YLEISET HANKINTAEHDOT

1. Yleistä
Näitä yleisiä hankintaehtoja sovelletaan kaikkiin John Deeren tilauksiin.
Tilauksen sisältöä ja määrää koskevat seikat sekä tilaukseen tehtävät
muutokset ja lisäykset käsitellään kirjallisena tai sähköisenä tilauksena.
John Deere ei hyväksy ristiriidassa olevia tilausvahvistuksia eikä myyjän
yleisiä ehtoja, vaikkei John Deere nimenomaisesti vastustaisikaan niitä.
Tilaus tulee vahvistaa 2 päivän kuluessa siitä, kun tilaus on
vastaanotettu. Tilaukset joita ei ole vahvistettu tämän ajan sisällä
voidaan peruuttaa milloin tahansa.
Myyjän tulee toimittaa John Deerelle jokaisen tilauksen yhteydessä, tai
viimeistään jokaisen kalenterivuoden lopussa, Neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1207/2001 mukainen alkuperätodistus tavaroidensa osalta.
2. Hinnoittelu
Kaikki hinnat ovat kiinteitä hintoja toimitettuna tullattuna (Delivered Duty
Paid, DDP, Incoterms 2010) osoitettuihin John Deeren tiloihin, ellei toisin
sovita. Hintoja ei voida korottaa ilman John Deeren etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta.
Myyjän tulee ottaa takaisin kaikki pakkauksensa. Myyjä vastaa kaikista
pakkaus- ja palautuskuluista.
3. Myyjän asiakirjat
Tavaroiden toimituksen yhteydessä myyjän tulee toimittaa ohjeet ja
piirustukset maksutta. Asiakirjojen tulee sisältää yksityiskohtaiset
tavaroiden asennukseen, kokoamiseen, huoltoon sekä käyttöön liittyvät
tiedot. Kyseisten ohjeiden ja piirustusten omistusoikeus siirtyy John
Deerelle.
Mikäli piirustusten sisältö on suojattu tekijänoikeudella, myyjä antaa John
Deerelle peruuttamattoman, luovutettavissa olevan ja vastikkeettoman
oikeuden käyttää kyseisiä tekijänoikeuksia, eikä tätä oikeutta ole
rajoitettu mm. ajan, paikan tai sisällön osalta, ja oikeutta voidaan käyttää
kaikin tavoin, kuten jäljentämällä, levittämällä, asettamalla näytteille,
pyytämällä hintaa ja muokkaamalla tekijänoikeuden kohteena olevia
piirustuksia.
4. Toimitusehdot
Myyjän tulee noudattaa tilauksessa tai toimitussuunnitelmassa
määriteltyä toimitusaikaa ja -päivää. Mikäli myyjä huomaa, ettei tämä
kykene täyttämään sopimusta ajoissa joko osittain tai kokonaan, tulee
tämän ilmoittaa siitä viipymättä John Deerelle suullisesti sekä
myöhemmin kirjallisesti, ja lisäksi kertoa syy siihen miksei sopimusta
kyetty täyttämään sekä pyytää John Deereä päättämään siitä, miten
tilaus tullaan toteuttamaan. John Deere voi vetäytyä tällöin sopimuksesta
korvauksetta. Ilmoituksen tekeminen ei vapauta myyjää sopimuksen
mukaisista velvoitteista, mutta mikäli myyjä ei ilmoita ajoissa John
Deerelle, myyjä ei voi vedota sopimusehdon täyttämistä koskevaan
esteeseen, vaikka sopimusehdon täyttämättä jääminen aiheutuisi
myyjästä johtumattomasta syystä. Toimitusehtoihin sovelletaan kulloinkin
soveltuvaa lakia, ellei toisin sovita.

Mikäli tavaroissa havaitaan virhe sen jälkeen kun lopputuote on koottu ja
toimitettu loppukäyttäjälle, John Deere suorittaa itse korjaustyöt tai
vaihtotoimenpiteet myyjän kustannuksella. Myyjä hyvittää John Deerelle
kyseisten tavaroiden todellisen nettohinnan, 20 %:n korotuksella, sekä
kokoamisesta aiheutuneet työvoimakulut John Deeren takuutuntihinnan
mukaisesti, sekä kaikki mahdolliset oheiskustannukset.
Mikäli myyjän toimittamissa tavaroissa esiintyy toistuvasti vikoja, jotka
ovat riittävän vakavia tai laajoja vahingoittamaan John Deeren
lopputuotteen markkinointia tai John Deeren mainetta, tai jotka
synnyttävät ennalta arvaamattomia turvallisuusriskejä, voi kyseeseen
tulla
kaikkien
tavaroiden
korvaaminen
uusilla
määritellyistä
takuutapahtumista riippumatta. Tällöin John Deere on oikeutettu
vaatimaan myyjältä hyvitystä kaikista korjaavista toimenpiteistä suoraan
aiheutuvista kuluista ja kustannuksista suhteutettuna myyjän
vastuuosuuteen.
7. Laadunvarmistus
Myyjä sitoutuu noudattamaan John Deeren hankittujen tavaroiden
laadunvarmistusstandardeja ("JOHN DEERE Standards for Quality
Assurance of Purchased Goods JDS-G223"). Myyjä vakuuttaa, ettei
tavaroissa
ole
käytetty
sopimattomia
materiaaleja
(http://jdsupply.deere.com/bannedchemicals/), että tavarat ovat viimeisintä
tekniikkaa edustavia (”state-of-the-art”), ja että ne noudattavat kulloinkin
voimassaolevia turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräyksiä.
8. Tuotevastuu
Myyjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan John Deereä sekä
vapauttamaan sen vastuusta kaikkien mahdollisten vaatimusten,
kanteiden, syytösten, päätösten, toimien, velvoitteiden, tappioiden,
vahingonkorvausten sekä kulujen ja kustannusten osalta, jotka johtuvat
näiden ehtojen mukaisesti myyjältä hankittujen tavaroiden väärästä tai
puutteellisesta suunnittelusta, valmistuksesta tai materiaalin tai työn
laadusta siltä osin, kun ne voidaan katsoa johtuvan myyjästä.
9. Immateriaalioikeudet
Myyjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan John Deereä sekä
vapauttamaan sen vastuusta kaikkien kolmansien esittämien
varsinaisten tai oletettujen vaatimusten osalta, jotka ovat aiheutuneet
siitä, että näiden ehtojen mukaisesti toimitettujen tavaroiden
valmistuksen, myynnin tai käytön seurauksena immateriaalioikeuksia on
loukattu.
10. Toimintaperiaatteet
Myyjän
tulee
noudattaa
John
toimintaperiaatteita,
jotka
http://www.deere.com/suppliercode/.

Deeren
löytyvät

tavarantoimittajan
osoitteesta

Myyjä on velvollinen toimittamaan John Deerelle kaikki sovellettavien
vientitarkkailumääräysten mukaiset tarvittavat tiedot, jotka koskevat
näiden ehtojen mukaan toimitettavien tavaroiden laatua ja painoa. Myyjä
sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia vientitarkkailumääräyksiä ja
pakotelistoja.

5. Kuljetusasiakirjat

11. Muut ehdot

Jokaisessa kuljetuksessa tulee olla helposti löydettävissä oleva
kuormakirja (ja sen jäljennös) sekä kuormauskonossementti. Laskua ei
katsota kuormakirjaksi. Tavarat tulee toimittaa John Deeren tiloihin sen
aukioloaikana.

Myyjä ei voi luovuttaa tai siirtää mitään John Deeren kanssa solmittuja
sopimuksia tai osaa niistä (mukaan lukien tilaukset niihin kuitenkaan
rajoittumatta) tai mahdollisia John Deereä vastaan nostettuja kanteita
kolmannelle ilman John Deeren etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta.

6. Takuu
Myyjä vakuuttaa, että tavarat ovat virheettömiä. Myyjän tulee toimittaa
tavarat siten, että John Deerellä on mahdollisuus tarkastaa ne
mahdollisten näkyvien vikojen ja kuljetusvahinkojen osalta, sekä katsoa
vastaavatko ne tilattuja tavaroita ja niiden lukumäärää. Mahdollisista
epäkohdista tulee ilmoittaa viipymättä. John Deere varaa erikseen
oikeuden esittää korvausvaatimuksia myös toimituksen jälkeen sellaisten
vikojen osalta, joita ei pystytä havaitsemaan kyseisen tarkastuksen
yhteydessä.
Mikäli John Deere havaitsee vian tavaroissa ennen kokoamista tai sen
aikana, John Deere on oikeutettu vaatimaan myyjää korjaamaan
kyseisen vian tai toimittamaan korvaavat tavarat. John Deere on myös
oikeutettu korvauksiin sellaisten vahinkojen osalta, jotka aiheutuvat
tavaroiden virheellisyydestä. John Deere voi lisäksi pidättää hinnan
maksun tämän korvausvaatimusta vastaavan määrän osalta. Mikäli on
vaara että tuotanto seisahtuu, John Deere on oikeutettu korjaamaan vian
välittömästi itse tai kolmannen osapuolen avulla myyjän kustannuksella.
Myyjän takuu tavaroiden osalta päättyy 24 kuukauden kuluttua siitä, kun
tuote johon tavarat on liitetty, on toimitettu tuotteen loppukäyttäjälle, ja
viimeistään 36 kuukauden kuluttua siitä, kun tavarat on toimitettu John
Deerelle. Oikeus vaatia maksua 6 §:n perusteella päättyy 12 kuukautta
myöhemmin.
Lisäksi sovelletaan lakimääräisiä säännöksiä, mikäli näissä yleisissä
ehdoissa ei muuta määrätä.
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Mikäli yksi tai useampi näiden yleisten hankintaehtojen ehto osoittautuu
pätemättömäksi, tällä ei katsota olevan vaikutusta muiden ehtojen
pätevyyteen.
Toimitus- ja maksupaikka on tilaavan John Deere -yksikön toimipaikka.
12. Tuomioistuin, sovellettava laki
Tästä hankintasopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen
mukaisesti.
Välimiesoikeus
koostuu
yhdestä
(1)
Keskuskauppakamarin nimittämästä välimiehestä. Välimiesoikeuden
päätös on lopullinen ja molempia osapuolia sitova. Välimiesmenettelyn
kieli on suomi ja paikka on Tampere, Suomi. Välimiesmenettely, mukaan
lukien siihen liittyvät asiakirjat ja välitystuomio, ovat luottamuksellisia,
eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman kaikkien
asianomaisten osapuolten antamaa nimenomaista lupaa tai ellei jokin
laki, säädös, oikeuden päätös tai pörssin tai jonkin muun säätelevän
organisaation vaatimukset sitä edellytä. Hankintaehtoihin sovelletaan
Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
Hankintaehtoihin ei sovelleta YK:n kauppalakia.

