuuteen
sekä vapauttamaan AMOn ja sen työntekijät vastuusta mitä tulee kaikkiin suoriin ja epäsuoriin (i)
tappioihin (ii) vastuisiin (iii) vahingonkorvauksiin (iv) kuluihin (v) kustannuksiin ja/tai (v)
vaatimuksiin, jotka ovat seurausta väitettyyn oikeudenloukkaukseen liittyvistä vaatimuksista tai
oikeudenkäynneistä, mikäli AMO ilmoittaa Myyjälle asiasta ja sallii Myyjän, sen niin halutessa,
osallistua ja puolustautua, sopia tai muulla tavoin saattaa päätökseen kyseinen väite tai prosessi,
ottaen kuitenkin aina huomioon, että mikään tässä kohdassa 15 ei salli Myyjän myöntää mitään
AMOn puolesta tai sopia mitään riita-asiaa tai vaatimusta ilman etukäteissuostumusta AMOlta.
16. Luottamukselliset tiedot. Myyjä sitoutuu pitämään salassa kaikki AMOn omistamat tai sen
hallussa olevat menetelmät, prosessit, tekniikat, liiketavat, kaavat, yhdisteet, koostumukset,
organismit, laitteistot, tutkimustiedot, markkinointi- ja myyntitiedot, asiakasluettelot, suunnitelmat
(“Luottamukselliset tiedot”) sekä kaiken muun tietotaidon ja liikesalaisuudet (“Liikesalaisuudet”),
jotka on paljastettu Myyjälle Ostotilauksen seurauksena. Myyjä ei käytä Luottamuksellisia tietoja
tai Liikesalaisuuksia itsensä tai muiden hyväksi (paitsi siinä suhteessa kuin on tarpeen Myyjän
Ostotilauksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi) tai paljasta kyseisiä tietoja kenellekään
ilman kirjallista etukäteissuostumusta AMOlta. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa (i)
Liikesalaisuuksien osalta määräämättömän ajan ja (ii) Luottamuksellisten tietojen osalta
kymmenen vuotta Ostotilauksen päivämäärästä tai kunnes Luottamukselliset tiedot julkistetaan
muutoin kuin Myyjän rikkoessa Ostotilauksen mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita.
17. Sopimuksen päättyminen virheen tai viivästyksen perusteella. AMOlla on oikeus purkaa
Ostotilaus kokonaisuudessaan tai mikä tahansa sen osa ilman vastuuta Myyjää kohtaan, jos
tuotteita ei kuljeteta tai toimiteta tai palveluja ei suoriteta näissä ehdoissa määritettyyn
päivämäärään mennessä tai jos suoritteita ei tehdä yllä olevan kohdan 13 mukaisesti.
18. Alennukset, muut vaatimukset. Mahdolliset käteisalennukset ja maksuajat lasketaan
alkaviksi siitä, kun AMO on vastaanottanut laskun tai tuotteet tai palvelut suoritettu sen mukaan,
mikä näistä tapahtuu viimeisenä. Mikäli AMO esittää näissä ehdoissa määritettyihin tuotteisiin tai
palveluihin liittyvän vaatimuksen, AMOlla on oikeus pidättää tai vähentää vaatimuksen mukainen
summa mistä tahansa kyseisellä hetkellä tai myöhemmin maksettavaksi erääntyvästä summasta,
eikä kyseinen summa eräänny maksettavaksi ennen kuin vaatimus on ratkaistu.
19. Korko. AMOn maksettavaksi erääntyvät summat eivät milloinkaan kanna korkoa.
20. Pakottavat säännökset. Mitä tulee Ostotilauksen mukaan toimitettujen tai suoritettujen
tuotteiden ja palvelujen laatuun, soveltuvuuteen tai tarkoitukseen sopivuuteen, Ostotilauksen
minkään ehtojen ei katsota sulkevan pois mitään minkään pakottavan lainsäännöksen perusteella
sovellettavaksi tulevaa edellytystä, takuuta tai ehtoa.
21. Sovellettava laki. Ostotilaukseen ja kaikkiin siitä aiheutuviin tai siihen liittyviin riitoihin ja
vaatimuksiin (mukaan lukien kaikki sopimukseen perustumattomat vaatimukset ja riidat)
sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti ja ne ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.
22. Oikeuksista luopuminen. Vaikka AMO ei käyttäisi näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan, sen
ei kuitenkaan katsota luopuvan mistään näissä ehdoissa mainituista oikeuksistaan.
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23. Alihankinta. Myyjällä ei ole oikeutta teettää Ostotilauksen tai minkään sen osan mukaisia
suoritteita alihankkijalla ilman AMOn kirjallista suostumusta. Tämän ehdon rikkomisen
seurauksena AMOlla on oikeus purkaa Ostotilaus tai niin halutessaan mikä tahansa sen osa.
24. Vastuu. Ostotilauksen mikään ehto ei kiellä tai estä kumpaakaan Osapuolta vetoamasta
lakiin
perustuviin
oikeuksiinsa
koskien
Osapuolen
tuottamuksesta
aiheutunutta
kuolemantapauksessa tai henkilövahingossa. Ostotilauksen mukaiset oikeudet, valtuudet ja
muutoksenhakukeinot eivät sulje pois mitään laissa mainittuja tai muita oikeuksia tai
muutoksenhakukeinoja.
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