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YLEISET SOPIMUSEHDOT
1. SOVELTAMINEN
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Lastmile Connection Service – LMCS Oy - nimisen turvallisuus-alan palveluyrityksen
(Y-tunnus: 1055283-7, osoite Jäspilänkatu 18, 04250 Kerava. Jäljempänä LMCS) tuottamiin myynti-, vuokraus- ja muihin palveluihin.
Sopimuksissa noudatetaan lisäksi, mikäli osapuolten välisessä sopimuksessa tai näissä ehdoissa ei toisin ilmoiteta, tietotekniikka-alan
kulloinkin voimassa olevia, yleisiä sopimusehtoja (YSE-IT 2000 ja YSE-IT 2010 tai tilaajan niin tahtoessa JIT-2007 tai JYSE 2009). Näillä
ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia
2. MÄÄRITELMÄT
Toimittajalla tarkoitetaan näissä ehdoissa kohdassa 1 tarkoitettua yritystä ja sen sopimuksenmukaisesti käyttämiä alihankintayhteisöjä.
Tilaajalla tarkoitetaan mitä tahansa oikeudellista muotoa olevaa yhteisöä tai henkilöä, joka tilaa jäljempänä kuvatulla sopimuksella
materiaalia tai palvelua toimittajalta.
Sopimuksella tarkoitetaan laitteen tai laitteiston toimitusta koskevaa osapuolten välistä kirjallista sopimusta mahdollisine liitteineen,
muutoksineen ja lisäyksineen. Sopimuksenmukainen laitteen tai laitteiston toimitus asiakkaalle perustuu kauppaan, vuokraan tai muuhun
vastaavaan oikeustoimeen.
Materiaalilla tarkoitetaan koneita, laitteita, raaka-aineita, sekä muita tarvikkeita ja asiakirjoja, jotka toimittajan on Sopimuksen mukaan
toimitettava tilaajalle tai tilaajan osoittamaan paikkaan.
Laitteistolla tarkoitetaan materiaalia ja työtä, joka toimittajan on sopimuksen mukaan suoritettava. Jos laitteisto on sovittu luovutettavaksi
itsenäisinä osakokonaisuuksina, joita käytetään toisistaan riippumatta, sovelletaan näitä ehtoja kuhunkin sellaiseen
osakokonaisuuteen erikseen. Laitteistolla tarkoitetaan silloin kyseistä itsenäistä osakokonaisuutta. Laitteella tarkoitetaan mitä tahansa
laitetta, joka itsenäisesti on kirjattu sopimukseen. Asennustyöllä tarkoitetaan työtä, jolla laite asennetaan tilaajan haluamalle paikalle ja
jolla laite saatetaan toimintakuntoon. Huoltotyöllä tarkoitetaan työtä, jolla huolletaan ja ylläpidetään laitetta tai laitteistoa, jotta se pysyy
toimintakunnossa.
3. MATERIAALIN ASENNUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN
LMCS takaa tilaajalle, että toimitettava materiaali on toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Sovitut asennustyöt tehdään tilaajan ohjeiden
mukaisesti. Materiaali pyritään toimittamaan, jollei muuta ole sovittu, 30 päivän kuluessa tilauksesta. Tilaajan tulee välittömästi laitteiston
toimituksen tai asennuksen jälkeen tarkastaa laitteisto huolellisesti. Laitteen toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas ei reklamoi
toimituksesta viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua asennustyön päättymisestä ja materiaalin luovuttamisesta asiakkaalle.
4. LAITTEISTON KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
Tilaaja on velvollinen käyttämään laitteistoa huolellisesti myyjän ja valmistajan antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten
mukaisesti sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Tilaajalla ei ilman LMCS:n kirjallista suostumusta ole takuun voimassaoloaikana
oikeutta tehdä laitteistoon muutoksia tai kiinnittää siihen lisälaitteita. Tämän ehdon rikkomisesta seuraa takuun ja muiden tuotevastuiden
raukeaminen.
5. OMISTUSOIKEUS VUOKRA- JA OSAMAKSUSUHTEISSA
Materiaali on LMCS:n omaisuutta, siihen asti, kunnes se on kokonaisuudessaan maksettu. Tilaaja ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä
millään muullakaan tavalla luovuttaa materiaalia tai sen osaa kolmannelle osapuolelle. Mikäli materiaali ulosmitataan tai pannaan
takavarikkoon, tilaajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon LMCS:n omistusoikeus materiaaliin ja ilmoittaa LMCS:lle tapahtuneesta.
Tilaaja on velvollinen korvaamaan LMCS:lle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.
6. MAKSUJEN ERÄÄNTYMINEN SEKÄ VIIVÄSTYSKOROT JA KULUT
Toimituksen maksu erääntyy maksettavaksi sovitusti. Vuokra kultakin vuokrajaksolta erääntyy maksettavaksi etukäteen kunkin
vuokrajakson ensimmäisenä päivänä. Vuokran tai muun sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä LMCS:llä on oikeus periä
erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajalta. Viivästyskoron määrä on 12
prosenttia. Tilaaja on velvollinen korvaamaan LMCS:lle maksun, vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä
aiheutuneet kohtuulliset kulut.
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7. VASTUU LAITTEISTOSTA JOHTUVASTA VAHINGOSTA
LMCS ei vastaa vahingoista, joita materiaalin käytöstä mahdollisesti syntyy kolmannelle. Tilaaja on yksinään velvollinen vastaamaan
kaikista laitteistosta tai sen käyttämisestä tai kuljettamisesta johtuvista välittömistä tai välillisistä henkilö -, esine- ja varallisuusvahingoista
riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta, kenelle tai mille vahinko on aiheutunut tai keneen korvausvaatimus kohdistuu.
8. RISKI JA LAITTEISTON VAHINGOITTUMINEN
Vaaran vastuu ja riski laitteiston tuhoutumisesta siirtyy tilaajalle luovutushetkestä lukien. Jos laitteisto tai muu materiaali toimitetaan
itsenäisinä osakokonaisuuksina, vaaranvastuu siirtyy kunkin osatoimituksen tultua suoritetuksi. Vuokrasuhteessa vaaranvastuu säilyy
tilaajalla siihen asti, kunnes laitteisto on vuokra-ajan päätyttyä luovutettu tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti LMCS:lle. Mikäli laitteisto
tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, vuokralle ottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta
LMCS:lle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Saatuaan siihen vakuutusyhtiön suostumuksen, vuokralle ottajan on ryhdyttävä
toimenpiteisiin laitteiston korjaamiseksi tämän sopimuksen mukaiseen kuntoon. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, vuokralle ottaja
on velvollinen korjaamaan laitteiston omalla kustannuksellaan. Huolimatta laitteiston vahingoittumisesta tai siitä, että sitä korjataan eikä sitä
sen vuoksi voida käyttää, vuokralle ottajan on kuitenkin suoritettava vuokrat ja muut maksut tämän sopimuksen mukaisesti LMCS:lle. Mikäli
laitteisto kulumisen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen vuoksi tulee korjauskelvottomaksi tai se varastetaan tai muuten menetetään,
vuokralle ottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta LMCS:lle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus.
9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli toimitusta ei ole suoritettu loppuun tai kyseessä vuokra- tai muu pitkäaikainen toimitussopimus, LMCS on oikeutettu välittömästi
purkamaan sopimuksen ja ottamaan laitteiston heti haltuunsa, jos: 1) tämän sopimuksen mukainen maksu viivästyy enemmän kuin 30
päivää eräpäivästä lukien 2) tilaaja tai takaaja asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai tilaajaa tai takaajaa koskeva
yrityssaneerausmenettely; 3) tilaaja tai takaaja on antanut LMCS:lle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa
tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin; tai 4) tilaaja tai takaaja lopettaa liiketoimintansa tai olennaisesti muuttaa tai supistaa sitä
tai vuokralle ottajan omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia tai 5) tilaajan tai takaajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien
täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen; Sopimus päättyy neljän (4) päivän kuluttua siitä, kun LMCS on antanut
purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi tilaajan viimeksi LMCS:lle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli LMCS purkaa tämä sopimuksen,
LMCS:llä on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut tilaajan kanssa mahdollisesti solmitut vuokrasopimukset.
10. LAITTEISTON PALAUTTAMINEN
Mikäli materiaali on palautettava sopimuksen tai näiden ehtojen kohdan 10 perusteella, tulee materiaalin olla palautushetkellä tämän
sopimuksen kohdan 3 mukaisessa kunnossa. Edellä mainitussa ei kuitenkaan huomioida laitteen käytöstä johtuvaa, normaalia kulumista.
Mikäli tilaaja laiminlyö materiaalin palautusvelvollisuuden ja/tai materiaali ei palautushetkellä ole tämän sopimuksen kohdan 3 mukaisessa
kunnossa, LMCS on oikeutettu ottamaan materiaalin haltuunsa ja huolehtimaan sen saattamisesta edellä mainittuun kuntoon tilaajan
kustannuksella.
11. SOPIMUKSEN SIIRTO
LMCS on oikeutettu siirtämään tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle. Tilaajan tulee siirrosta tiedon
saatuaan suorittaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut siirronsaajalle.
12. TILAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Mikäli kysymyksessä on vuokra- tai muu toistuvaissuorituksiin perustuva sopimus, tilaajan on ilmoitettava LMCS:lle viivytyksettä nimensä ja
osoitteensa muutoksesta. Lisäksi tilaajan tulee ilmoittaa LMCS:lle viipymättä liiketoiminnassaan tapahtuneista olennaisista muutoksista.
Tällaisia muutoksia ovat muun muassa: - yritysmuodon tai toimialan muutos - liiketoiminnan lopettaminen, sen olennainen laajentaminen
tai supistaminen – tilaajan taloudellisissa etuyhteyksissä tai omistuspohjassa tapahtuneet olennaiset muutokset - tilaajan omistukset ja
olennaiset sitoumukset muissa yrityksissä
13. MUUT EHDOT
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Sopimusta muutettaessa on tehtävä uusi kirjallinen sopimus, jonka sopimusosapuolet
hyväksyvät allekirjoituksellaan. Muussa järjestyksessä tehdyt muutokset eivät ole päteviä. LMCS:n kerran tai useammin tapahtunut
luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä LMCS:ä myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa
samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa.
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14. YLIVOIMAINEN ESTE
LMCS ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, sotatoimista tai muista
olosuhteista, jotka ovat LMCS:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. LMCS ei vastaa lakosta, työsulusta tai muusta
työtaistelutoimenpiteestä johtuvasta vahingosta tai viivästyksestä silloinkaan, kun LMCS on tällaisen toimenpiteen osallinen tai kohde.
LMCS ei ole myöskään muissa tapauksissa velvollinen korvaamaan vahinkoa, mikäli LMCS on noudattanut normaalia varovaisuutta.
15. RIITOJEN RATKAISU
Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijassa kahdenkeskisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon,
ratkaistaan riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä käyttäen yhtä välimiestä, Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti.
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