BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, SUOMEN SIVULIIKE YLEISET MYYNTIEHDOT
Näitä yleisiä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliikkeen (“Bridgestone” tai “Yhtiö”) myydessä Tuotteita
asiakkailleen (”Asiakas”) (Yhtiö ja Asiakas jatkossa yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”). Ehtoja ei sovelleta kuluttajakauppaan.
1. MÄÄRITELMÄT
Siltä osin, kun määritelmät eivät ilmene muualta Ehdoista, sovelletaan seuraavia määritelmiä:
"Tuotteet" tarkoittaa Tilauksessa yksilöityjä Tuotteita, jotka Yhtiö myy Asiakkaalle (sisältäen kaikki tai osan Tuotteista);
"Tilaus" tarkoittaa Asiakkaan Yhtiölle toimittamaa Tuotteiden hankintaa koskevaa tilausta.
2. EHTOJEN TAUSTA JA TARKOITUS
Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Tilauksiin. Jokaisen Tilauksen katsotaan olevan Asiakkaan sitova tarjous ostaa Tuotteita Yhtiöltä. Alla kohdassa 3.1
mainittua poikkeusta lukuun ottamatta, Asiakas ei ole oikeutettu peruuttamaan Tilauta ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta. Jos Tilaus ei
perustu Yhtiön antamaan sitovaan tarjoukseen, Tilaus katsotaan hyväksytyksi vasta, kun Yhtiö aloittaa Tuotteiden toimittamisen Tilauksen ja näiden
Ehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus ilman eri seuraamusta peruuttaa sitova tai hyväksytty Tilaus jos Tuotteita ei ole saatavilla, edellyttäen, että
tämä tehdään kohtuullisessa ajassa, ja joka tapauksessa ennen Tuotteiden toimitusta.
3. MYYNTIEHDOT
3.1. Hinnat ja alennukset
Yhtiöllä on oikeus päivittää hinnastojaan harkintansa mukaan. Tuotteiden hinta määräytyy kunkin Tilauksen hetkellä voimassaolevan Yhtiön
hinnaston mukaisesti, elleivät Osapuolet ole sopineet toisin. Mahdolliset asiakaskohtaiset Tuotteita koskevat alennukset, muut alennukset tai
jälkihyvitykset eivät koske voimassa olevia rengaskierrätysmaksuja eivätkä rahtia.
3.2. Maksuehdot
Maksuehto on 7 pv netto, mikäli Yhtiö ei ole toisin ilmoittanut. Viivästyskorko on 11 % p.a.
Asiakkaalta veloitettavat maksut eivät sisällä arvonlisäveroa (”ALV”). Arvonlisäverollisen myynnin yhteydessä Asiakkaalta veloitetaan myös
arvonlisävero. Saadessaan laskun Yhtiöltä Asiakkaan tulee maksaa Yhtiölle laskulla oleva arvonlisävero samalla, kun lasku Tavaroiden hankinnasta
erääntyy maksettavaksi.
Asiakkaan tulee suorittaa kaikki erääntyvät maksut ilman vähennyksiä, oli sitten kyseessä kuittaaminen, maksun pidätys, vastasaaminen, hyvitys,
vähennys tai muu vastaava (ellei laissa toisin määrätä). Asiakkaalle myönnetyt luotot voidaan peruuttaa Yhtiön yksipuolisella päätöksellä.
Jos Asiakas ei ole maksanut avoimia saataviaan Yhtiölle viimeistään eräpäivänä, kaikki Asiakkaan avoimet saatavat erääntyvät välittömästi
maksettaviksi ja Yhtiö on oikeutettu:
a) peruuttamaan tai pidättäytymään Tilausten täyttämisestä ja/tai Tuotteiden toimituksesta, kunnes maksut on hoidettu tai järjestelty
Yhtiötä tyydyttävällä tavalla;
b) kuittaamaan saatavan mistä tahansa Asiakkaan Yhtiölle tekemästä toiseen Tilaukseen kohdistuvasta maksusta, siten kuin Yhtiö katsoo
sopivaksi; ja
c)
vaatimaan, että Asiakas maksaa Tuotteet Yhtiölle ennen niiden luovutusta Asiakkaalle.
4. TOIMITUSEHDOT
4.1. Tilaus ja toimitus
Toimitusehto on ex works Yhtiön varastosta, ellei Osapuolten välillä ole sovittu toisin. Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Tuotteet on
asetettu Asiakkaan saataville Yhtiön varastossa Yhtiön yksilöimänä ajankohtana.
Yhtiön nimeämä toimituspäivä on aina ainoastaan arvio toimituspäivästä. Jos Yhtiö ei ole nimennyt toimituspäivää, toimitus tapahtuu kohtuullisessa
ajassa. Jos Asiakas ei ota Tuotteita vastaan niitä toimitettaessa, Yhtiö varastoi tuotteita toimituksen tapahtumiseen saakka ja veloittaa Asiakkaalta
kaikki tähän liittyvät kustannukset ja kulut (mukaan lukien vakuutuksen).
Tuotteiden toimituksen edellytyksenä on niiden saatavuus kohdassa 2 kuvatulla tavalla. Jos Yhtiö ei toimita Tuotteita, joiden toimittamiseen se on
sitoutunut, on Toimittajan vastuu rajattu ainoastaan olennaisiin viivästyksiin ja niissäkin tapauksissa ainoastaan kustannuksiin ja kuluihin, jotka
aiheutuivat siitä, että Asiakas hankki lajiltaan ja laadultaan korvaavan tuotteen halvimmalla saatavilla olevalla markkinahinnalla, vähennettynä
Tuotteiden hinnalla. Yhtiön vastuu ei missään tilanteessa ylitä Tuotteen hintaa.
Yhtiö on harkintansa mukaan oikeutettu toimittamaan Tuotteet erissä ja laskuttamaan Asiakasta jokaisesta erästä erikseen. Jos Tuotteet
toimitetaan erissä, jokainen erä tulkitaan omaksi erilliseksi toimituksekseen. Jos Yhtiö epäonnistuu yhden tai useamman erän toimituksessa näiden
Ehtojen edellyttämällä tavalla, ei se oikeuta Asiakasta tulkitsemaan eriä yhtenä kokonaisuutena tai kieltäytymään muiden erien vastaanottamisesta.
Yhtiö ei ole missään tilanteessa vastuussa Tuotteiden toimittamatta jättämisestä tai Tuotteille kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista (vaikka ne
olisivat aiheutuneet Yhtiön tai sen edustajan laiminlyönnistä), jos Asiakas ei ilmoita tästä Yhtiölle kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa
toimituspäivästä.
5. VASTUU VIALLISESTA TUOTTEESTA
Yhtiö vakuuttaa tuotteiden olevan (sekä materiaalin että työn osalta) virheettömiä.
Reklamoidut Tuotteet tutkitaan Yhtiön tai sen valtuuttaman edustajan toimesta. Jos Tuote todetaan vialliseksi, Yhtiö voi omalla päätöksellään ja
kustannuksellaan joko (i) korjata Tuotteen, (ii) toimittaa korvaavan Tuotteen tai (iii) tehdä kohtuullisen hyvityksen, huomioiden Tuotteiden käytön
määrän ennen vian toteamista. Vialliset ja uusilla korvatut Tuotteet ovat Yhtiön omaisuutta, ellei Yhtiö ilmoita toisin. Yhtiö tilaa ja maksaa
kuljetuksen reklamoiduille ja palautettaville Tuotteille.
Yhtiö ei ole vastuussa Tuotteissa olevista vioista, jos viat liittyvät esimerkiksi, mutta rajoittumatta, sopimattomaan käyttöön, tekoon, laiminlyöntiin,
toimintaan, ylläpitoon tai varastointiin tai käyttöiän ylittäneeseen käyttöön taikka auto-onnettomuuteen.
Yhtiö ei lisäksi ole vastuussa vioista, jos:
a)
b)

c)

Asiakas ilmoittaa viasta Yhtiölle sen jälkeen, kun viisi (5) vuotta on kulunut päivästä, jolloin Yhtiö valmisti Tuotteet tai, jos loppukäyttäjä
tai lopullinen ostaja hankki Tuotteet sen jälkeen, kun kaksi (2) vuotta on kulunut Tilauksen päivämäärästä;
Asiakas ei ilmoita Yhtiölle väitetystä viasta kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian havaitsemisesta (tai
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituspäivästä, jos vika oli tai olisi pitänyt olla havaittavissa Tuotteiden kohtuullisen
tarkastamisen yhteydessä) ja joka tapauksessa, kun kaksi (2) vuotta on kulunut siitä päivästä, kun Tuotteet on toimitettu Asiakkaalle; tai
Asiakas ei anna Yhtiölle kohtuullista mahdollisuutta tutkia kyseessä olevia Tuotteita ja, Yhtiön niin pyytäessä ja sen ollessa kohtuullista, ei
viipymättä palauta Yhtiölle tai Yhtiön osoittamalle henkilölle näytettä Tuotteista (Yhtiö maksaa kuljetuksen), tutkimista, tarkastamista tai
testausta varten tai ei anna Yhtiölle tätä tarkoitusta varten pääsyä Tuotteiden luokse Asiakkaan tiloihin tai muuhun paikkaan, jossa

Tuotteet sijaitsevat.
6. VASTUUNRAJOITUS
Yhtiö ei missään tilanteessa korvaa Asiakkaalle tuotannon tai tuoton vähentymistä taikka muita välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet viallisesta
Tuotteesta tai muutoin. Yhtiön korvausvastuu ei myöskään koskaan ylitä kyseessä olevien Tuotteiden hintaa.
7. TUOTTEIDEN TAKAISINVETO
Yhtiö voi harkintansa mukaan vetää takaisin minkä tahansa Asiakkaalle toimitetun Tuotteen ja/tai ilmoittaa Asiakkaalle Tuotteiden käyttöön liittyvät
toimintaohjeet tilanteessa, jossa Yhtiö uskoo, että Tuotteissa on vika, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa käyttäjälle riskin kuolemasta,
loukkaantumisesta, tai omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta (”Takaisinveto”). Asiakaan tulee toimia täydessä yhteistyössä Yhtiön kanssa kaikissa
Tavaisinvetoon liittyvissä tilanteissa, sisältäen ryhtymisen kaikkiin tarvittaviin ja kohtuullisiin toimiin, jotta Tuotteet saadaan takaisin asiakkailta,
joille Asiakas on ne myynyt. Yhtiö päättää itse hyvittääkö vai korvaako se Takaisinvedon kohteena olevat Tuotteet.
Ellei sovellettavasta laista muuta johdu, Asiakas ei saa ryhtyä toimiin Tuotteiden, tai muiden Yhtiön myymien tai valmistamien tuotteiden, takaisin
vetämiseksi tai peräyttämiseksi, riippumatta siitä, perustuvatko kyseiset toimet tuomioistuimen pyyntöön tai määräykseen taikka muuhun
viranomaisen määräykseen, ellei Yhtiö ole antanut tälle etukäteistä kirjallista suostumusta ja silloinkin vain tiukasti noudattaen Yhtiön antamia
ohjeita takaisinvedon tai peräyttämisen toteuttamiseksi.
8. TUOTEMERKKI, MERKINTÄ JA MUOTTI-TAI EV-PINNOITUS
Asiakas ei ole oikeutettu ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta muuttamaan tai muokkaamaan Tuotteita millään tavalla eikä se ole
myöskään oikeutettu myymään, tarjoamaan myytäväksi, markkinoimaan taikka tarjoamaan Tuotteita, joita on muutettu tai muokattu.
Asiakas on oikeutettu kuviourittamaan sekä muotti- tai EV-pinnoittamaan osittain käytettyjä Tuotteita ja myymään ja tarjoamaan tällaisia Tuotteita
edellyttäen, että (i) Tuotteita ei myydä, ellei jokaisen renkaan sivuun ole kirjattu selkeästi sanoja ”EV-pinnoitettu”, ”muottipinnoitettu” tai muutoin
tarkoituksenmukaisesti kuvattu tällaista käsittelyä ja (ii) Asiakas ei myy, tarjoa myytäväksi, mainosta tai tarjoa uutena osittain käytettyä,
kuviouritettua, muottipinnoitettua tai EV-pinnoitettua rengasta tai Tuotetta, jota on millään tavalla muokattu Yhtiön valmistamasta uudesta
tuotteesta.
9. IMMATERIAALIOIKEUDET
Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, mitään näissä Ehdoissa sanottua ei voida tulkita siten, että Asiakkaalle myönnettäisiin lisenssi tai mitään
muuta oikeutta käyttää Yhtiön tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia. Asiakas voi käyttää Yhtiön tavaramerkkejä ja muita
immateriaalioikeuksia Tuotteiden markkinointiin edellyttäen, että Yhtiön on antanut tähän etukäteisen kirjallisen suostumuksensa.
10. FORCE MAJEURE
Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa virheestä tai viivästyksestä velvollisuuksiensa täyttämisessä, jos virhe tai viivästys johtuu Osapuolen
vaikutusvallan ulkopuolella olevista olosuhteista, sisältäen, mutta rajoittumatta, luonnonilmiöt, sota, mellakka, kapina, tulipalo, tulva, lakko tai
muut työriidat (riippumatta siitä liittyykö tämä Osapuolen työvoimaan), tai este tai viivästys, joka aiheuttaa kuljettajan kyvyttömyyden taikka
sopivien materiaalien hankkimiseen kohdistuva viivästys (”Ylivoimainen Este”).
Yhtiö varaa oikeuden lykätä toimituspäivää tai peruuttaa Tilauksen taikka vähentää Asiakkaan tilaamien Tuotteiden volyymia (ilman
korvausvelvollisuutta Asiakkaalle), jos se on estynyt tai viivästynyt harjoittamasta liiketoimintaansa ja velvollisuuksiaan Ylivoimaisesta Esteestä
johtuen. Asiakas on oikeutettu tekemään Yhtiölle ilmoituksen Tilauksen peruuttamisesta kirjallisesti, jos Ylivoimainen Este jatkuu katkeamatta yli
kolme (3) kuukautta.
11. VOIMASSAOLO JA SOPIMUSSUHTEEN PURKAMINEN
Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.
Yhtiö voi purkaa sopimussuhteen Asiakkaan kanssa välittömin vaikutuksin antamalla Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen, jos:
a) Asiakas ei maksa erääntynyttä riidatonta saatavaa eräpäivänä eikä Asiakas suorita maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa Yhtiön
antamasta maksumuistutuksesta;
b) Asiakas syyllistyy näiden Ehtojen olennaiseen rikkomukseen siten, että rikkomusta ei voi korjata, tai Asiakas ei korjaa rikkomustaan
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asiasta on sille kirjallisesti ilmoitettu;
c)
Asiakas ryhtyy toimiin velkojensa järjestelemiseksi tai toimiin liiketoimintansa päättämiseksi taikka muihin vastaaviin toimiin;
d) Asiakas keskeyttää, uhkaa keskeyttää tai lopettaa taikka uhkaa lopettaa liiketoimintansa kokonaan tai oleellisilta osin;
e) Asiakkaan taloudellinen tilanne huonontuu siten, että Yhtiön näkemyksen mukaan Asiakkaan kyky riittävällä tavalla täyttää
velvollisuutensa on vaarantunut.
Sopimuksen purun tapahtuessa mistä syystä tahansa, kaikki Yhtiön avoimet saatavat Asiakkaalta erääntyvät välittömästi.
12. MUUT EHDOT
Kaikki ilmoitukset toiselle Osapuolelle tulee tehdä sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti, osoitettuna Osapuolelle sen rekisteröityyn toimipaikkaan
tai muuhun osoitteeseen, jonka Osapuoli on toiselle kirjallisesti ilmoittanut. Muu kuin sähköpostitse tehtävä ilmoitus tulee toimittaa
henkilökohtaisesti, lähettää etukäteen maksettuna 1. luokan kirjeenä postitse tai kuriirin välityksellä.
Jos jokin kohta näistä Ehdoista määrätään pätemättömäksi mistä tahansa syystä, pätemättömyys ei vaikuta Ehtojen muihin kohtiin tai määräyksiin
ja ne pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina kaikilta osin.
Molemmat Osapuolet ovat velvollisia pitämään luottamuksellisena, eivätkä saa ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta,
luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai muutoin saattaa julkiseksi Osapuolten sopimussuhteeseen liittyviä ehtoja tai mitään muuta luottamuksellista
tai arkaluontoista tietoa toisesta Osapuolesta (sisältäen, mutta rajoittumatta, Tuotteiden hinnat). Kumpikaan Osapuoli ei ole oikeutettu käyttämään
toisen Osapuolen luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa
täyttämiseen.
Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan, siirtämään, panttaamaan tai teettämään alihankintana mitään näihin Ehtoihin liittyviä oikeuksiaan tai
velvollisuuksiaan ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa.
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännöt.

