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Tuotehankintojen yleiset hankintaehdot
1
Määritelmät
”Sopimus” – Osapuolten solmima sopimus, jonka kiinteänä osana ovat nämä
yleiset hankintaehdot.
”Coor” – Coor Service Management Group AB tai jokin sen konserniyhtiöistä.
”Toimitus” – Sopimuksen mukaisten Tuotteiden toimitus.
”Osapuoli/Osapuolet” – Coor ja Toimittaja yksin tai yhdessä.
”Tuotteet” – tuotteet, tarvikkeet, osat, materiaalit, laitteistot, ohjelmistot ja muut
esineet, jotka Toimittajan on toimitettava Sopimuksen mukaan.
2
Ehtojen soveltaminen
Yleisiä hankintaehtoja sovelletaan, mikäli niihin on viitattu hankinnan jossakin
vaiheessa (esim. tarjouspyynnössä, tilauksessa tai Sopimuksessa). Ehdot ovat
voimassa Osapuolten välillä, ja niillä on etusija suhteessa Toimittajan laatimiin
muihin ehtoihin, ellei muuta ole erikseen ja kirjallisesti sovittu.
3
Tilausvahvistus
Vastaanotettuaan tilauksen Toimittajan on viiden (5) työpäivän kuluessa
lähetettävä Coorille tilausvahvistus, jossa Toimittaja vahvistaa tilauksen ja
toimitusajan.
4
Toimituksen ominaisuudet, laatu ja muut seikat
4.1 Toimittaja vastaa siitä, että Toimitus täyttää Toimitukseen sovellettavat lait
ja säännöt. Toimittajan on pyydettäessä esitettävä Coorille dokumentaatio, joka
osoittaa Toimituksen täyttävän nämä vaatimukset.
4.2 Toimituksen toteutuksen, luonteen, määrän, laadun ja muiden
ominaisuuksien
on
vastattava
Sopimuksen
vaatimuksia,
oltava
tarkoituksenmukaisia ja sellaisia kuin Coor on voinut kohtuudella odottaa alan
vakiintuneen käytännön perusteella.
4.3 Toimitukseen on sisällytettävä turvallisuusmääräykset ja muu tarvittava
dokumentaatio, kuten asennus-, kokoonpano-, käyttö- ja/tai säilytysohjeet.
Tuotteiden varaosia tulee lisäksi olla saatavilla Tuotteiden käyttöiän ajan.
4.4 Kukin poikkeus kohdan 4 määräyksistä on toimitusvirhe.
5
Toimitusehdot
5.1 Tuotteet tulee toimittaa DDP (Toimitettuna tullattuna, Incoterms 2010)
Coorin ostotilauksessa ilmoitettuun toimitusosoitteeseen.
6
Vienti ja tuonti
6.1 Toimittaja vastaa Toimituksen mahdollisesti vaatimien tuonti- ja/tai
vientilupien hankkimisesta ja voimassaolosta. Toimittajan on laadittava kaikki
asiakirjat, joita Tuotteiden tuontiin ja vientiin vaaditaan.
7
Palautukset
7.1 Toimittajan luettelovalikoimaan sisältyvillä tuotteilla on palautusoikeus.
Palautettujen virheettömien Tuotteiden laskutetut nettohinnat hyvitetään 100prosenttisesti, jos tuotteet palautetaan kuukauden kuluessa. Muita kuin Toimittajan
luettelovalikoimaan sisältyviä Tuotteita voi palauttaa sopimalla palautuksesta ja
hyvityksestä tapauskohtaisesti. Paluurahdin maksaa Coor.
8
Ympäristö ja etiikka
8.1 Toimitus on toteutettava ympäristöä säästävästi. Toimittajan on edistettävä
aktiivisesti toimintansa ympäristömyötäisyyttä. Hankinnoissa ja käytössä on
asetettava etusijalle tuotteet, joilla on ympäristömerkintä tai -seloste. Priorisoinnin
tulee perustua REACH-asetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o
1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista) sekä International Chemical Secretariatin suosituksiin. Toimittajan
käyttämiä tai hankkimia tuotteita ei saa käyttää Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen N:o 1907/2006 sekä International Chemical Secretariatin SIN
Listin vastaisesti.
8.2 Toimittaja sitoutuu aktiivisesti ehkäisemään kaikenlaista korruptiota,
lahjontaa, kilpailun rajoittamista, syrjintää tai häirintää omassa organisaatiossaan
sekä alihankkijoidensa organisaatiossa. Toimittaja sitoutuu niin ikään
noudattamaan – ja varmistamaan, että Toimittajan koko oma henkilöstö ja
Toimitukseen mahdollisesti osallistuvat alihankkijat noudattavat – Coorin
Toimittajien Code of Conductia, joka löytyy osoitteesta www.coor.fi.
9
Toimituspäivä ja viivästyminen
9.1 Toimitus on toteutettava sovitussa ajassa. Jos Toimittaja huomaa, että
sovittua toimitusaikaa ei voida noudattaa, Toimittajan on viipymättä ilmoitettava
Coorille kirjallisesti uusi toimitusaika ja toimitusajan muuttamisen syy. Ilmoitus ei
rajoita Toimittajan muita velvoitteita.
9.2 Jos Toimitus viivästyy, Toimittajan on korvattava Coorille viivästyksestä
aiheutuva vahinko. Ilman, että tämä rajoittaisi Coorin oikeutta muuhun lain tai
sopimuksen mukaiseen korvaukseen, Coorilla on lisäksi oikeus saada Toimittajalta
viivästyksen keston ajan jokaiselta alkavalta viikolta sopimussakkona summa,
joka vastaa yhtä (1) prosenttia Toimituksen hinnasta. Sopimussakon
enimmäismäärä on kymmenen (10) prosenttia Toimituksen kokonaishinnasta.
9.3 Riippumatta oikeudestaan sopimussakkoon Coor voi Toimituksen
viivästymisen vuoksi purkaa kaupan, mikäli viivästyminen on Coorin kannalta
merkittävä.
10 Takuu, vastuu ja muut seikat
10.1 Toimittaja takaa, että toimituksessa ei ole vikoja ja puutteita kahteen (2)
vuoteen toimituspäivästä lukien (Takuuaika). Takuu tarkoittaa sitä, että
Toimittajan on korvauksetta korjattava Toimituksen viat ja puutteet Takuuaikana.

Myyjän takuuvastuu koskee myös takuutöitä siten, että korjausajankohdasta alkaa uusi
Takuuaika.
10.2 Jos Toimituksessa on virhe, Toimittajan on viipymättä korjattava se omalla
kustannuksellaan siten, että korjauksen ajankohta ja tapa eivät Coorin arvion mukaan
aiheuta häiriötä Coorin tai sen asiakkaiden toimintaan. Jos Toimittaja ei viipymättä
korjaa virhettä, Coorilla on oikeus korjata se Toimittajan kustannuksella tai purkaa
kauppa.
10.3 Coorilla on oikeus sopimussakkoon reklamaation ja virheen korjauksen väliseltä
ajalta. Sakko lasketaan kohdan 9.2 mukaisesti.
10.4 Jos Toimittaja ei ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa reklamaation jälkeen,
Coorilla on oikeus hinnanalennukseen, joka lasketaan vähentämällä toisistaan
sopimuksen mukaisen Toimituksen arvo Coorille ja virheellisen Toimituksen arvo
Coorille.
10.5 Edellä mainitun lisäksi Toimittajan on toimitusvirheen sattuessa maksettava
Coorille korvausta jokaisesta vahingosta, joka Coorille on virheen johdosta aiheutunut.
10.6 Toimittaja on suhteessa Cooriin vastuussa kolmanteen osapuoleen liittyvästä
Coorin vahingonkorvausvelvollisuudesta, joka on seurausta Toimituksesta tai
Toimittajan tuottamuksesta.
11 Tuotevastuu
11.1 Jos tuotteessa on vika, joka aiheuttaa Coorissa henkilö- tai omaisuusvahingon tai
johtaa Coorille osoitettuun korvausvaatimukseen kolmannelle osapuolelle koituneesta
tällaisesta vahingosta, Toimittajan on hyvitettävä kustannukset Coorille.
12 Teollis- ja tekijänoikeudet
12.1 Toimittaja takaa, että Tuotteet (tai niiden käyttö) eivät loukkaa kolmannen
osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksia. Siinä määrin kuin Coorin mahdollisuus käyttää
Tuotteita edellyttää oikeuksien luovuttamista, esim. Toimittajalta tai kolmannelta
osapuolelta saatavaa lisenssiä, luovutuksen pitää sisältyä kauppaan, ja Toimituksesta
sovitun maksun on sisällettävä myös oikeuksien luovutus.
13 Vakuutus
Toimittajalla on oltava aina voimassa oleva yleinen vastuuvakuutus ja
tuotevastuuvakuutus, joiden ehdot vastaavat alalla vakiintuneita ehtoja. Vakuutuksen on
katettava vahingot, joita Toimittaja voi aiheuttaa Coorille, Coorin asiakkaille tai muulle
kolmannelle osapuolelle. Toimittajan on viimeistään Toimituksen alkaessa osoitettava,
että tällainen vakuutus on otettu ja että se on voimassa.
14 Dokumentaatio, pakkaukset ja muut seikat
14.1 Toimittajan on viimeistään Toimituksen yhteydessä toimitettava kohdassa 4.3
ilmoitettu dokumentaatio. Asiakirjat on toimitettava Coorille veloituksetta toimitusmaan
kielellä, ellei muuta ole erikseen sovittu.
14.2 Toimittajan on Sopimuksen päättyessä palautettava tai Coorin pyynnöstä tuhottava
kaikki alkuperäiskappaleet, kopiot ja muut kaksoiskappaleet asiakirjoista, jotka toimittaja
on saanut Coorilta tai laatinut itse Sopimuksen täyttämiseksi.
14.3 Tuotteiden tulee olla pakattuja siten, että ne kestävät tavanomaista käsittelyä.
Toimittaja vastaa siitä, että pakkausmateriaaleihin liittyvää tuottajavastuusäädöstä
noudatetaan. Toimittajan tulee olla mukana pakkausjätteiden kierrätysjärjestelmässä.
Toimittajan on vietävä toimituspakkaukset tilaajan osoittamaan paikkaan.
15 Talous
15.1 Sovitut hinnat ovat kiinteitä, ja ne kattavat koko Toimituksen ilman arvonlisäveroa
(sisältäen kaikki muut verot, maksut, tullit ja vastaavat kulut). Toimittajalla ei siten ole
oikeutta lisäkorvauksiin esim. ylityöstä, päivärahakustannuksista, matka- tai
majoituskustannuksista, laskutuksesta tai hallinnoinnista, ellei muuta nimenomaan ja
kirjallisesti sovita.
15.2 Laskutus tapahtuu toteutetun Toimituksen jälkeen.
15.3 Lasku on lähetettävä kahden kuukauden kuluessa Toimituksesta. Mikäli näin ei
tehdä, toimitusta koskeva Myyjän korvausvaatimus raukeaa.
15.4 Laskun pitää sisältää tiedot, jotka ilmenevät www.coor.fi-sivustossa olevasta
laskutusohjeesta. Jos lasku palautetaan tietojen puutteellisuuden vuoksi, maksumuistutustai perintäkuluja ei saa periä.
15.5 Maksu suoritetaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun Coor on
vastaanottanut virheettömän laskun. Edellytyksenä on kuitenkin se, että Toimittaja on
toimittanut Tuotteet Sopimuksen mukaisesti.
15.6 Coorin suorittamaa laskutetun summan maksua ei tule pitää Coorin hyväksyntänä
sille, että Toimittaja on täyttänyt sopimusvelvoitteensa.
15.7 Maksun myöhästymisestä peritään lain mukainen viivästyskorko. Jos erääntynyttä
laskua ei ole maksumuistutuksesta huolimatta maksettu, Toimittajan on ennen
perintävaatimuksen lähettämistä otettava yhteyttä Coorissa työskentelevään henkilöön,
joka vastaa toimittajan kanssa tehdystä sopimuksesta tai joka on tehnyt laskun perusteena
olevan tilauksen, ja kerrottava hänelle maksun myöhästymisestä.
16 Salassapito
16.1 Toimittaja sitoutuu ilman aikarajaa olemaan paljastamatta kolmannelle osapuolelle
Luottamuksellisia Tietoja, jotka se on saanut Coorilta, toiselta Coor-konsernin yhtiöltä,
sen asiakkailta tai alihankkijoilta tai jotka Toimittaja tuottaa Toimituksen toteuttamisen
yhteydessä. Toimittaja sitoutuu lisäksi käyttämään Luottamuksellisia Tietoja vain
Toimituksen toteuttamiseen.
16.2 Luottamuksellisilla Tiedoilla tarkoitetaan kohdassa 16 kaikkea tieteellistä, teknistä,
kaupallista tai muuta tietoa riippumatta siitä, onko tieto saatu suullisesti vai kirjallisesti,
tallennusmediaan tallennettuna tai muussa muodossa lukuun ottamatta
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tietoa, jonka Toimittaja voi vahvistaa tulleen Toimittajan tietoon laillisesti
ennen tiedon paljastamista tai käyttöä
(b)
tietoa, joka on yleisesti tiedossa tai joka tulee yleiseen tietoon muulla
tavoin kuin siten, että Toimittaja rikkoo salassapitovelvollisuuttaan tai
laiminlyö toimenpiteisiin tai muihin toimiin ryhtymistä
(c) tietoa, joka on vastaanotettu kolmannelta osapuolelta, jolla on laillinen
oikeus kyseisiin Luottamuksellisiin Tietoihin ja jota ei sido tietoja koskeva
salassapitovelvollisuus.
17 Julkisuus ja markkinointi
17.1 Toimittaja ei saa käyttää Coorin toiminimeä tai tuotemerkkejä tai muulla
tavoin viitata Cooriin ilmoittelussa, muussa markkinoinnissa tai esityksissä
(suullisissa tai kirjallisissa) ilman Coorin etukäteistä kirjallista hyväksyntää.
Toimittajalla ei myöskään ole oikeutta ilman Coorin lupaa antaa lehdistölle
lausuntoja tai antaa muita julkisia lausuntoja Sopimuksen johdosta.
18 Päättyminen
18.1 Coorilla on ilman syyn ilmoittamista oikeus irtisanoa Sopimus kokonaan tai
osittain kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla niiltä osin, joita ei ole
toteutettu. Tällöin korvaus maksetaan Sopimuksen päättymispäivään mennessä
toteutetusta työstä ja toimitetusta Materiaalista.
18.2 Huolimatta siitä, mitä Sopimuksessa on muuten sovittu, jommallakummalla
Osapuolella on oikeus milloin tahansa purkaa Sopimus välittömästi tai purkavan
osapuolen päättämään myöhempään ajankohtaan mennessä, mikäli a) toinen
Osapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen
(kirjallisessa ilmoituksessa on selkeästi ilmoitettava sopimusrikkomuksen sisältö);
b) toinen Osapuoli laiminlyö lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin liittyviä
velvollisuuksiaan,
jotka
koskevat
esim.
arvonlisäverovelvolliseksi
ilmoittautumista, sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamista sekä niin sanotun
pimeän työvoiman käyttöä tai c) toinen Osapuoli asetetaan selvitystilaan tai
konkurssiin tai mikäli tämän voidaan katsoa olevan maksukyvytön. Jos Sopimus
puretaan tämän kohdan tai kohdan 9.3 perusteella, purkavalla Osapuolella on
myös oikeus vahingonkorvaukseen.
19 Muut määräykset
19.1 Kumpikaan Osapuoli ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman
toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Coorilla on kuitenkin oikeus siirtää
Sopimus toiselle konserniyhtiölleen.
19.2 Toimitukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset riidat, joita
osapuolet eivät keskenään pysty ratkomaan, ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua
välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti Helsingissä. Sekä
välimiesmenettely että välitystuomio ovat luottamuksellisia.
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