
Web Order Invoice - sopimus 
 

Toimittaja ja IBM-taho, jonka kanssa Toimittaja harjoittaa liiketoimia 

(International Business Machines Corporation eli "IBM" tai muu IBM:ään 

sidoksissa oleva taho, "Ostaja"), sopivat, että tämän sopimuksen ehdot 

muodostavat Ostajan Web Order Invoice -palveluja (termi "Palvelut" 

määritetään jäljempänä) koskevan täydellisen sopimuksen ja että nämä ehdot 

korvaavat kaikki aiemmat näitä palveluja koskevat sopijapuolten väliset 

suulliset tai kirjalliset sopimukset. 

 

Tässä asiakirjassa mainitut Palvelut ovat WWW-perustaisia palveluja, joiden 

avulla Ostaja ja Toimittaja vaihtavat liiketoimintaa koskevia tietoja ja muita 

sitovia osto- ja myyntisitoumuksia, esimerkiksi ostotilauksia, laskuja, 

lähetysilmoituksia, laskun hylkäyksiä, toimitusennusteita, lähetysohjeita ja 

muita sähköisessä muodossa toimitettavia asiakirjoja (yhteisnimeltään 

"Asiakirjat"). 

 

Sopimus pysyy voimassa, kunnes se irtisanotaan. Näistä Palveluista ei peritä 

maksua tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Jompikumpi sopijapuoli voi 

irtisanoa tämän sopimuksen ilman perustetta ilmoittamalla irtisanomisesta 

kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen tai heti kirjallisella 

irtisanomisilmoituksella toisen sopijapuolen rikottua olennaisesti sopimuksen 

ehtoja. Kaikkia toimia, jotka Ostaja toteuttaa Palvelujen avulla yhdessä 

Toimittajan kanssa ja jotka liittyvät ostoihin tai käyttöoikeuksiin, säätelevät 

sopijapuolten väliset kyseisiä toimia koskevat sopimukset. 

 

1.0 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI: 

Sopijapuolet toteuttavat tehtäviä Palvelujen avulla. Toimittaja saa Palvelujen 

käyttöä varten käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla Toimittaja voi 

rekisteröityä Palvelujen käyttäjäksi. Jompikumpi sopijapuoli voi käyttää jonkin 

muun verkkopalvelujen toimittajan (kolmannen osapuolen) palveluja sillä 

edellytyksellä, että toiselle sopijapuolelle ilmoitetaan kyseisiin palveluihin 

tehtävistä muutoksista kirjallisesti kuusikymmentä (60) päivää etukäteen. 

Asiakirjan katsotaan tulleen vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin se on 

jommankumman sopijapuolen käytettävissä Palvelujen avulla. 

Vastaanottavan sopijapuolen tulee ilmoittaa Asiakirjan laatineelle 

sopijapuolelle mahdollisimman pian siitä, jos Asiakirja ei ole luettavassa 

muodossa, mikäli Asiakirjan laatija voidaan selvittää. Ellei tällaista ilmoitusta 

ole toimitettu, Asiakirjan luoneen sopijapuolen tietojen Asiakirjan sisällöstä 

katsotaan olevan päteviä. Kumpikin sopijapuoli todentaa Asiakirjat 

käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla sekä ylläpitää liiketoiminnallisesti 

kohtuullisia suojaustoimia Asiakirjojen luvattoman käytön estämiseksi. 

 



2.0 KÄYTTÖOIKEUDET JA TIEDOT: 

Jos Ostaja toimittaa Toimittajalle jotakin Palveluihin liittyvää aineistoa 

("Aineisto"), Ostaja myöntää Toimittajalle oikeuden, mutta ei yksinoikeutta, 

käyttää, ajaa, toisintaa, esitellä, julkistaa ja jaella tämän Aineiston kopioita 

Toimittajan yrityksen sisällä. Toimittaja sitoutuu sisällyttämään 

tekijänoikeustiedot ja muut omistajuutta ilmaisevat merkinnät kaikkiin tämän 

kohdan ehtojen mukaisesti tehtyihin Aineiston kopioihin. Kumpikin sopijapuoli 

saa vapaasti käyttää kaikkia ideoita, käsitteitä, taitotietoja tai tekniikoita, jotka 

jompikumpi sopijapuolista on kehittänyt tai toimittanut yksin tai yhteistyössä 

tämän sopimuksen toteutuksen yhteydessä, soveltuvien patentti- ja 

tekijänoikeuksien mukaisesti. Kumpikin sopijapuoli vastaa itse omien 

verkkojensa välityksellä siirrettyjen tai niihin tallennettujen tietojen hallinnasta 

ja suojauksesta. 

 

3.0 TAKUUN RAJOITUS: 

Ostaja ei takaa, että Palvelut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi. Ostaja 

ei myöskään takaa, että mitään vikoja korjataan. Kaikki Ostajan tämän 

sopimuksen mukaisesti Toimittajalle toimittamat Aineisto ja Palvelut 

toimitetaan ILMAN MITÄÄN TAKUUTA. Toimittaja vastaa itse näiden 

Palvelujen käytöstä aiheutuneista tuloksista. 

 

4.0 VASTUUNRAJOITUS: 

Ellei paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, kumpikaan 

sopijapuoli ei vastaa toiselle mistään saamatta 

jääneistä voitoista tai tuloista tai epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai 

rangaistukseen johtavista vahingoista. Kummankin 

sopijapuolen vastuu kaikista tähän sopimukseen liittyvistä vaatimuksista ja 

kanteista riippumatta perusteesta (esimerkiksi 

sopimusrikkomus, tuottamus, väärinymmärrys tai muu sopimukseen tai 

oikeudenloukkaukseen perustuva vaatimus) rajoittuu 

1. kohtuullisiin korvauksiin henkilövahingoista (kuolemantapaus mukaan luettuna) 

2. kohtuullisiin korvauksiin kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuneista 

vahingoista 

3. korvauksiin Toimittajan osoittamista muista vahingoista siten, että korvauksen 

enimmäismäärä on 25 000 Yhdysvaltain dollaria tai vastaava summa 

paikallisena valuuttana. 

Tässä kohdassa esitetyt rajoitukset koskevat Ostajan emoyhtiötä, 

tytäryhtiöitä, muita siihen liittyviä oikeudellisia henkilöitä 

sekä alihankkijoita. 

 

5.0 YLEISTÄ: 

Kumpikaan sopijapuolista ei myönnä toiselle sopijapuolelle oikeutta käyttää 

sopijapuolen omistamia tavaramerkkejä, tuotenimiä tai muita sopijapuoleen 

liittyviä tunnistetietoja myynninedistämisessä tai missään julkaisuissa ilman 



etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. Kumpikin sopijapuolista myöntää 

toiselle vain tässä asiakirjassa määritetyt oikeudet. Kaikki 
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