TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT
1.

TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS

Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat
erottamattoman osan kaikkia TP Vision Finland Oy (“TP Vision”) hinta- ja muita tarjouksia. Kaikki TP Vision:n
tekemät, ostajan tilauksia ja sopimuksia koskevat hyväksynnät, vahvistukset ja sopimukset (jäljempänä
"Sopimukset") liittyen TP Vision:n ja Ostajan väliseen Philips-tuotemerkin omaavien televisiotarvikkeiden ja palveluiden (jäljempänä "Tuotteet") myyntiin ja ostoon, paitsi sellaisissa tapauksissa ja soveltamisaloissa, joissa TP
Vision on nimenomaisesti suostunut johonkin muuhun.
Täten TP Vision nimenomaisesti torjuu ja jättää huomioimatta Ostajan asiakirjassa tai asiakirjoissa mainitut, näiden
ehtojen julkaisemista edeltävät tai näiden ehtojen jälkeen julkaistut sekä näitä ehtoja koskevat tai näihin ehtoihin
viittaavat ehdot ja tällaisia ehtoja ei sovelleta mihinkään TP Vision:n ja ostajan välillä tehtyyn kauppaan eikä tule
sitomaan TP Vision:a millään tavalla.
TP Vision:n antamat ostotarjoukset voidaan hyväksyä TP Vision:n tarjouksessa ilmoittaman ajanjakson aikana tai,
mikäli ajanjaksoa ei ole ilmoitettu, kolmenkymmenen (30) päivän sisällä tarjouksen antamispäivästä. TP Vision voi
perua tarjouksen milloin tahansa ennen ostajan hyväksyntää.
2.

HINNOITTELU

Tarjousten, vahvistusten ja Sopimusten hinnat Euroissa (EUR), perustuvat toimituksen Ex-Worksiin (INCOTERMS,
viimeisin versio) TP Vision:n tuotantolaitokseen tai muuhun TP Vision:n määrittelemään laitokseen, ellei Ostajan ja
TP Vision:n välillä ole kirjallisesti sovittu jotakin muuta. Hinnat eivät sisällä veroja, tullia, tai muita vastaavia nyt tai
jälkeenpäin määrättyjä, tuotteita koskevia maksuja. TP Vision lisää veron, tullin sekä muut vastaavat maksut
sellaisiin myyntihintoihin, joiden osalta laki tätä edellyttää tai mahdollistaa TP Vision:n keräämään nämä. Nämä
maksetaan yhdessä ostohinnan kanssa Ostajan toimesta.
3.

MAKSU

(a)

TP Vision voi laskuttaa Ostajaa tuotteiden hinnasta Tuotteiden toimituksen yhteydessä INCOTERM:in
mukaisesti, ellei TP Vision:n ja asiakkaan välillä ole kirjallisesti sovittu toisin. Nettomaksun maksuaika on
kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskun päivämäärästä, ellei TP Vision:n ja Ostajan välillä ole
kirjallisesti sovittu toisin. Kaikki maksut tulee suorittaa määriteltyyn osoitteeseen. Mikäli toimitus tehdään
erinä, saatetaan jokaisesta erästä laskuttaa erikseen; maksu näistä eristä on maksettava asianomaiseen
eräpäivään mennessä. Aikaistetuista maksusuorituksista ei myönnetä minkäänlaista alennusta, ellei
tällaiseen ole TP Vision:n kirjallista suostumusta. Asianomaisen lainsäädännön TP Vision:lle antamien
oikeuksien ja hyvitysten lisäksi kaikista viivästyneistä maksuista peritään kahdeksantoista prosentin (18%)
suuruinen vuosittainen korko tai sovellettava lakimääräinen korkosumma, kumpi tahansa näistä on
sovellettavan lainsäädännön mukaan korkeampi, eräpäivästä siihen saakka kunnes maksu on suoritettu
kokonaan.
Kaikki TP Vision:n hyväksymät toimitukset tulevat kaikkina aikoina olemaan TP Vision:n
luottohyväksynnän alaisia. Mikäli Ostajan taloudellinen tilanne ei TP Vision:n arvion mukaan anna
perusteita Tuotteiden tuotantoon ja toimitukseen yllämainituin maksuehdoin, voi TP Vision vaatia osittaista
tai kokonaista etukäteismaksua tai vaatia muita maksuehtoja toimituksen ehtoina. TP Vision voi keskeyttää,
siirtää tai peruuttaa minkä tahansa luoton, toimituksen tai minkä tahansa muun TP Vision:n toimenpiteen.
Maksusuoritusten tai minkä tahansa muun Ostajan velvollisuuden laiminlyönti antaa TP Vision:lle
oikeuden kieltäytyä toimenpiteistä ja/tai Tuotteiden toimituksista kunnes suoritukset ovat ajan tasalla. TP
Vision voi keskeyttää, siirtää tai peruuttaa minkä tahansa luoton, toimituksen tai minkä tahansa muun TP
Vision:n toimenpiteen. Tämä oikeus on kaikkien muiden Sopimuksen tai lain määrittelemien oikeuksien
ja hyvitysten lisäksi, ei niiden korvike.

(b)

(c)
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4.

TOIMITUS JA MÄÄRÄ

(a)

Tuotteet toimitetaan CIP (INCOTERMS viimeisin versio) TP Vision:n määritelmien mukaan, ellei toisin
ole kirjallisesti sovittu. TP Vision ilmoittaa tai tunnustaa toivottu toimituspäivä edellyttäen, että Ostaja
ilmoittaa kaikki tarvittavat tilaus ja toimitustiedot riittävästi ennen toivottua toimituspäivää.
Mikäli toisin ei ole sovittu, Ostaja antaa TP Vision:lle kirjallisen huomautuksen toimituksen
epäonnistumisesta ja kolmekymmentä (30) päivää aikaa tilanteen korjaamiseksi. Mikäli TP Vision ei
toimita mainitun kolmenkymmenen (30) päivän ajanjakson aikana, Ostajan ainoa ja yksinomainen hyvitys
on peruuttaa asianomaiset Sopimuksen mukaiset, toimittamatta jääneet erät.
Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle täyden ostohinnan maksamisen jälkeen. Vaaranvastuu Tuotteissa
siirtyy TP Vision:lta Ostajalle toimituksen yhteydessä sovellettavien INCOTERMS-ehtojen mukaisesti.
Mikäli ostaja ei pysty ottamaan tilaamiansa Tuotteita vastaan, voi TP Vision toimittaa Tuotteet
konsignaationa Ostajan kustannuksella.

(b)

(c)
(d)

5.

YLIVOIMAINEN ESTE

TP Vision ei kanna vastuuta toimitusten epäonnistumisesta tai viivästymisestä, mikäli:
(i)
tämä häiriö tai viivästyminen johtuu valmistusprosessiin liittyvistä katkoksista; tai
(ii)
tämän häiriön tai viivästymisen on aiheuttanut alla olevien määritelmien tai lain määrittelemä Ylivoimainen
este (Force Majeure).
Yllä olevan mukaan, Sopimuksen asianomaisen kohdan/asianomaisten kohtien toteuttaminen keskeytetään häiriön
kestämisen ajaksi, ilman että TP Vision joutuisi kantamaan vastuun tai olisi Ostajalle korvausvelvollinen tilanteen takia
koituneista vahingoista.
Ylivoimainen este (Force Majeure) käsittää sellaiset olosuhteet tai tapaukset, jotka ovat TP Vision:n kohtuullisen
hallintakyvyn ulkopuolella, olivatpa nämä sitten ennakoitavissa tai ei sopimuksen aikana, joiden tuloksena on
kohtuutonta vaatia että TP Vision suorittaa omat velvoitteensa, mukaan lukien TP Vision:n alihankkijoille aiheutuneet
ylivoimaiset esteet tai häiriöt. Mikäli ylivoimainen este kestää kolme (3) peräkkäistä kuukautta (tai mikäli TP Vision
on kohtuullisesti voinut ennakoida kolme peräkkäistä kuukautta kestävän viivästyksen), on TP Vision:lla oikeus
irtisanoa Sopimus tai mikä tahansa sen osa ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta Ostajaa kohtaan.
6.

OHJELMISTO-, DOKUMENTOINTI - JA IMMATERIAALIOIKEUS

TP Vision:n suorittama Tuotteen myynti merkitsee tämän ehdon määritelmien mukaisesti että Ostaja saa rajoitetun,
ei-yksinomaisen lisenssin ilman siirto-oikeutta TP Vision:n ja/tai sen tytäryhtiöiden immateriaalioikeuksiin ("TP
Vision:n immateriaalioikeus") käyttää ja jälleenmyydä Tuotteita asianomaisessa maassa, jolle TP Vision on myynyt
tuotteen.
Asianomaisen tuotteen myynti ei, siinä määrin kun ohjelmisto ja/tai dokumentaatio toimitetaan tuotteeseen
sisäänasennettuna tai tuotteen kanssa, merkitse että omistusoikeus ohjelmistoon ja/tai dokumentaatioon siirtyy
Ostajalle vaan tarkoittaa ainoastaan, tämän ehdon määritelmien mukaisesti, että Ostaja saa rajoitetun eiyksinomaisen lisenssin ilman siirto-oikeutta TP Vision:n immateriaalioikeuksiin, mikä oikeuttaa käyttää sellaista
ohjelmistoa ja/tai dokumentaatiota, joka on tullut yhdessä, sisäänasennettu tai toimitettu Tuotteen mukana TP
Vision:n toimesta asianomaisessa maassa.
Ostaja ei saa: (a) modifioida, mukauttaa, muuttaa, kääntää tai luoda johdannaistuotteita mistään TP Vision:n
ohjelmistosta joka kuuluu tuotteisiin tai toimitetaan Ostajalle; (b) myöntää, alilisensoida, liisata, vuokrata, lainata,
siirtää, julkaista tai muulla tavoin tarjota ohjelmistoa käytettäväksi; (c) yhdistää tai liittää ohjelmisto johonkin
muuhun tai toisen ohjelmiston kanssa; tai (d) mallintaa symbolisella konekielellä, palauttaa alkuperäiselle
ohjelmointikielelle, koodin kääntäminen konekielelle tai muulla tavoin yrittää johtaa ohjelmiston lähdekoodi ilman
TP Vision:n lupaa paitsi sellaisissa tapauksissa jossa se on nimenomaisesti lain mukaan sallittu. Ostajan tulee
jäljentää, ilman minkäänlaisia muutoksia, TP Vision:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tai kolmannen osapuolen toimittajien
toimittamia tekijänoikeuksien selitteitä kaikissa TP Vision:lta tulleissa ohjelmistoissa tai dokumentaatiossa.
Kolmannen osapuolen lisenssiehtoja saatetaan soveltaa.
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7.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

(a)

TP Vision takaa että asianomaisen ohjeen mukaisessa normaalikäytössä olevat Tuotteet (poissulkien kaikki
ohjelmistot, jotka eivät ole sisäänasennettuja Tuotteeseen TP Vision:n toimesta) tulevat Ostajalle
toimituksesta kaksitoista (12) kuukautta eteenpäin (tai muuna sopimuksen osapuolten kirjallisesti sopimana
ajanjaksona) olemaan vailla tuote tai valmistusvikoja ja niiden tulee selvästi olla yhdenmukaisia TP
Vision:n kyseiselle Tuotteelle asettamien laitemääritelmien tai muiden TP Vision:n kirjallisesti
hyväksymien, sovellettavissa oltavien laitemääritelmien mukaisesti. TP Vision:n ainoa ja yksinomainen
velvollisuus ja Ostajan ainoa ja yksinomainen oikeus, liittyen tähän takuuseen liittyviin
korvausvaatimuksiin, rajoitetaan TP Vision:n valinnan mukaan joko korvaavaan tuotteeseen tai tuotteen
korjaukseen tai viallisen tai tuotemääritelmiä vastaamattoman Tuotteen ostohinnan hyvitykseen.
TP
Vision:lle annetaan kohtuullinen korjaus-, korvaus- tai hyvitysaika. Tuotemääritelmiä vastaamattomista tai
viallisista Tuotteesta tulee TP Vision:n omaisuutta välittömästi niiden korvaamisen tai hyvityksen jälkeen.
Ostaja voi lähettää takuun piiriin kuuluvat Tuotteet TP Vision:n asianomaiseen laitokseen vain mikäli se
noudattaa TP Vision:n sen hetkiseen palautettavaksi oikeutetun tavaran toimintaohjetta (policya). TP
Vision maksaa rahtikustannukset tapauksissa, joissa takuuhyvitys on oikeutettu. Ostaja maksaa palautetut
Tuotteet, joita ei ole todettu viallisiksi tai tuotemääritelmiä vastaamattomiksi yhdessä tähän liittyvien rahti-,
testaus- sekä käsittelykulujen kanssa.
Edellä mainitusta huolimatta TP Vision:lla ei tule olemaan minkäänlaisia takuunalaisia velvoitteita mikäli
vika tai tuotemääritelmien vastaamattomuus on aiheutunut ympäristö- tai rasituskokeesta, väärinkäytöstä,
muusta kuin käyttöohjeissa määritellyn mukaisesta käytöstä, huolimattomasta käytöstä, väärästä
asennuksesta tai vahingosta, tai johtuu virheellisestä korjauksesta, mukautuksesta, modifioinnista,
säilytyksestä, kuljetuksesta tai väärästä käsittelystä.
Yllä ilmaistun takuu kattaa suoraan Ostajan, mutta ei kata Ostajan asiakkaita, agentteja tai edustajia ja
takuu myönnetään kaikkien muiden takuiden sijasta, olivatpa nämä ilmaistuja tai viitattuja, sisältäen
rajoituksetta kaikki viitatut kuntotakuut tietylle käyttötarkoitukselle, kaupallisuudelle tai
immateriaalioikeuden loukkaamattomuudelle. TP Vision sanoutuu täten nimenomaisesti irti kaikista muista
takuista.
Kohdan 9:n (Vastuurajoitus) poikkeukset ja rajoitukset huomioiden edellä mainittu määrittää koko TP
Vision:n vastuun viallisia tai tuotemääritelmiä vastaamattomien Tuotteiden toimituksen yhteydessä.

(b)

(c)

(d)

(e)

8.

IMMATERIAALIOIKEUS KORVAUS

(a)

TP Vision:n tulee omakustanteisesti: (i) puolustaa oikeusasiaa missä tahansa kolmannen osapuolen Ostajaa
vastaan aloittamassa oikeudenkäynnissä siinä määrin, missä oikeudenkäynnin piiriin kuluu syyte siitä että
TP Vision:n luoma Sopimuksen alainen Tuote rikkoo/loukkaa suoraan kantajan patenttia, tekijänoikeuksia,
tavaramerkkiä tai liikesalaisuutta; ja (ii) pitää Ostaja kuluitta lopullisen tuomion aiheuttamista vahingoista
ja kuluista sellaisessa oikeudenkäynnissä, siinä määrin missä kulut suoraan ja yksinomaan katsotaan
johtuvan tällaisesta rikkomisesta/loukkaamisesta.
TP Vision:lla ei tule olemaan minkäänlaista velvollisuutta tai vastuuta Ostajaa kohtaan Kohdan (a) mukaan
(1) ellei TP Vision ole: (i) vastaanottanut kirjallista tiedotetta asianomaisesta vaateesta viipymättä; (ii)
saanut yksioikeutta hallita ja johtaa vaateen tutkimukseen, valmisteluihin, puolustukseen sekä sovitteluun
liittyvät asiat, oikeusavustajan valinta mukaan lukien; sekä (iii) saanut Ostajan täyden ja kohtuullisen avun
ja yhteistyön tällaisessa tutkimuksessa, valmistelussa, sovittelussa ja puolustuksessa; (2) mikäli vaade
tehdään vasta kolmen (3) vuoden jälkeen Tuotteen toimitusajankohdasta.
Mikäli mikä tahansa Tuotteista on tai TP Vision:n mielestä tulee olemaan vaateen kohteena patenttien
loukkaus- tai tekijänoikeuksien rikkomustapauksessa yllä olevan Kohdan 8 (a) mukaan, on TP Vision:lla
oikeus, ilman velvollisuutta ja ainoana vaihtoehtonaan: (i) hankkia Ostajalle oikeus jatkaa Tuotteen käyttöä
tai myymistä; (ii) tarjota korvaava Tuote, tai (iii) modifioida Tuotetta sellaisella tavalla ettei modifioitu
Tuote loukkaa patentteja tai tekijänoikeuksia; tai (iv) lopettaa mikä tahansa Sopimus siinä määrin kuin se
liittyy tämänkaltaiseen Tuotteeseen.
Kohdan 9 Ehdot (Vastuurajoitus) huomioiden, edellä mainittu ilmaisee TP Vision:n koko vastuun ja
velvollisuuden Ostajaa kohtaan ja Ostajan ainoan hyvityksen liittyen mihin tahansa todelliseen tai
väitettyyn immateriaalioikeuksien tai muiden käyttöoikeuksien loukkaamisen suhteen.

(b)

(c)

(d)
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9.

VASTUURAJOITUS

(a)

TP VISION EI OLE VASTUUVELVOLLINEN MISTÄÄN MENETETYISTÄ TULOISTA.
MENETETYISTÄ SÄÄSTÖISTÄ, MENETETYSTÄ MAINEESTA, MENETETYSTÄ GOODWILLARVOSTA, SELLAISISTA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSELLISISTA,
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SYNTYNEET MINKÄ
TAHANSA TP VISION:N MYYMÄN TUOTTEEN SOPIMUKSESTA TAI NÄIHIN LIITTYVÄSTÄ
MYYNNISTÄ TAI TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ, PERUSTUIVATPA NÄMÄ VAHINGOT SITTEN
RIKKOMUKSEEN, TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN JURIDISEEN
JÄRJESTELMÄÄN – TÄMÄ HUOLIMATTA SIITÄ, JOS TP VISION:TÄ ON NEUVOTTU, TAI SEN
OLLESSA TIETOINEN, ASIANOMAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEN MAHDOLLISUUDESTA.
TP VISION:N KOKONAISVASTUU OSTAJAA KOHTAAN EI MINKÄÄN SOPIMUKSEN
KOHDALLA TULE YLITTÄMÄÄN KYMMENTÄ PROSENTTIA (10 %) ASIANOMAISESTA
SOPIMUKSESTA..

(b)

(c)

10.

Kaikki Ostajan vahingonkorvausvaatimukset tulee tehdä Ostajan toimesta yhdeksänkymmentä (90) päivää
korvaushakemukseen oikeuttavan vahinkotapahtuman sattumisajankohdasta ja kaikki tällaiseen vaateeseen
liittyvät oikeusasiat tulee aloittaa yhden (1) vuoden sisällä tällaisen tapahtuman päivämäärästä. Vaateet,
joita ei ole tuotu tai aloitettu edeltävän lauseen mukaisesti ovat mitättömiä.
Yllä olevan Kohdan 9 mukaiset rajoitukset ja poikkeukset pätevät vain asianomaisen sovellettavan
lainsäädännön määrittelemissä puitteissa.
LUOTTAMUKSELLISUUS

Ostaja hyväksyy, että kaikki TP Vision:n Ostajalle ja/tai tämän tytäryhtiöiden julkistama tekninen, kaupallinen ja
taloudellinen tieto on TP Vision:n ja/tai sen tytäryhtiöiden luottamuksellista tietoa. Ostaja ei julkista kolmansille
osapuolille mitään sellaista luottamuksellista tietoa eikä käytä mitään sellaista luottamuksellista tietoa muihin, kuin
osapuolten sopimiin tarkoituksiin tässä harkittuun ostotoimen mukaisesti.
11.

VIENNIN-/TUONNIN HALLINTA

Mikäli Sopimuksen alaisen Tuotteen toimitus vaatii sovellettavan lainsäädännön tai säännösten mukaan valtion ja/tai
valtion viranomaisen myöntämän vienti- tai tuontilisenssin tai se on muutoin rajoitettu tai kielletty viennin- tai
tuonninhallintalainsäädännön tai -säännösten takia, saattaa TP Vision pidättäytyä kyseisen toimituksen osalta
velvollisuuksistaan sekä Ostajan oikeuksista siihen saakka, kunnes lisenssi on myönnetty ja rajoituksen ja/tai kiellon
keston ajaksi, vastaavasti TP Vision voi jopa lopettaa Sopimuksen joutumatta minkäänlaiseen vastuuvelvollisuuteen
Ostajaa kohtaan.
Mikäli tämän lisäksi tarvitaan loppukäyttäjän lausunto, TP Vision:n on välitettävä tieto asiasta Ostajalle välittömästi
ja Ostajan tulee toimittaa TP Vision:lle tällainen asiakirja TP Vision:n ensimmäistä kirjallista pyyntöä vastaan;
mikäli vaaditaan tuontilisenssiä, tulee Ostajan välittömästi saattaa tieto asiasta TP Vision:lle ja Ostajan tulee
toimittaa asianomainen asiakirja TP Vision:lle niin pian kuin mahdollista. Hyväksymällä TP Vision:n tarjouksen ja
sitoutumalla sopimukseen ja/tai hyväksymällä minkä tahansa Tuotteen, Ostaja hyväksyy ettei hän tule rikkomaan
mitään Tuotteisiin ja/tai niihin liittyviin dokumentaatioihin sovellettavaa viennin- ja tuonninhallintalainsäädäntöjä
tai säännöksiä.
12.

LUOVUTUS JA KUITTAUS

Ostaja ei saa luovuttaa mitään Sopimuksen velvollisuuksia tai oikeuksia ennen TP Vision:n kirjallista suostumusta.
Ostajalla ei ole minkäänlaista oikeutta pidättäytyä tämän Sopimuksen tai minkä tahansa muun TP Vision:n tai sen
tytäryhtiöiden kanssa sovitun sopimuksen mukaan myytyjen Tuotteiden maksuista, alentaa niitä tai kompensoida
olemassa olevia maksuja tai tulevia vaateita erääntyvistä maksuista ja sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaiset
määrät huolimatta siitä jos Ostaja tai joku muu Ostajan toimesta on vaatinut mitä tahansa vähennyksiä.
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13.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA FOORUMI

Kaikki tarjoukset, vahvistukset ja Sopimukset säännellään ja tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien
Sopimukseen liittyvät riidat yritetään ratkaista ensin Ostajan ja TP Vision:n toimesta konsultoinnin ja neuvottelun
kautta yhteistyössä. Kaikki kiistat, joita ei voida sopia ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ottaen
huomioon että TP Vision:lla on aina lupa oikeudelliseen toimenpiteeseen tai menettelyyn Ostajaa vastaan missä
tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa
koskevaa yleissopimusta ei sovelleta mihinkään tarjoukseen, vahvistukseen tai Sopimukseen. Mitään tässä Ehdossa 13
ei pidä selittää tai tulkita rajoittavan joko TP Vision:n tai Ostajan oikeutta sovellettavan lainsäädännön mukaiseen
kieltotuomioon tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen tai sellaisten toimenpiteiden ottamiseen, joiden
tarkoituksena on turvata mahdollisuudet regressioikeuteen.
14.

RIKKOMUS JA PÄÄTTYMINEN

Vaikuttamatta oikeuksiin ja hyvityksiin jotka TP Vision:lla voi olla Sopimuksen tai lain mukaan, TP Vision voi,
ilmoittamalla Ostajalle kirjallisesti, irtisanoa Sopimuksen tai minkä tahansa sen osan välittömästi ilman
minkäänlaista vastuuta, jos:
(a) Ostaja rikkoo Sopimuksen ehtoja tai toimii Sopimuksen ehtojen vastaisesti;
(b) jokin menettely joka koskee maksukyvyttömyyttä, konkurssia (mukaan lukien yrityssaneeraus), selvitystilaa tai
yhtiön purkua pannaan vireille Ostajaa vastaan, olivatpa nämä sitten järjestetty tai toimeenpantu Ostajan toimesta,
vapaaehtoisesti tai pakon edessä, tai Ostajalle määritetään edustaja, tai jos mikä tahansa toimeksianto on tehty
Ostajan luotonantajien hyväksi.
Yllämainitun tapauksen sattuessa kaikki Sopimuksen mukaan Ostajan toimesta tehtävät maksut tehdään välittömästi
erääntyviksi ja maksettaviksi. Sopimuksen peruutuksen, irtisanomisen tai voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen
sellaiset ehdot ja edellytykset, joiden on määrä säilyä tämäntapainen peruutus, irtisanominen tai voimassaoloajan
umpeutuminen tulee säilymään.
15.

MUUTA HUOMIOITAVAA

(a)

Mikäli jokin ehto (ehdot) näistä Ehdot ja Edellytyksistä todetaan pätemättöminä tai niitä ei tulla pitämään
täytäntöönpanokelpoisina asianomaisessa toimivaltaisessa oikeusistuimessa tai minkä tahansa tulevan
lainsäädännöllisen tai hallinnollisen toimenpiteen mukaan, ei tällaisella toteamisella tai toimenpiteellä kielletä
muiden Ehtojen täytäntöönpanokelpoisuutta ja laillisuutta. Mikäli jokin näiden Ehtojen ja Edellytysten ehto
tullaan lopulta määrittämään lainvastaiseksi tai ehtoa ei tulla pitämään täytäntöönpanokelpoisena, tulee
tällainen ehto erottaa Ehdoista ja Edellytyksistä siten, että muut kohdat jäävät lainvoimaisiksi. Tämän
lisäksi ehto, jota pidetään lainvastaisena tai jota ei pidetä täytäntöönpanokelpoisena, tulee korvata saman
merkityksen ja alkuperäistä aikomusta heijastavalla korvaavalla lausekkeella siinä määrin kuin se on
sovellettavan lainsäädännön puitteissa sallittua.
Kumman tahansa osapuolen epäonnistuminen harjoittaa, tai viivästyminen, Sopimukseen perustuvan
oikeuden tai hyvityksen käytössä ei tarkoita oikeuksista luopumista; eikä myöskään yksittäinen tai
osittainen oikeuden tai hyvityksen käyttö Sopimuksen perusteella estä minkään toisen tai tulevan samasta
Sopimuksesta johtuvan tai siihen liittyvän asiakirjan tai lakiin perustuvan oikeuden tai hyvityksen käyttöä.

(b)

16.

SANAMERKIN ”PHILIPS” KÄYTTÖ

Ostajalla on oikeus käyttää sanamerkkiä ”Philips” tuotteiden mainonnassa ja myyntitarkoituksessa mutta vain siinä
määrin kuin se on määritelty kotisivulla pwww.ourbrand.philips.com. Ostaja myöntää täten, että kaikki oikeudet ja
edut nimeen Philips ja sanamerkkiin ”Philips” kuuluvat sen rekisteröidylle haltijalle Koninklijke Philips Electronics
N.V.:lle. Ostaja myöntää nimenomaisesti, että Ostaja ei saa mitään oikeuksia yllämainittuun nimeen ja
tavaramerkkiin käyttämällä ja/tai markkinoimalla tuotteita jotka ovat varustettu mainitulla nimellä ja/tai
tavaramerkillä, eikä myöskään näiden käyttö, kuten sallitaan näissä ehdoissa, voida tulkita ostajan eduksi.
Ostaja ei saa muokata, hävittää, poistaa, peittää tai tärvellä millään tavalla tavaramerkkejä ja sarja-, malli- ja/tai
tyyppinumeroita jotka on liitetty tai kiinnitetty Tuotteisiin.

Yleiset myyntiehdot

Ostaja voi käyttää kotisivullaan nimimerkkiä ”Philips” jotta ne Philips Tuotteet joita Ostaja myy tunnistetaan. Ostaja
voi linkittää kotisivultaan oikealla ja asiaankuuluvalle Philips:n tuotesivulle. Ostaja voi luoda linkin kotisivultaan
käyttämällä virallista painiketta jonka Philips tarjoaa. Ostaja voi myös linkittää korostamalla tai alleviivaamalla
sanan Philips kotisivullaan tai kyseessä olevan määritellyn tuotteen tuotekuvauksessa tai ilmoittamalla
asiaankuuluvan Philips Uniform Resource Locators (URL´s). Philips:n nettisivut ei saa näkyä raameina tai millään
muulla tavalla, joka antaa vaikutelman että Philips:n sisältö kuuluu Ostajalle. Ostaja ei saa kopioida tai matkia
Philips:n nettisivujen tyyliä tai niiden osia omilla kotisivuillaan jotta Internetin käyttäjät välttyvät sekoittamasta
näitä. Ostajalle ei ole oikeutta rekisteröidä tai käyttää mitään verkkotunnusta tai URL joka sisältää nimen Philips tai
mitään muuta Philips:n tai Philips konsernin tavaramerkkiä.
Ostajalla ei ole oikeutta käyttää sanamerkkiä ”Philips” tai muita Philips konsernin tavaramerkkejä hakukone
mainonnassa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Google Adwords ohjelmaan. Ostaja ei saa käyttää ”Philips Shield”
ja/tai lausetta ” Sense and Simplicity”.

Yleiset myyntiehdot

