NIINI & CO OY
YLEISET TOIMITUSEHDOT
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SOVELTAMINEN
(1)
Näitä yleisiä toimitusehtoja (“Toimitusehdot”) sovelletaan kaikkiin Niini & Co Oy:n
(0199332-3), Höyläämötie 2, 00380 Helsinki Finland (“Niini”) ja sen asiakkaan (”Asiakas”)
välisiin tilauksiin, jotka koskevat digitaalisten tai painettujen töiden suoritusta ja toimitusta
(”Toimitus”).
(2)

Nämä toimitusehdot ovat voimassa, kunnes Niini toisin ilmoittaa.

(3)
Poikkeuksista näihin Toimitusehtoihin voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti,
esimerkiksi kirjallisessa, Niinin ja Asiakkaan allekirjoittamassa tilausvahvistuksessa.
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TILAUS
(1)
Asiakas voi pyytää Toimitusta Niiniltä suullisesti Niinin toimitiloissa tai lähettämällä
Niinille kirjallisen, Toimitusta koskevan tilauksen.
(2)
Sitova Toimitusta koskeva tilaus (“Tilaus”) syntyy, kun Niini vahvistaa Asiakkaalle
hyväksyneensä tilausta koskevan pyynnön sellaisenaan, ilman poikkeuksia. Niini voi
vahvistaa Tilauksen antamalla Asiakkaalle kirjallisen kuittauksen tilauksen vahvistamisesta
tai lähettämällä Asiakkaalle erillisen tilausvahvistuksen.
(3)
Jos Niini on lähettänyt Asiakkaalle tarjouksen (“Tarjous”), sitova Tilaus syntyy, kun
Niini on vastaanottanut Asiakkaan kirjallisen vahvistuksen Tarjouksen hyväksymisestä
ilman poikkeuksia.
(4)
Jos Asiakkaan vastaus Tarjoukseen ehdottaa muutoksia tai lisää jotakin tietoa
Tarjoukseen, sitovaa Tilausta ei ole syntynyt, ennen kuin Niini on vahvistanut ao. muutokset
Asiakkaalle kirjallisesti.
(5)

Tarjous ei sido Niiniä, jos:

(i)

Asiakkaan Toimitusta koskeva pyyntö tai muu Tarjouksen tekoa varten annettu
tieto muuttuu ennen Tarjouksen lähettämistä;

(ii)

Asiakkaan Toimitusta koskeva pyyntö tai muu Tarjouksen tekoa varten annettu
tieto sisältää virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia; tai

(iii)

Tarjoukseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutos ennen kuin Niini on
vastaanottanut Asiakkaan kirjallisen vahvistuksen, jolla Tarjous on hyväksytty
ilman poikkeuksia.

(6)
Jos Asiakas lähettää Toimitusta koskevan pyynnön tai hyväksyy Tarjouksen
kolmannen osapuolen puolesta tai lukuun, Asiakas vastaa tällaisesta hyväksynnästä ja
mahdollisesti syntyvästä Tilauksesta kuin omastaan.
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AINEISTON TOIMITUS
(1)
Jos Toimituksen suoritus perustuu Asiakkaan toimittamaan tai sen puolesta Niinille
toimitettuun aineelliseen tai digitaalisen aineistoon (“Aineisto”), sovelletaan seuraavia
ehtoja:
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(i)

Koskien digitaalista Aineistoa (kuten kuvia tai muuta tiedostona toimitettavaa
Aineistoa), Asiakas vastaa siitä, että Aineisto toimitetaan Niinille noudattaen
sovittua muotoa, tiedostotyyppiä, resoluutiota ja muita sovittuja yksityiskohtia,
vapaana viruksista ja muista haittaohjelmistoista. Asiakas vastaa aina itse siitä,
että Asiakkaalla on omat taustakopiot tällaisesta Aineistosta;

(ii)

Jos Aineiston käsittely edellyttää erityisten ohjeiden noudatusta, Asiakkaan tulee
toimittaa tällaiset ohjeet Niinille kirjallisena hyväksyttäväksi ennen Tilausta. Jos
Niini vahvistaa Tilauksen sekä tällaiset ohjeet erillisellä kuittauksella, ohjeet tulevat
osaksi sitovaa Tilausta.

(iii)

Kustannus- ja häviämisriski Aineistosta on Asiakkaalla, kunnes Niini on
vastaanottanut Aineiston, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kustannuksiin, jotka
aiheutuvat Aineiston siirrosta Niinille (käytetään siirtoon sitten erillistä sovellusta
taikka muuta tapaa). Aineiston häviämisriski siirtyy Niinille vasta kun Niini on
vastaanottanut Aiheiston, jollei näissä Toimitusehdoissa nimenomaisesti toisin
mainita.

(iv)

Niini säilyttää Aineistoa Toimituksen suoritukseen asti ja tämän jälkeen kahden (2)
viikon ajan, jollei muuta erikseen kirjallisesti sovita Tilauksessa; ja

(v)

Aineisto saattaa sisältää henkilötietoja, joita Niini käsittelee soveltuvan lain
mukaisesti ja vain Toimituksen suorittamista varten. Lähettäessään Tilauksen
Asiakas antaa luvan Aineistoon sisältyvän henkilötiedon käsittelyyn Niinin
tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos Toimituksen suorittaminen edellyttäisi, että
Niini suorittaisi muuta kuin tässä kohdassa kuvattua henkilötietojen käsittelyä,
osapuolet sopivat henkilötietojen käsittelystä erillisellä tietosuojasopimuksella.

(2)
Niini käsittelee kaikkea vastaanottamaansa Aineistoa huolellisesti. Jos kuitenkin
Aineisto tai sen osa on ainutlaatuinen, kuten taide-esine, historiallinen esine tai muu
vastaava Aineisto, joka ei ole vaihdettavissa (“Uniikki Aineisto”), Asiakas toimittaa
sellaisen Uniikin Aineiston Niinille omalla riskillään ja vastaa Uniikin Aineiston
vakuuttamisesta myös, kun Uniikki Aineisto on Niinin hallussa. Uniikin Aineiston käsittelyyn
liittyvät erityiset ohjeet ja tästä aiheutuvat kulut tulee täsmentää ja sopia niitä koskevassa
Tilauksessa.
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TOIMITUS JA VIIVÄSTYMINEN
(1)
Niini toimittaa Toimituksen Asiakkaalle ja voi veloittaa toimituksesta ja
kuljetuksesta Tilauksen mukaan tai todellisten toimituskustannusten perusteella. Jos
erikseen ei kirjallisesti ole toisin sovittu, Asiakas noutaa Toimituksen siitä Niinin
toimipisteestä, jossa Tilaus on tehty tai kuten Tilauksessa on ilmoitettu. Asiakkaan
katsotaan vastaanottaneen ja hyväksyneen Toimituksen mukaan lukien kaikki palvelut ja
tuotteet, jotka siihen kuuluvat, kun Tilauksessa mainittu edustaja on vastaanottanut
Tilauksen.
(2)
Jos Tilauksessa on määritelty tietty paperilaatu tai muita Toimituksen teknisiä
ominaisuuksia, Niinillä on oikeus käyttää vastaavaa paperia tai ominaisuutta harkintansa
mukaan, jollei Tilauksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.
(3)
Toimituksen vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle Toimituksen vastaanottamisen
yhteydessä tai Tilauksessa ilmoitetun toimitusehdon mukaisesti.
(4)
Niini ilmoittaa Asiakkaalle viivästyksestä, joka uhkaa oikea-aikaista Toimitusta, jos
se on kohtuullisesti katsoen mahdollista, ja viipymättä saatuaan tiedon tällaisesta
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odotettavissa olevasta viivästyksestä ja antaa uuden arvioidun toimitusajan. Niini ei vastaa
Toimituksen viivästymisestä, jollei Tilauksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.
(5)
Niini ei ole missään olosuhteissa vastuussa Toimituksen viivästymisestä, jos
viivästyminen kokonaan tai osaksi johtuu Asiakkaasta, tai syystä, jota Niini ei kohtuudella
ole voinut välttää tai voittaa, tai jos Toimituksen oikea-aikainen suoritus vaatisi ponnisteluja,
jotka eivät ole oikeassa suhteessa Tilauksen luonteeseen tai kokoon nähden.
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HINTA JA MAKSUEHTO
(1)

Toimituksen hinta vahvistetaan Tilauksessa.

(2)
Niinillä on milloin tahansa oikeus korottaa Toimituksen hintaa määrällä, joka vastaa
mahdollista Toimitukseen sovellettavan veron tai viranomaismaksun korotusta, sekä oikeus
laskuttaa Asiakkaalta lisäkustannukset, jotka ovat aiheutuneet
(i)

Aineistossa olleista virheistä;

(ii)

Korjauksista tai muutoksista, jotka Asiakas on tehnyt tai jotka on tehty Asiakkaan
puolesta Aineistoon sen jälkeen, kun sitova Tilaus on luotu; tai

(iii)

Viivästymisistä tai ylitöistä, jotka johtuvat Asiakkaasta, jotka suoritetaan Asiakkaan
pyynnöstä tai Asiakkaasta johtuvasta syystä.

(3)
Asiakas maksaa Niinille Toimituksesta Niinin laatimaa laskua vastaan. Asiakkaan
tulee maksaa laskut ilman vähennyksiä neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun
päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle kertyy korkoa laskussa ilmoitetun korkokannan
mukaan.
(4)
Mikäli Asiakas ei maksa laskua tai sen osaa eräpäivään mennessä, Niini voi
keskeyttää Toimituksen suorittamisen tai pidättää Aineiston, kunnes täysi maksu on
suoritettu.
(5)
Niinillä on oikeus muuttaa harkintansa mukaan hinnastoaan aika ajoin raakaainekustannusten, saatavuuden, verokantojen tai muiden vastaavien syiden muutoksen
perusteella. Tällainen muutos ei vaikuta ennen muutoksen voimaantuloa tehtyyn sitovaan
Tilaukseen.
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VIRHE TOIMITUKSESSA
(1)
Asiakkaan tulee tarkastaa Toimitus viipymättä vastaanotettaessa. Jos Asiakas
havaitsee mahdollisen virheen, Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Niinille kirjallisesti
viimeistään viiden (5) päivän kuluessa Toimituksen vastaanottamisesta, minkä jälkeen
Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota Toimituksessa olevaan virheeseen.
(i)

Mikäli asiakas pyytää ennen Toimitusta vedoksen, asiakkaan tulee tarkastaa
Vedos viipymättä vastaanotettaessa. Kun Asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä
vedoksen, tämän jälkeen Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota Toimituksessa olevaan
virheeseen.

(2)
Toimituksessa on virhe, kun Toimitus ei ole Tilauksen mukainen yksinomaan
Niinistä johtuvasta syystä. Jos Asiakas ilmoittaa virheestä Toimituksessa, Niini valintansa
mukaan joko korjaa virheen tai toimittaa uuden Toimituksen ilman tarpeetonta viivästystä.
(3)
Niini ei vastaa Toimituksen soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen tai
Asiakkaan tai kolmannen tahon Toimitusta käyttäen saamista tuloksista. Niini ei myöskään
ota vastuuta Aiheistosta eikä Niinillä ole velvollisuutta tarkastaa tai tunnistaa Aineistossa
olevia virheitä ennen Tilauksen toteuttamista.
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TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET
(1)
Toimituksen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun asiakas vastaanottaa
toimituksen Niiniltä.
(2)
Tiedot Niinin käyttämistä ratkaisuista ja teknologiasta Toimituksen suorittamiseksi
ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit,
patentit ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Niinille tai sen lisenssinantajille. Niini takaa,
että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja lisenssit Toimituksen suorittamiseen. Asiakas ei
saa käyttää tai luovuttaa näitä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Niinin nimenomaista,
kirjallista ja ennakkoon annettua suostumusta.
(3)
Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on kaikki tarvittavat oikeudet Aineistoon ja
oikeus antaa Niinille ohjeet Toimituksen luomiseksi kyseisestä Aineistosta. Niini ei saa
mitään omistus- tai immateriaalioikeuksia tällaiseen Aiheistoon. Niini saa käyttää Aineistoa
ainoastaan Toimituksessa.
(4)
Asiakas vastaa rajoituksetta Niinille, sen muille asiakkaille tai kolmansille tahoille
kaikesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu Niinin immateriaalioikeuksien
loukkaamisesta tai väitetystä loukkauksesta Asiakkaan toimesta tai siitä, että Aineisto tai
Aineistoon perustuvien Toimitusten luominen loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.
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TILAUKSEN VOIMASSAOLO
(1)
Tilauksen voimassaolo päättyy, kun Niini on suorittanut Toimituksen loppuun, ja
saanut täyden maksun Tilauksesta.
(2)
Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa Tilaus välittömästi, jos toinen
sopijapuoli rikkoo Tilauksen mukaista olennaista velvoitettaan, eikä korjaa rikkomustaan
neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen sopijapuolen kirjallisesta ilmoituksesta.
(3)
Jos Tilaus irtisanotaan Asiakkaan olennaisen rikkomuksen vuoksi, Niinillä ei ole
velvoitetta palauttaa Tilauksen mukaisesti suoritettuja maksuja.
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SALASSAPITO
(1)
Kummankin sopijapuolen tulee käsitellä luottamuksellisena eikä luovuttaa
kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta
mitään toisen sopijapuolen luottamuksellista tietoa tai liikesalaisuutta, ja käyttää tällaista
tietoa vain Toimituksen suoritukseen.
(2)
Selvyyden vuoksi, Tarjous, Tilaus ja Toimituksen toteuttamistapa ovat Niinin
liikesalaisuuksia ja katsotaan Niinin luottamukselliseksi tiedoksi, johon tätä ehtoa
sovelletaan.
(3)
Kumpikin sopijapuoli vastaa salassapitovelvoitteensa rikkomisesta toiselle
sopijapuolelle.
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VASTUUNRAJOITUS JA VAHINGONKORVAUS
(1)
Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa mistään välittömästä, välillisestä,
erityisestä tai satunnaisesta vahingosta mukaan lukien voiton tai tiedon menetys, ellei
sopijapuoli ole aiheuttanut tällaista vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
(2)
Kummankaan sopijapuolen vastuu Tilauksesta johtuen ei missään olosuhteissa
voi ylittää viittätoista prosenttia (15%) Toimituksen tai sen osan hinnasta, josta menetys tai
vahinko on aiheutunut.
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(3)
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Vastuunrajoitusta sovelletaan myös Niinin työntekijöihin ja johtoon.

SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tilaukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännöt. Tilausta tai Toimitusta
koskevat riidat ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
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MUUT EHDOT
(1)
Niinillä on oikeus käyttää Asiakasta referenssiasiakkaanaan, jollei Tilauksessa ole
nimenomaisesti toisin sovittu.
(2)
Niinillä on oikeus siirtää Tilaus ja tilaukseen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa
kolmannelle osapuolelle tai käyttää alihankkijoita Tilauksen mukaisten velvoitteidensa
täyttämiseen ilman Asiakkaan etukäteen antamaa suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta
siirtää Tilausta tai Tilaukseen perustuvia oikeuksia tai velvoitteitaan millekään kolmannelle
osapuolelle.
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