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MRC GLOBAL (FINLAND) OY – TOIMITUSEHDOT 
 

1 MÄÄRITELMÄT 
1.1 ”Konserniyhtiö” tarkoittaa Myyjän kulloisiakin tytär- tai emoyhtiöitä tai emoyhtiön 

tytäryhtiöitä. 
1.2 ”Ostaja” tarkoittaa henkilö(it)ä tai yhteisöä, joka ostaa tai sitoutuu ostamaan Tavarat Myyjältä. 
1.3 ”Ehdot” tarkoittaa tämän asiakirjan mukaisia toimitusehtoja. 
1.4 ”Luottamuksellinen Tieto” tarkoittaa kaikkea Myyjän ja/tai Konserniyhtiöiden Sopimuksen 

nojalla antamaa tietoa. 
1.5 ”Sopimus” tarkoittaa mitä tahansa Myyjän ja Ostajan välistä Tuotteiden toimitusta ja ostoa 

koskevaa sopimusta, johon kuuluvat osana Ehdot, Tilaus ja Tilausvahvistus. 
1.6 ”Määräysvalta” tarkoittaa henkilön kykyä ohjata toisen henkilön toimintaa osakeomistuksen tai 

sopimuksen perusteella tai muulla perusteella. 
1.7 ”Ex-Works” tarkoittaa Incoterms 2010 -ehtojen mukaista toimitustapaa. 
1.8 ”Tavarat” tarkoittaa tavaroita, jotka Ostaja sitoutuu ostamaan Myyjältä Tilausvahvistuksen 

mukaisesti. 
1.9 ”Tilaus” tarkoittaa Ostajan Myyjältä tekemää Tavaroita koskevaa tilausta. 
1.10 ”Tilausvahvistus” tarkoittaa Myyjän kirjallista Tilauksen vahvistusta, johon kuuluvat osana 

nämä Ehdot. 
1.11 ”Hinta” tarkoittaa Myyjän ilmoittamaa hintaa, joka Ostajan on maksettava Tavaroista. 
1.12 ”Myyjä” tarkoittaa MRC Global (Finland) Oy:tä, joka on rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 

2121981-0. 
2 SOVELLETTAVAT EHDOT 
2.1 Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Sopimuksiin, ja Ehdot sulkevat pois kaikki muut ehdot, 

mukaan lukien ne, joita Ostaja mahdollisesti tarkoittaa sovellettavaksi ostotilauksen, 
tilausvahvistuksen tai muun asiakirjan nojalla. 

2.2 Kukin Tilaus katsotaan Ostajan antamaksi tarjoukseksi Tuotteiden ostamisesta Myyjältä näiden 
Ehtojen mukaisesti. 

2.3 Myyjän katsotaan hyväksyneen Ostajan tekemät Tilaukset ja Sopimuksen katsotaan syntyneen 
vasta kun Myyjä on antanut Tilausvahvistuksen. 

2.4 Ellei Ehdoissa toisin määrätä, kaikki muut ehdot ja vakuutukset (sekä suulliset että kirjalliset) 
suljetaan pois kaikista Myyjän ja Ostajan välisistä Sopimuksista ja Ehdot korvaavat kaikki 
aikaisemmat lupaukset, vakuutukset, sitoumukset ja hiljaiset tai konkludenttiset 
tahdonilmaukset. 

3 HINTA JA MAKSAMINEN 
3.1 Ellei Myyjä anna muuhun kirjallista suostumustaan, kaikki Hinnat ovat Ex-Works. 
3.2 Hinta ei sisällä alv:tä eikä tuontiveroja tai -tulleja. Myyjä lisää nämä erät laskuihin, ja Ostaja 

maksaa erät asianmukaisen verokannan tai tullin mukaisesti. 
3.3 Ostajan on maksettava Hinta käytettävissä olevina varoina Myyjän kirjallisesti nimeämälle 

pankkitilille 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä, elleivät Osapuolet kirjallisesti muuta 
sovi.. 

3.4 Viivästyneille maksuille kertyy korkoa korkolain (20.8.1982/633) 4 pykälän mukaisesti 
maksun eräpäivästä lukien päivään, jona Myyjä saa täysimääräisen maksun käytettävissä 
olevina varoina. 

3.5 Laskuja koskevat huomautukset on saatettava Myyjän tietoisuuteen kirjallisesti 5 päivän 
kuluessa laskun päivämäärästä. Jos Ostaja kiistää laskun kohtuullisin perustein, Ostaja maksaa 
riidattoman osan laskun mukaisesta summasta kohdan 3.3 mukaisessa aikataulussa sillä välin 
kun Ostaja ja Myyjä pyrkivät sopimukseen riidanalaisesta määrästä. 

3.6 Jos Ostaja laiminlyö maksunsa, Myyjällä on oikeus (i) keskeyttää tai peruuttaa kokonaan tai 
osittain minkä tahansa Sopimuksen mukaiset muut toimitukset Ostajalle ilman erillistä 
ilmoitusta ja/tai (ii) vaatia ilmoituksella Ostajalta välitöntä maksua Myyjän minkä tahansa 
Sopimuksen nojalla toimittamista Tavaroista. Tämä ei rajoita Myyjän muita oikeuksia. 

3.7 Ostaja maksaa Sopimuksen nojalla Myyjälle erääntyneet summat tekemättä niistä mitään 
vähennyksiä kuittauksen, vastasaamisen, hinnanalennuksen, saatavan leikkauksen tai muun 
perusteella. 

3.8 Myyjällä on oikeus pidättää tai vähentää Ostajalle erääntyneistä maksuista saatavia, joita 
Myyjällä kohtuullisen käsityksensä mukaan on Ostajalta jonkin Sopimuksen nojalla. 

4 VAKUUTUKSET JA VASTUU 
4.1 Ellei Ehdoissa toisin määrätä, kaikki nimenomaiset tai oletetut vakuutukset ja muut ehdot (siitä 

riippumatta, perustuuko oletus lakiin vai ei), suljetaan pois pakottavan lainsäädännön 
sallimassa laajuudessa. 

4.2 Myyjä vakuuttaa, että Tavarat toimitushetkellä ovat uusia, vastaavat olennaisilta osin Ostajan 
antamia teknisiä tietoja, ovat lakien mukaisia eikä niissä ole vikoja..  

4.3 Myyjän Sopimuksen yhteydessä aiheutuva sopimukseen, tuottamukseen (mukaan luettuna 
huolimattomuuteen tai lakisääteisen velvollisuuden rikkomiseen), väärien tietojen antamiseen 
tai muuhun perustuva vastuu rajoittuu Tavaroista Sopimuksen nojalla maksettavaan Hintaan. 
Myyjä ei vastaa sopimuksen, tuottamuksen (mukaan luettuna huolimattomuuden), lakisääteisen 
velvollisuuden tai muun perusteella vaatimuksista, vahingoista, tappioista tai kustannuksista, 
jotka liittyvät (suoraan tai välilliseen) voiton menetykseen, käytön estymiseen, odotettujen 
sopimusten ja/tai säästöjen menetykseen, liikearvon menetykseen, mahdollisuuksien 
menetykseen, liiketoiminnan menetykseen ja/tai liiketoiminnan keskeytymiseen tai mistään 
välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta. 

4.4 Mikään Ehdoissa sanottu ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta kuolemasta tai 
henkilövahingosta, joka johtuu osapuolen huolimattomuudesta, vastuuta petoksesta tai 
petollisesta viettelystä tai muuta vastuuta, jota ei lain mukaan voi rajoittaa. 

5 TUOTTEIDEN TOIMITUS 
5.1 Tavarat toimitetaan Ex-Works Tilausvahvistuksessa mainittuun toimituspaikkaan, elleivät 

Osapuolet kirjallisesti toisin sovi. Toimituksen oikea-aikaisuutta ei katsota ratkaisevaksi 
tekijäksi Myyjän sopimuksenmukaisen suorituksen kannalta. 

5.2 Myyjä voi toimittaa Tavarat erissä.  Kukin erä laskutetaan ja maksetaan Sopimuksen 
määräysten mukaisesti. Jos Myyjä ei toimita jotakin erää tai jos Ostaja esittää vaatimuksia, 
jotka koskevat yhtä tai useampaa erää näiden Ehtojen mukaisesti, Ostajalla ei ole tämän 
perusteella oikeutta katsoa koko Sopimuksen mukaisen suorituksen jääneen täyttämättä. 

5.3 Jos Ostaja ei maksa yhtä tai useampaa erää Tavaroista eräpäivänä, Myyjällä on oikeus 
(yksinomaisen harkintansa mukaan) (i) keskeyttää tai peruuttaa minkä tahansa Sopimuksen 
mukaiset muut toimitukset Ostajalle ilman erillistä ilmoitusta ja/tai (ii) vaatia ilmoituksella 
Ostajalta välitöntä maksua Myyjän minkä tahansa Sopimuksen nojalla toimittamista 
Tavaroista. 

6 TUOTTEIDEN HYVÄKSYMINEN 
6.1 Ostajan on ilmoitettava Myyjälle 48 tunnin kuluessa siitä, kun Tavarat on toimitettu Ostajalle, 

kaikista poikkeavuuksista toimitettujen Tavaroiden määrässä sekä näkyvistä vioista Tavaroissa. 
6.2 Jos Ostaja ei tee ilmoitusta Myyjälle Ehdon 6.1 mukaisesti, Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä 

vastaanottamasta Tavaroita, joissa on näkyviä vikoja, tai esittää toimittujen Tavaroiden 
määrään liittyviä vaatimuksia. 

6.3 Jos Tavaroita toimitetaan liikaa, Ostajan on palautettava ylimääräiset Tavarat Myyjälle Myyjän 
kustannuksella. Myyjä korvaa kaikki Myyjän hyväksymät puutteet Tavaroiden toimituksessa ja 
viat Tavaroissa joko alentamalla hintaa tai muulla Myyjän valitsemalla tavalla Myyjän 
kustannuksella. 

7 OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU 
7.1 Vaaranvastuu Tavaroista siirtyy Ostajalle toimitushetkellä. 
7.2 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä Ostajalle vasta, kun Myyjä on vastaanottanut 

täysimääräisesti käytettävissä olevina varoina kaikki Tuotteisiin liittyvät saatavansa. 

7.3 Siihen saakka, kun Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle kohdan 7.2 mukaisesti, Ostajan 
on (i) säilytettävä Tavarat yksinomaan Myyjän lukuun, (ii) säilytettävä Tavarat erillään muista 
hallussaan olevista tavaroista (ilman kustannuksia Myyjälle) ja merkittävä Tavarat selvästi 
Myyjän omaisuudeksi, (iii) pidettävä Tavarat hyväksyttävässä kunnossa, vakuutettava ne 
täydestä hinnastaan Myyjän puolesta kaikkien riskien varalta Myyjää tyydyttävällä tavalla ja 
toimitettava Myyjän pyynnöstä jäljennös vakuutuskirjasta sekä (iv) säilytettävä kohdassa (iii) 
mainitun vakuutuksen tuottoja yksinomaan Myyjän lukuun, pidettävä ne erillään muista 
rahavaroista ja pidättäydyttävä siirtämästä niitä ylitetylle tilille. 

7.4 Vaikka Tavarat (tai jokin niistä) pysyisivät Myyjän omistuksessa, Ostaja voi kuitenkin myydä 
tai käyttää Tavaroita osana tavanomaista liiketoimintaansa täydestä markkina-arvosta Myyjän 
puolesta. Tällainen myynti tai menettely katsotaan Ostajan toimesta ja vastuulla Ostajan omaan 
lukuun tapahtuvaksi Myyjän omaisuuden myynniksi tai käytöksi. Siihen saakka, kun 
Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä, Tuotteiden koko myyntituotto tai muutoin saatava 
tuotto on säilytettävä Myyjän lukuun ja pidettävä erillään muista rahavaroista, sitä ei saa siirtää 
ylitetylle tilille ja sitä on kaikissa olennaisissa yhteyksissä pidettävä Myyjälle kuuluvina 
rahavaroina. 

7.5 Myyjällä on oikeus saada maksu Tavaroista (lisättynä alv:llä), vaikka omistusoikeus ei 
minkään Tuotteen osalta olisi siirtynyt pois Myyjältä.  

7.6 Myyjällä on oikeus vaatia, että Ostaja toimittaa Myyjälle Tavarat, joiden omistusoikeus ei ole 
siirtynyt Ostajalle. Jos Ostaja ei toimita Tavaroita, Myyjä voi joko lyhentää Hinnan maksuun 
liittyvää mahdollista luottoaikaa tai tulla Ostajan omistamiin, käyttämiin tai hallinnoimiin 
tiloihin, joissa Tavaroita pidetään, ja ottaa Tavarat takaisin haltuunsa. Kun tällainen pyyntö 
esitetään, Ostajan kohdan 7.4 mukaiset oikeudet lakkaavat. 

7.7 Ostaja ei saa pantata tai millään tavalla asettaa minkään velan vakuudeksi Tavaroita, jotka ovat 
Myyjän omaisuutta. Jos Ostaja niin tekee, kaikki Myyjän saatavat Ostajalta erääntyvät 
välittömästi maksettaviksi. Tämä ei rajoita Myyjän muita oikeuksia. 

7.8 Tämä kohta pysyy voimassa koko Sopimuksen voimassaoloajan ja sen päättymisen jälkeen 
päättymisen syystä riippumatta. 

8 OSTAJAN OIKEUSKEINOT 
8.1 Jos Tavaroita todetaan virheellisiksi 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on otettu käyttöön, tai 

18 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on toimitettu Ostajalle (sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aiempi), Ostajalla on niin pyytäessään oikeus palauttaa kyseiset Tavarat Myyjälle. 

8.2 Jos Myyjä katsoo kohtuullisin perustein, että kohdan 8.1 perusteella palautetut Tavarat eivät 
ole virheellisiä tai ne ovat vahingoittuneet tai muutoin tulleet käyttökelvottomiksi Ostajan ja/tai 
Tuotteiden loppukäyttäjän teon seurauksena, Myyjä voi yksinomaisen harkintansa mukaan 
palauttaa Tavarat Ostajalle tämän kustannuksella. 

8.3 Ellei kohdista 8.1 ja 8.2 muuta johdu, Myyjä yksinomaisen harkintansa mukaan korjaa tai 
korvaa virheelliset Tavarat omalla kustannuksellaan. 

9 IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 
9.1 Myyjä voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi siitä päivästä alkaen, jona kirjallinen 

ilmoitus on annettu Ostajalle tiedoksi, (i) jos Ostaja rikkoo olennaisesti ja/tai toistuvasti 
Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä korjaa rikkomusta (jos se on korjattavissa) 
Myyjän antamassa kirjallisessa ilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa ajassa, (ii) jos Ostaja 
toimii tavalla, joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan Myyjän mainetta tai loukkaa 
tai on omiaan loukkaamaan tämän etua, (iii) jos Ostaja tulee maksukyvyttömäksi tai jos Myyjä 
kohtuullisen arvionsa perusteella epäilee vakavasti Ostajan maksukykyä tai (iv) jos 
Määräysvalta Ostajassa muuttuu. 

9.2 Jos Sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, tämä ei vaikuta osapuolilla irtisanomishetkellä 
oleviin oikeuksiin eikä sellaisten määräysten jatkumiseen, joiden on nimenomaisesti todettu 
pysyvän voimassa tai jotka jäävät implisiittisesti voimaan irtisanomisen jälkeen. 

9.3 Ostaja ei saa peruuttaa Tilausta ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Jos 
Myyjä suostuu tilauksen peruutukseen, Ostajan on hyvitettävä Myyjälle kaikki Myyjän 
ilmoittamat peruutukseen liittyvät kustannukset (kuten esimerkiksi toimituskulut, 
uudelleenvarastointimaksut ja toimittajasuhteen päättymisestä johtuvat maksut). 

10 ILMOITUKSET 
10.1 Kaikki Sopimuksen nojalla toiselle osapuolelle annettavat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, ja 

ne voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai postitse Tilauksessa ilmoitettuun toisen osapuolen 
osoitteeseen.  

10.2 Ilmoitukset katsotaan annetuiksi: (i) henkilökohtaisesti toimitettaessa toimitushetkellä tai (ii) 
postitse toimitettaessa 48 tunnin kuluttua siitä, kun ilmoituksen sisältävä kirjekuori on 
postitettu. 

11 SIIRTÄMINEN 
11.1 Ostaja ei saa siirtää, teettää alihankintana tai muutoin luovuttaa Sopimusta tai mitään sen osaa 

ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
11.2 Myyjä voi siirtää tai teettää alihankintana Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa kokonaan tai 

osittain mille tahansa luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai yhtiölle. 
12 YLIVOIMAINEN ESTE 
12.1 Myyjä varaa oikeuden lykätä toimituspäivää tai purkaa minkä tahansa Sopimuksen (ilman 

vastuuta Ostajalle) eikä Myyjä vastaa minkään Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa 
laiminlyönnistä, jos se on estynyt harjoittamasta liiketoimintaansa tai sen liiketoiminnan 
harjoittaminen viivästyy sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin se ei voi kohtuullisesti vaikuttaa. 

13 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO JA IMMATERIAALIOIKEUDET 
13.1 Ostaja pitää salassa ja huolehtii siitä, että sen henkilökunta pitää salassa, kaiken 

Luottamuksellisen Tiedon, jonka se mahdollisesti saa haltuunsa, ja käyttää Luottamuksellista 
Tietoa ainoastaan Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen.  

13.2 Ostajan tämän kohdan 13 mukaiset velvollisuudet eivät koske tietoa, (i) joka on yleisessä 
tiedossa tai tulee yleiseen tietoon muutoin kuin Ostajan teon tai laiminlyönnin seurauksena tai 
(ii) joka Ostajan on luovutettava toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen 
nojalla. 

13.3 Ostaja ei anna lehdistötiedotteita tai tuo Sopimusta julkisuuteen millään tavalla ilman Myyjän 
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

13.4 Ostaja ei hanki omistusoikeutta, etua tai muuta oikeutta Tuotteissa näkyviin tai muihin 
Myyjän, Konserniyhtiöiden tai valmistajien tavaramerkkeihin tai Myyjän kehittämiin tai 
tarjoamiin ohjelmistoihin eikä mitään näihin liittyvää omistusoikeutta tai muuta oikeutta. 
Omistusoikeus Myyjän tai Konserniyhtiön kehittämään tai tarjoamaan ohjelmistoon voi siirtyä 
Ostajalle vain erillisellä kirjallisella sopimuksella, jossa annettavat omistusoikeudet 
määritellään nimenomaisesti, ja vain jos ohjelmisto laskutetaan Ostajalta nimenomaisesti ja 
erikseen. 

13.5 Tämä kohta 13 pysyy voimassa ilman aikarajaa koko Sopimuksen voimassaoloajan ja sen 
päättymisen jälkeen päättymisen syystä riippumatta. 

14 KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUDET 
14.1 Niillä tahoilla, jotka eivät nimenomaisesti ole Sopimuksen osapuolia, ei ole mitään 

Sopimukseen perustuvia oikeuksia. 
14.2 Konserniyhtiöt voivat panna täytäntöön minkä tahansa Sopimuksen ehdoista. 
15 SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN 
15.1 Ostaja suorittaa Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ja toimii aina kaikkien voimassa 

olevien sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti, lahjonnan estämistä ja 
korruptiota koskevat lait ja määräykset mukaan lukien.  

15.2 Kohdan 15.1 rikkominen katsotaan kohdassa 9.1 tarkoitetuksi olennaiseksi 
sopimusrikkomukseksi. 

15.3 Näihin Ehtoihin ja kaikkiin Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, ja niihin liittyvät 
riitaisuudet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Sopimuksiin ei sovelleta kauppalakia 
(27.3.1987/355). 


