OSTOTILAUKSEN EHDOT
Nämä ehdot sekä ostotilaus, johon nämä ehdot on fyysisesti tai sähköisesti liitetty tai jossa viitataan näihin ehtoihin, muodostavat
”tilauksen”. ”Toimittaja” on taho, jolle tilaus tehdään (tilauksessa yksilöity toimittaja). Toimittaja ja ostaja ovat kumpikin itsekseen
”osapuoli” ja yhdessä ”osapuolia”. Toimittajan pitää toimittaa kaikki tuotteet, materiaalit, laitteet tai muut tilauksessa yksilöidyt tavarat
(”tavarat”) sekä kaikki tilauksessa yksilöidyt palvelut (”palvelut”). Jos tilaus on osapuolten välisen olemassa olevan sopimuksen mukainen
luovutus, nämä ehdot eivät korvaa kyseisen sopimuksen ehtoja. Millään ylimääräisillä, ristiriitaisilla tai erilaisilla ehdoilla, jotka esitetään
jossain laskussa, jossain tämän tilauksen hyväksynnässä tai jossain muussa toimittajan antamassa asiakirjassa kuin tämä tilaus sekä
jossain asianmukaisesti solmituissa osapuolten välisissä ostosopimuksissa, ei ole mitään vaikutusta. Toimittaja hyväksyy tilauksen, kun
toimittaja alkaa tavaroiden tai palvelujen toimittamisen, ellei tilausta hyväksytä jo aiemmin.
1. Toimitus: Toimittajan pitää toimittaa tavarat ja palvelut toimituspäivänä tai -päivinä, joka tai jotka on merkitty tilaukseen.
Toimitusajalla on ratkaiseva merkitys. Ostaja voi peruuttaa tilauksen, jos toimitusta ei toimiteta ajoissa. Ellei tässä tilauksessa
muutoin ole ilmoitettu, toimitus toimitetaan tässä tilauksessa tai soveltuvassa ostosopimuksessa mainittuun ostajan
toimipaikkojen osoitteisiin. Tavaroiden omistusoikeus ja häviämisriski siirtyvät ostajalle, kun tavarat toimitetaan ostajan haltuun.
2. Kuljetus: Jos tavaroiden hintaan määritellään sisältyvän kuljetuskustannukset, toimittaja voi kuljettaa tavarat normaalilla
toimitustavallaan. Jos tavaroiden hintaan ei määritellä sisältyvän kuljetuskustannuksia, toimittaja voi kuljettaa tavarat ostajan
antamien ohjeiden mukaisesti tai muulla ostajan hyväksymällä tavalla.
3. Työ ja materiaalit: Toimittaja vastaa kaikesta työvoimasta ja materiaaleista (esim. toimitilat, laitteet ja pakkaukset), jotka tarvitaan
tilauksen täyttämiseen, ellei ostaja järjestä niitä. Toimittaja ottaa täyden vastuun, velvollisuuden ja häviämisriskin kaikkien
tällaisten ostajan materiaalien tai laitteiden suojaamisesta ja turvallisesta käsittelystä niiden ollessa toimittajan hoidossa,
huostassa ja hallinnassa.
4. Ostaminen ostajalta: toimittajan pitää hankkia tai määritellä ne tavaroihin ja palveluihin liittyvät tuotteet, jotka sisältävät ostajan
valmistamia materiaaleja, jos se vain on mahdollista ja niin kattavasti kuin mahdollista.
5. Laatu: Toimittajan pitää luoda muodollinen tavaroihin liittyvä laadunhallintaohjelma sekä valvoa ja kehittää sitä jatkuvasti.
Toimittajan pitää (a) toimia vuorovaikutuksessa ostajan sopimuksen hallinnoijan kanssa; (b) ilmoittaa ostajalle riittävän ajoissa
etukäteen komponenttien, materiaalien, valmistusprosessien, sijaintien ja testimenetelmien muutoksista (ja niiden
todennäköisestä vaikutuksesta ostajaan) ja (c) määritellä ennalta muutokset ostajan toimipaikoissa. Jos ostaja niin pyytää,
toimittajan pitää toimittaa ostajalle täydellinen ja täsmällinen analyysitodistus kunkin tavaralähetyksen kanssa. Toimittaja
myöntää, että ostaja luottaa analyysitodistukseen ja aikoo lisätä tavarat suoraan valmistusprosesseihinsa ilman ostajan
itsenäistä analyysiä. Toimittajan pitää vastata, sikäli kuin pyyntö on kohtuullinen, kaikkiin ostajan esittämiin korjaustoimenpiteitä
koskeviin pyyntöihin (toimittajan korjaustoimenpidepyynnöt) tapauksissa, joissa tavaroiden toimitus ei vastaa ostajan
vaatimuksia. Tämä kattaa seuraavanlaisten toimien toteuttamisen ja dokumentoinnin ostajan määrittämissä aikarajoissa:
torjuntatoimet, joilla ehkäistään lisävaikutukset, ongelmatapauksen tutkinta, perussyyn määritys, ongelman uusiutumisen estävät
vastatoimet sekä kaikkien tehtyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistus. Jos ostaja niin pyytää, toimittajan pitää sallia
toimittajan valmistussijaintien laatuarvioinnit. Toimittajan pitää vastata, sikäli kuin pyyntö on kohtuullinen, kaikkiin ostajan
parannussuunnitelmia koskeviin pyyntöihin, jotka perustuvat laatuarvioinnin löydöksiin tai muihin ostajan tekemiin toimittajan
suoriutumisen arvioihin. Toimittajan pitää toimittaa todistukset tai muut ostajan pyytämät asiakirjat. Akkreditoidun kolmannen
osapuolen sertifiointilaitoksen pitää rekisteröidä ISO 9001 (viimeisin versio) -standardin mukaisiksi ne toimittajan
valmistussijainnit, jotka toimittavat tavaroita autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmästandardin IATF 16949 tai ilmailualan
laadunhallintajärjestelmästandardin AS 9100 (viimeisimmät versiot) mukaisesti sertifioituun ostajan toimipaikkaan. Rekisteröinti
pitää olla tehty kolmen vuoden kuluessa toimipaikan IATF 16949- tai AS 9100 -sertifioinnista tai kolmen vuoden kuluessa siitä,
kun tavaroita on toimitettu ensimmäisen kerran tällaiseen toimipaikkaan. Toimittajan valmistussijaintien, jotka toimittavat
tavaroita ilmailualan laadunhallintajärjestelmästandardin AS 9100 (viimeisin versio) mukaisesti sertifioituun ostajan
toimipaikkaan, pitää
a) tarjota ostajalle, ostajan asiakkaille ja lakia valvoville viranomaisille pääsyoikeus kaikkiin tilaukseen liittyviin
toimitiloihin sekä kaikkien soveltuvien tietojen käyttöoikeus
b) täyttää vaatimus siitä, että toimittaja välittää soveltuvat ostoasiakirjoissa esitetyt asiakasvaatimukset myös alatason
toimittajien tietoon ja että kaikki nämä toimittajat täyttävät nämä asiakasvaatimukset, mukaan lukien mahdollisesti
edellytetyt keskeiset ominaisuudet
c) täyttää vaatimukset, jotka koskevat suunnittelua, testausta, tarkastusta, varmistusta, tilastollisten tekniikoiden käyttöä
ja asiaankuuluvia hyväksyttäviä ohjeita (mukaan lukien kriittiset osat ja keskeiset ominaisuudet), jotka voi olla määritetty
soveltuvissa ostajan ostoasiakirjoissa
d) täyttää testinäytteitä koskevat vaatimukset (valmistusmenetelmä, määrä, säilytysolosuhteet), jotka voi olla määritetty
ostoasiakirjoissa
e) ilmoittaa ostajalle vaatimusten vastaisista tavaroista sekä hankkia ostajalta hyväksyntä vaatimusten vastaisten
tavaroiden luovutusta varten
f) täyttää tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset, jotka voi olla määritetty ostajan ostoasiakirjoissa
g) käyttää ostajan asiakkaiden hyväksymiä, ilmoittamia ja edellyttämiä erityisiä raaka-aineiden prosessilähteitä
h) noudattaa ostoasiakirjoissa määritettyjä tarkistusjärjestelyjä ja tuotteiden vapautusmenetelmiä, kun tavaroiden
tarkistus suoritetaan toimittajan tiloissa
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i) olla tekemättä mitään muutoksia raaka-aineisiin (mukaan lukien toimituslähde), valmistusprosesseihin,
testimenetelmiin tai valmistussijainteihin tai mitään muita muutoksia toimitettuihin tavaroihin ilman ostajan ennakkoon
kirjallisesti antamaa lupaa.
Henkilöstö ja alihankinta: Toimittaja vastaa kaikesta tilauksessa mainitusta henkilöstöstä. Toimittajan alihankkijoiden pitää
täyttää toimittajan velvoitteet, ja toimittajan pitää olla vastuussa niiden noudattamisesta. Toimittaja ei kuitenkaan saa antaa
mitään velvoitetta alihankkijoiden täytettäväksi ilman ostajan hyväksyntää.
Itsenäinen hankkija: Toimittaja on ostajan itsenäinen hankkija. Toimittajan palveluksessa olevien henkilöjen ja tahojen pitää olla
sen yksinomaisessa ohjauksessa ja hallinnassa, eikä näitä henkilöitä ja tahoja pidetä ostajan työntekijöinä, asiamiehinä tai
hankkijoina.
Toimittajan menettelyohje: Toimittajan pitää noudattaa ostajan asettamaa toimittajia koskevaa menettelyohjetta (”toimittajien
menettelyohje”), joka on luettavissa verkkosivustossa http://www.dupont.com/general/suppliers/suppliercenter/Supplier_Sust_and_Expectations.html ja johon viitataan tässä tilauksessa ja joka on osa tilausta. Sikäli kuin toimittajien
menettelyohjeen ja tämän tilauksen ehtojen välillä on jokin ristiriita, tulkinnassa sovelletaan tämän tilauksen ehtoja. Ostaja voi
muuttaa toimittajien menettelyohjetta milloin tahansa lähettämällä ilmoituksen tällaisista muutoksista ostajan verkkosivustoon
osoitteeseen http://www.dupont.com/general/suppliers/supplier-center/Supplier_Sust_and_Expectations.html.
Palvelusijainteja ja toimipaikkoja koskevat ehdot: Toimittaja tarjoaa palveluja vain ostajan hyväksymistä sijainneista. Jos
palvelut tarjotaan ostajan toimipaikoissa, toimittajan pitää noudattaa kaikkia toimipaikan ehtoja, mukaan lukien ostajan kyseisen
toimipaikan turvallisuutta ja terveyttä, huumausaineiden väärinkäyttöä ja taustatarkistuksia koskevat käytännöt.
Tietojen luottamuksellisuus: Toimittajan pitää suojata kaikki luottamuksellisiksi nimetyt ostajan tiedot vähintään yhtä huolellisesti
kuin toimittaja suojaa omat luottamukselliset tietonsa, mutta vähintään kohtuullisen huolellisesti. Toimittaja ei saa käyttää tai
paljastaa ostajan luottamuksellisia tietoja ilman ostajan etukäteen antamaa lupaa, ja toimittajan pitää palauttaa tällaiset tiedot
ostajalle tilauksen lopuksi tai ostajan pyynnöstä.
Immateriaaliomaisuus: Toimittaja luovuttaa ostajalle peruuttamattomasti kaikkien työn tuotoksiin sisältyvät ja niihin liittyvät
oikeudet, omistusoikeudet ja intressit (esim. piirustukset, mallit, suunnitelmat, raportit, tutkimukset, muu kirjallinen materiaali tai
ohjelmistot), jotka on laadittu ostajaa varten tilauksen mukaisesti. Tämä luovutus ei koske toimittajan olemassa olevaa
immateriaaliomaisuutta (mukaan lukien kaikki sen muokkaukset tai parannukset), joka on annettu ostajalle tilauksen mukaisesti.
Toimittaja myöntää ostajalle (ja ostajaan liittyville tahoille ja ostajan kolmannen osapuolen palveluntarjoajille) ei-yksinomaisen,
palkkiottoman, maailmanlaajuisen, pysyvän oikeuden käyttää tällaista olemassa olevaa immateriaaliomaisuutta tavaroiden tai
palvelujen yhteydessä. Ostaja saa pitää kaikki toimittajan tietoihinsa ja muuhun immateriaaliomaisuuteensa (ja
materiaaleihinsa) sisältyvät ja niihin liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja intressit, eikä toimittaja saa käyttää näitä tietoja ja
muuta immateriaaliomaisuutta (paitsi kuin tilauksen täyttämiseksi).
Julkisuus: Toimittaja ei saa (a) käyttää ostajan nimeä, kauppanimeä, Oval-nimeä, tavaramerkkejä, palvelutuotemerkkejä tai
logoja millään sellaisella tavalla, jota ostaja ei hyväksy, tai (b) esittää (suoraan tai epäsuoraan), että jokin toimittajan tarjoama
tuote tai palvelu on ostajan hyväksymä tai suosittelema.
Lasku ja maksu: Tavaroiden toimittamisen jälkeen tai palveluiden osalta kunkin kuukauden päättymisen jälkeen toimittajan pitää
lähettää lasku tilauksessa määritettyyn osoitteeseen toimitettuja tavaroita ja tarjottuja palveluja koskevien maksujen, verojen ja,
jos kulut ovat korvattavia, kulujen maksamista varten. Toimittajan laskun mukana pitää toimittaa tiedot, joita ostaja pitää
riittävinä laskutettujen summien vahvistamiseksi, ja niiden pitää olla ostajan edellyttämässä muodossa. Puutteellisia tai
virheellisiä laskuja ei käsitellä tai makseta. Kaikki kulut, veloitukset ja kustannukset sisältyvät maksuihin, eikä niitä korvata.
Ostajan pitää suorittaa maksu toimittajalle ( ostajan valinnan mukaan sähköisellä varainsiirrolla, pankkisiirtona tai sekkinä)
90 päivän kuluttua siitä, kun asianmukaisesti laadittu ja oikea lasku on vastaanotettu, ja toteuttamalla ajoitettu maksunkäsittely
eräpäivänä tai sen jälkeen soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
Verot: Sekä ostajan että toimittajan vastuulla ja maksuvelvollisuuteen kuuluvat jonkin tilauksen suhteen oikeustoimivaltaisen,
asianmukaisen viranomaistahon asettamien lakien määräämällä tavalla kaikki verot ja lisämaksut, joita mainitun
oikeustoimialueen lait edellyttävät kyseiseltä osapuolelta.
Tarkastukset: kun toimittaja on saanut kohtuullisen ilmoituksen ostajalta, toimittajan pitää tarjota ostajalle (ja ostajan
tilintarkistajille ja auditoijille) pääsy toimittajan sijainteihin ja tietoihin (pois lukien toimittajan sisäisten kustannusten tiedot), jotta
ostaja voi tarkistaa, että toimittaja täyttää tilauksen asettamat velvollisuudet, mikä voi käsittää myös veloitusten
paikkansapitävyyden tarkistuksen.
Lakien noudattaminen: Toimittaja lupaa noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja säännöksiä, jotka koskevat
tilauksessa määritettyjen tavaroiden tai palvelujen valmistusta, myyntiä ja toimitusta. Tällaisten säännösten loukkaaminen antaa
ostajalle oikeuden mitätöidä tilaus.
Kemikaaliluettelot: Toimittaja ei saa toimittaa mitään kemikaalia, jota ei ole määritetty nimeltä käyttöturvallisuustiedotteessa tai
tilauksessa. Sikäli kuin tavarat tai jotkin tavaroihin sisältyvät aineet kuuluvat myrkyllisten aineiden torjuntaa koskevan Toxic
Substances Control Act (TSCA) -lain ja polykloorattuja bifenyylejä (PCB) koskevien säännösten piiriin, toimittaja vakuuttaa, että
(a) kaikki ostajalle toimitetut TSCA-lain piiriin kuuluvat kemikaalit luetellaan oikein TSCA-lain edellyttämässä
kemikaaliluettelossa tai täyttävät poikkeusluvan ehdot; (b) missään ostajalle toimitetuissa materiaaleissa ei ole polykloorattuja
bifenyylejä (PCB) tai niitä on materiaaleissa vain tahattoman valmistuksen tai tuonnin seurauksena ja että toimittaja on
noudattanut kaikkia PCB-lain säännöksiä. Ostajan pyynnöstä toimittajan pitää ilmoittaa ostajalle mahdollisimman pian tilauksen
nojalla toimitettujen aineiden täydellinen kemikaalikoostumus sekä kaikki muut ostajan pyytämät tiedot tai sertifioinnit.
REACH: Sikäli kuin tavarat tai jotkin tavaroihin sisältyvät aineet kuuluvat REACH-asetuksen piiriin, toimittaja vakuuttaa, että
kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoittamista koskevan asetuksen
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(REACH) piiriin kuuluvat ostajalle toimitetut kemikaalit on lähetetty rekisteröitäviksi asianmukaisesti Euroopan kemikaalivirastolle
lakimääräisten rekisteröinnin määräaikojen mukaisesti tai että kyseiset kemikaalit on vapautettu REACH-rekisteröinnistä.
Toimittajan pitää ilmoittaa ostajalle ehdokasluetteloon kuuluvista erityistä huolta aiheuttavista kemikaaleista (SVHC), joiden
pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia, mukaan lukien kahdesti vuodessa, kesä- ja joulukuussa, lisättävät uudet rekisteröidyt
kemikaalit (katso http://echa.europa.eu/candidate-list-table). Ehdokasluettelon erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien
pitoisuus pitää laskea jokaiselle materiaalille Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 10. syyskuuta 2015 antaman määräyksen
mukaisesti (katso http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf). Ostajan pyynnöstä
toimittajan pitää ilmoittaa ostajalle mahdollisimman pian tilauksen nojalla toimitettujen aineiden täydellinen kemikaalikoostumus
sekä kaikki muut ostajan pyytämät tiedot tai sertifioinnit.
Takuu: Toimittaja vakuuttaa ja takaa, että (a) toimittaja siirtää tavaroiden omistusoikeuden (ilman mitään vaateita,
pidätysoikeuksia tai rasitteita), että sillä on riittävä oikeus, omistusoikeus ja intressi omistusoikeuksien ja luovuttamiseen ja
tämän mukaisten käyttöoikeuksien myöntämiseen ja että tavarat ja palvelut (ja tavaroiden valmistusprosessi ja palvelujen käyttö)
eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen omistusoikeuksia; (b) että tavarat ja palvelut vastaavat tilauksessa määritettyjä
teknisiä tietoja ja kuvauksia; (c) että tavarat ovat kaupallisesti samanlaisia kuin aiemmat tavarat, niissä ei ole epäpuhtauksia ja
ne ovat myyntiin soveltuvaa laatua; (d) että tavarat, jotka ovat laitteita (mukaan lukien osat), ovat uusia, niissä ei ole materiaali-,
valmistus- ja suunnitteluvikoja ja ne soveltuvat tiettyyn käyttöön; (e) pätevä henkilöstö tarjoaa palvelut asianmukaisesti,
viipymättä ja ammattimaisesti tilauksen ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tavaroiden, jotka ovat laitteita (mukaan lukien
osat), pitää olla takuulausekkeiden (b), (c) ja (d) mukaisia 24 kuukautta niiden asennus- tai käyttöönottopäivästä tai 30 kuukautta
toimituspäivästä, kumpi niistä toteutuukin ensimmäisenä. Ostajan valinnan mukaan, ja sikäli kuin soveltuu, toimittajan pitää
viipymättä korjata vaatimuksia täyttämättömät laitteet, vaihtaa vaatimuksia täyttämättömät tavarat, suorittaa uudelleen
vaatimuksia täyttämättömät palvelut, hyvittää vaatimuksia täyttämättömien tavaroiden tai palvelujen ostohinta tai hyvittää
ostajalle korjauskulut, jotka ovat aiheutuneet vaatimuksia täyttämättömistä laitteista.
Vastuuvapautus: Toimittaja puolustaa ostajaa ja vapauttaa ostajan kaikkien sellaisten tappioiden, vastuiden (mukaan lukien
sovinnot, tuomiot, sakot ja rangaistukset) tai kustannusten (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, oikeuskulut ja muut
oikeudenkäyntikulut) suhteen, jotka liittyvät johonkin kolmannen osapuolen (mukaan lukien jommankumman osapuolen
työntekijät tai valtionhallinnon virastot) ostajaa vastaan aloittamaan oikeustoimeen, oikeusjuttuun tai oikeudenkäyntimenettelyyn,
kun kyseinen kolmas osapuoli väittää kyseisen tappion, vastuun tai kustannuksen aiheutuneen toimittajan (tai sen
alihankkijoiden) toimista tai laiminlyönneistä (mukaan lukien laiminlyönniksi, tahalliseksi väärinkäytökseksi tai tilauksen
rikkomiseksi katsotut tapaukset).
Vakuutus: toimittajan pitää hankkia tyypiltään ja suuruudeltaan kohtuullinen ja tavanmukainen (tai lain edellyttämä) vakuutus
sellaiselta vakuutusyhtiöltä, jolla on oikeus harjoittaa liiketoimintaa tavaroiden toimitus- ja palvelujen tarjoamispaikassa.
Voimassaolo ja irtisanominen: Tilaus pysyy voimassa määritetyn voimassaolon ajan (tai, ellei voimassaoloa ole määritetty,
kunnes tilaus on täytetty), ellei sitä irtisanota aiemmin (kokonaan tai osittain) (a) tässä esitetyllä tavalla, (b) ostajan toimesta,
syystä tai syyttä, irtisanomisen tullessa voimaan välittömästi tai (c) toimittajan toimesta, jos ostaja ei korjaa rikkomusta 30 päivän
kuluessa ilmoituksen saamisesta. Mistään sallitusta irtisanomisesta (tai päättymisestä) ei aiheudu rangaistusta (mukaan lukien
irtisanomismaksut), eikä tällainen irtisanominen irtisano tai vapauta kumpaakaan osapuolta mistään lain tai tilauksen mukaisesti
kertyneistä oikeuksista, vastuista tai velvoitteista.
Tilausvelvoitteiden täyttämättömyyden sallivat tilanteet: Jos osapuoli ei voi täyttää velvoitteitaan tulipalon, tulvan, hurrikaanien,
maanjäristysten, muiden luonnonvoimien, sodan, terrorismin, mellakoiden, kapinoiden, vallankumousten tai
kansalaistottelemattomuuksien vuoksi, kyseinen osapuoli vapautetaan tällaisten velvoitteiden täyttämisestä niin pitkään kuin
kyseinen asiantila jatkuu. Tämän edellytyksenä on, että asiantila ei ole kyseisen osapuolen kohtuudella hallittavissa (eikä sitä
olisi voitu kohtuullisin varotoimin estää) ja että kyseinen osapuoli yrittää ahkerasti ja viipymättä jatkaa velvoitteiden täyttämistä.
Kyseisen osapuolen pitää antaa viipymättä toiselle osapuolelle ilmoitus asiantilasta, ja jos velvoitteiden täyttämättömyys jatkuu
seitsemän päivän ajan (tai pidempään), toinen osapuoli voi irtisanoa tilauksen (tai tilauksen osan, johon vaikutus kohdistuu).
Toimittajan pitää kohdentaa kaikki tavaravajaukset ostajan ja muiden toimittajan asiakkaiden kesken edellisen vuoden aikana
toimitettujen määrien suhteessa.
Tiedonannot: Kaikkien tilaukseen liittyvien ilmoitusten ja hyväksyntöjen pitää olla kirjallisia, ja ne katsotaan annetuiksi
vastaanottavalle osapuolelle silloin, (a) kun ne vastaanotetaan määritettyyn faksinumeroon; (b) kun ne toimitetaan käsin
määritetylle henkilölle määritettyyn osoitteeseen tai (c) kun ne on toimitettu määritetylle henkilölle määritettyyn osoitteeseen
kirjattuna tai sertifioituna postina, jolle pyydetään vastaanottokuittausta. Jos osapuoli ei määritä tällaisia tietoja, käytetään
tilauksessa olevaa osoitetta. Kumpi tahansa osapuoli voi muuttaa tietojaan antamalla toiselle osapuolelle ilmoituksen tietojen
muuttamisesta 10 päivää etukäteen.
Sovellettava laki ja lainkäyttöalue: Tähän tilaukseen ja sen täyttämiseen sovelletaan sen paikan lakeja, johon toimitus on määrä
tehdä, pois lukien tällaisten lakien lakikollisioita koskevat määräykset. 11.4.1980 Wienissä solmittu Yhdistyneiden kansakuntien
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta. Kaikki kiistat, jotka aiheutuvat tilauksesta tai liittyvät
siihen, ratkaisee yksinoikeudella oikeusistuin, jolla on oikeustoimivalta toimituksen suoritussijainnissa.
Ehtojen itsenäisyys: kutakin tässä olevaa määräystä sovelletaan vain soveltuvan lain sallimissa rajoissa.
Koko sopimus: tilaus korvaa kaikki aiemmat keskustelut ja sopimukset ja edustaa koko osapuolten välistä sopimusta, joka
koskee tässä esitettyä asiasisältöä.
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