Goliath B.V.:n yleiset osto- ja toimitusehdot
1

MÄÄRITELMÄT

1.1

2

Näissä ehdoissa tarkoitetaan seuraavia:
(a)

Ostaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle Goliath antaa tarjouksen tai
ostotarjouksen tai joka sitouttaa ostamaan tuotteita;

(b)

Goliath: Alankomaiden lain mukainen osakeyhtiö Goliath B.V., jonka kotipaikka on
Hattemissa ja toimistot ositteessa Vijzelpad 80 (8051 KR) Hattemissa, rekisteröity
kauppakamarissa numerolla 08052676;

(c)

Tilaus: Ostajan kirjallinen tai suullinen ehdotus tuotteiden ostamisesta tai toimittamisesta;

(d)

Sopimus: Goliathin ja Ostajan yhteinen päätös solmia oikeudellinen suhde, jolloin Goliath
sitoutuu näissä ehdoissa annettujen määräysten mukaisesti toimittamaan tiettyjä tuotteita
Ostajan suorittamaa maksua ja/tai suoritusta vastaan;

(e)

Ylivoimainen este: sen lisäksi, mitä laissa ja oikeuskäytännössä sellaiseksi määritellään,
kaikki ennakoidut tai odottamattomat ulkoiset syyt, joihin Goliath ei voi vaikuttaa millään
tavalla, jolloin Goliath ei pysty noudattamaan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
Ulkopuolisilla syillä tarkoitetaan myös: sodan uhkaa, terrorismia, mellakoita, Jumalan tekoja,
tulipaloja, vesivahinkoja, tulvia, lakkoja, yrityksen valloitusta, poissulkemista, tuonti- ja
vientirajoituksia, hallituksen toimenpiteitä, konevikoja, häiriöitä sähkön tai tietoliikenteen
toimituksissa, kaikkia sekä myyjän yrityksessä että kolmansien osapuolten yrityksissä, joilta
myyjän on hankittava tarvittavat materiaalit tai raaka-aineet osittain tai kokonaan, sekä
varastoitaessa, tuotettaessa, koottaessa, pakattaessa, tai kuljetuksen aikana, riippumatta
siitä, onko se omassa hallinnassaan vai ei.

(f)

Osapuolet: Goliath ja Ostaja yhdessä;

(g)

Tuote: tuote, jonka toimittaa Goliath tai sen puolesta tai joka on kehitetty pelien, lelujen tai
niihin liittyvien tuotteiden alalla.

SOVELLETTAVUUS

2.1 Näitä ehtoja sovelletaan jokaiseen Goliathin tarjoukseen ja jokaiseen ostotarjoukseen ja jokaiseen
sopimukseen, jonka Goliath tekee Ostajan kanssa, ellei Ostaja toimi kuluttajana, eli on luonnollinen
henkilö, jonka toimet eivät liity yritys- tai ammattitoimintaan.
2.2 Näistä ehdoista voidaan poiketa vain, jos osapuolet ovat vahvistaneet ne nimenomaisesti ja kirjallisesti.
Vahvistettu poikkeus koskee yksinomaan tarjousta, ostotarjousta tai sopimusta, johon poikkeus on
tehty.
2.3 Osapuolet hylkäävät nimenomaisesti Ostajan yleisten (osto-) ehtojen soveltamisen.
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2.4 Kun Ostaja tekee tilauksen Goliathin hyväksymältä (kaupalliselta) edustajalta, syntyy suora sopimus
Goliathin ja Ostajan välillä.
3

OSTOTARJOUKSET JA TILAUKSET

3.1 Mitkään Goliathin hinnat, tarjoukset ja ostotarjoukset eivät ole sitovia, ellei tarjouksessa nimenomaisesti
toisin mainita.
3.2 Goliathin antama sitova tarjous on voimassa neljätoista päivää, ellei tarjouksessa nimenomaisesti toisin
mainita.
3.3 Kaikki Goliathin ilmoitukset, neuvot ja takuut tuotteista ovat sitovia vain, jos ne on tehty kirjallisesti.
Kansioiden, luetteloiden, mainosten, pakkausten ja vastaavien näytteiden tai kuvien tarkoituksena
on vain antaa vaikutelma tuotteesta, eivätkä ne ole sitovia.
3.4 Jokainen ostajan kirjallinen tilaus muodostaa erillisen sopimuksen, joka tulee voimaan päivänä, jona
Goliath on nimenomaisesti hyväksynyt sen. Tilaus katsotaan hyväksytyksi sen jälkeen, kun Goliath
vahvistaa sen kirjallisesti ja tämä vahvistus lähetetään suoraan Ostajalle. Goliathilla on oikeus
kaikkina aikoina perusteluitta hylätä tai rajoittaa kokonaan tai osittain tilaus tai tilauksen tilaustiheys.
3.5 Goliath varaa itselleen oikeuden tilauksen tai toimituksen mukaan luottorajan määrittämisen ehdoilla, jotka
määritetään myöhemmin.
4

HINNAT

4.1 Goliathin esittämät hinnat eivät sisällä myyntiveroa ja muita mahdollisia valtion tulleja. Kaikki tuotteet
toimitetaan ilman toimituskuluja, paitsi jos osapuolet ovat nimenomaisesti perustettu muutoin
kirjallisesti.
4.2 Mahdolliset alennukset, jotka Goliath voi tarjota ostajalle, lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta ja
ilman mahdollisia muita kuluja, kuten toimitus-, hallinto- ja kuljetuskulut.
4.3 Goliath pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi tai
muutoin kuudenkymmenen päivän kuluessa hinnanmuutoksen julkaisemisesta sopimuksen
voimassaoloaikana.
5

TOIMITUS

5.1 Osapuolten välillä mahdollisesti vahvistetun toimitusajan katsotaan vahvistuneen arvioinnin perusteella.
Goliathin toimittamia toimitusaikoja ei voida pitää tiukoina määräaikoina, ellei toisin ole
nimenomaisesti vahvistettu kirjallisesti. Goliath pyrkii toimittamaan toimituksen ilmoitetun ajan
kuluessa. Vain mainitun toimitusajan ylitystä ei voida pitää Goliathin vikana. Jos toimitusaika ylittyy
yli kolmekymmentä päivää, Ostaja voi sen jälkeen, kun Ostaja on antanut Goliathille kohtuullisen
määräajan toimitusvelvoitteensa täyttämiseksi, peruuttaa tilauksen ilman mahdollisuutta vaatia
korvausta (vahingoista).
5.2 Goliath hoitaa kuljetuksen ja toimituksen omalla riskillä, ellei toisin mainita. Goliath märittää kuljetus ja
toimitustavan.
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5.3 Elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti vahvistaneet toisin, tuote lasketaan toimitetuksi, kun
Ostaja on noutanut tuotteen tai Goliath on toimittanut tuotteen Ostajan sijaintipaikkaan (ilman
kuljetusta).
5.4 Lähetyskulut laskutetaan lähetyksistä, joiden laskun arvo on alle 750 euroa ilman arvonlisäveroa.
5.5 Rajoittamatta 5.4 kohdassa määriteltyjen edellytysten soveltamista, Ostajan on ostettava ainakin tuotteen
vakiopakkaus, joka voi koostua useista tuotteista.
5.6 Jos Ostaja huolehtii itse tuotteiden kuljetuksesta, kun Ostaja noutaa ne itse tai pyytää jotakuta noutamaan
ne Goliathista, kuljetus tapahtuu Ostajan kustannuksella ja riskillä.
6

MAKSU

6.1

Toimitettujen tuotteiden maksamisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä
Goliathin ilmoittamalla tavalla.

6.2 Ostajalla ei ole oikeutta vähentää määrän maksusta hänen tekemää vastavaatimusta, kuitata maksua tai
keskeyttää sitä ilman Goliathin kirjallista suostumusta.
6.3 Jos maksua ei suoriteta 30 päivän kuluessa tai muuten määritetyssä määräajassa, Ostajan katsotaan
olevan laillisesti laiminlyövän maksamaista, ja Goliathilla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta
laskuttaa lakisääteistä kaupallista korkoa BW:n 6:119a §:n (siviililaki) mukaisesti eräpäivästä
alkaen. Ostaja on myös velkaa Goliathille kaikki oikeudenkäyntikulut saatavan perimisestä sekä
kulut tuomioistuimen ulkopuolisesta hoitamisesta. Saatavien permiskuluiksi vahvistetaan vähintään
viisitoista prosenttia laskun summasta, ellei se ole kohtuutonta tapauksen olosuhteissa.
6.4 Ostajan suorittamilla maksuilla korvataan aina kaikki velat ja korot sekä myöhemmin pisimpään
maksamatta olleiden laskujen summa, vaikka Ostaja ilmoittaa, että maksu koskee myöhempää
laskua.
7

OMISTUSOIKEUDEN SÄILYTTÄMINEN

7.1 Kaikki toimitetut ja edelleen toimitettavat tavarat ja tuotteet pysyvät Goliathin omaisuutena, kunnes kaikki
saatavat, jotka Goliathilla on Ostajalta, on maksettu kokonaan. Ostaja on velvollinen pitämään
toimitetut asiat omistusoikeuden säilyttämisen alaisena huolella ja Goliathin tunnistettavana
omaisuutena.
7.2 Toimitettujen tavaroiden omaisuus siirretään vasta, kun asianomaiset tuotteet on maksettu
kokonaisuudessaan Goliathille.
7.3 Kaikkien Goliathin toimittamien tavaroiden oletetaan olevan Goliathin omaisuutta, vaikka ne olisivat
ostajan valvonnassa.
7.4 Ostajalla ei ole oikeutta pantata omistusoikeuden säilyttämisen alaisia tuotteita eikä rajoittaa niitä millään
muulla tavalla.
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7.5 Jos kolmannet osapuolet (haluavat) takavarikoida tai haluavat vahvistaa tai käyttää muita oikeuksia
tuotteisiin, jotka toimitetaan omistusoikeuden säilyttämisen yhteydessä, Ostajan on ilmoitettava
asiasta Goliathille mahdollisimman pian.
7.6 Ostaja sitoutuu vakuuttamaan ja pitämään vakuutetut omistusoikeuden nojalla toimitetut tuotteet
tavanomaisilta riskeiltä (kuten tulipalo, myrsky, varkaus ja vesivahingot) ja esittämään tämän
vakuutuksen vakuutuskirjan Goliathin ensimmäisellä pyynnöllä. Vahingon sattuessa
vakuutuksenantajan tuotteita koskeva maksu on annettava kokonaisuudessaan Goliathille.
7.7 Goliathin toimittamia tuotteita, jotka kuuluvat tämän artiklan nojalla omistusoikeuden säilyttämisen piiriin,
voidaan jälleenmyydä vain säännöllisen liiketoiminnan yhteydessä, eikä niitä saa koskaan käyttää
maksuvälineenä.
7.8 Jos Goliath haluaa käyttää tässä artikkelissa tarkoitettuja omistusoikeuksiaan, Ostaja myöntää jo nyt
ehdottoman ja peruuttamattoman luvan Goliathille tai sen nimeämilleen kolmansille osapuolille
pääsyn kaikille niille alueille, joissa Goliathin omaisuus sijaitsee, ja palauttaa nämä tuotteet.
8

PALAUTUKSET

8.1

Tuotteiden palauttaminen ostajalta Goliathille on poissuljettu, ellei toisin ole kirjallisesti vahvistettu.

8.2 Tuotteen palauttaminen voi tapahtua vain Goliathin etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen jälkeen
ja Goliathin ilmoittamalla tavalla. Palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Ostaja.
8.3 Palautukset ovat mahdollisia vain, jos palautettavat tuotteet ovat täydellisessä kunnossa ja
vahingoittumattomia ja ovat tuotteen alkuperäisessä, vahingoittumattomassa ja suljetussa
pakkauksessa sekä ulkopakkauksessa.
9

IMMATERIAALIOIKEUDET

9.1 Kaikki tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Goliathille tai kolmansille osapuolille,
joilta Goliath on saanut lisenssin nojalla oikeudet.
9.2 Ostaja ei saa (antaa) muuttaa tai (antaa) poistaa mitään hänelle toimitetuissa
tuotteissa olevia merkintöjä, jotka koskevat Goliathin tai kolmansien osapuolten oikeuksia,
varoituksia, tietoja tai tuotemerkkien tai (kauppa-) nimien määrityksiä.
10

VALITUKSET

10.1 Ostajan on valvottava ja tarkistettava Goliathin hänelle toimittamia tuotteita vastaanotettuaan ennen
varastoinnin, jälleenmyynnin tai käytön aloittamista. Jos toimitus vahingoittuu saapuessaan tai siinä
ilmenee puutteita, Ostajan on ilmoitettava välittömästi vahingosta Goliathille ilmoittamalla vahingon
luonteesta ja laajuudesta.
10.2 Toimitettuihin tuotteisiin liittyvistä valituksista on ilmoitettava mahdollisimman pian niiden huomaamien
jälkeen ja joka tapauksessa kymmenen päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti Goliathille,
täsmentämällä valituksen luonteen, laskun numeroon ja laskun päivämäärän, jota valitus koskee.
Jos tätä kymmenen päivän määräaikaa ei noudateta, ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen,
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ellei tätä vikaa/valitusta voida kohtuudella havaita tämän ajanjakson kuluessa ja siitä ilmoitetaan
Goliathille seitsemän päivän kuluessa.
10.3

Valitukset eivät vapauta Ostajaa velvoitteista, jotka hänelle aiheutuvat sopimuksesta.

10.4

Goliathin vastuu on rajoitettu hyvittämiseen, viallisen tuotteen palauttamiseen maksutta tai tuotteen
tai sen osan korvaamiseen, kaikki Goliathin harkinnan mukaan. Goliath päättää, onko ostajan
palautettava vialliset tuotteet tai koon mukaan, EAN-koodit pakkauksessa. Saatuaan vialliset
tuotteet, Goliath antaa hyvityslaskun viikon kuluessa lähetyksen tarkastamisesta viallisten
tuotteiden ostoarvon summalle. Ostaja vastaa kaikista palautuslähetyksestä mahdollisesti
aiheutuvista kustannuksista.

11

VASTUU

11.1 Goliath ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ostajalle tai kolmansille osapuolille
aiheutuu tai aiheutuu sopimuksen noudattamisesta taikka sen laiminlyönnistä paitsi näiden ehtojen
10 artiklan mukaisesti.
11.2 Jos ja siltä osin kuin Goliathin osoitetaan olevan (sopimuksellisesti tai laillisesti) vastuussa, tällainen
vastuu rajoittuu aina sen tuotteen hinnan määrään, josta vastuu on syntynyt.
11.3 Goliath ei ole koskaan vastuussa lain tai sopimuksen perusteella välillisistä vahingoista, jotka Ostajalle
tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu tuotteen (käytön) yhteydessä. Goliath ei ole vastuussa
vahingoista, jotka johtuvat patenttien, lisenssien tai muiden kolmansien osapuolten oikeuksien
rikkomisesta.
11.4 Goliath ei voi vedota tässä artikkelissa mainittuihin vastuurajoituksiin, jos ja siinä määrin kuin vahinko
johtuu suoraan Goliathin tahallisesta tarkoituksesta tai törkeästä virheestä.
11.5 Goliathin vastuu tämän artiklan mukaisen sopimuksen noudattamiseen liittyvän puutteen vuoksi syntyy
vain, jos Ostaja ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Goliathin laiminlyönnistä ja asettaa siten
kohtuullisen ajan puutteen hoitamiseksi ja Goliath ei edelleenkään noudata näitä velvoitteita tämän
ajanjakson jälkeen.
12

KESKEYTTÄMINEN JA PERUUTTAMINEN

12.1 Jos ostaja ei lainkaan, ei asianmukaisesti tai ajoissa noudata mitään sopimuksesta johtuvia velvoitteita,
tai kuten konkurssissa (maksupyynnössä tai myöntämisessä), maksujen keskeyttämisessä,
immobilisaatiossa, selvitystilassa tai yrityksen luovutuksessa (riippumatta siitä, onko se tarkoitettu
tai osittainen), tai ostajan vaatimuksista, Goliathilla on oikeus joko ilman ennakkoilmoitusta ja ilman
oikeudellista väliintuloa joko keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano tai purkaa se kokonaan tai
osittain ilman Goliathia velvollisuutta maksaa korvausta (vahingoista).
12.2 Jos Goliathilla on kohtuullinen epäilys Ostajan maksukyvystä, Goliathilla on lupa viivästyttää tuotteiden
toimittamista, kunnes Ostaja on antanut maksulle vakuuden ilman oikeutta korvaukseen
(vahingoista).
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13

SIIRTÄMINEN

13.1 Goliathilla on oikeus siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa sopimuksesta kokonaan tai osittain
kolmannelle osapuolelle sillä edellytyksellä, että Goliath ilmoittaa tästä kirjallisesti Ostajalle ja sillä
ehdolla, että hankkiva osapuoli siirtyy kokonaisuudessaan Goliathin tilalle oikeuksien ja
velvollisuuksien suhteen.
14

YLIVOIMAINEN ESTE

14.1 Jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, Goliathilla on oikeus keskeyttää sopimuksen
täytäntöönpano ilman oikeudellista väliintuloa ja/tai kumota sopimus kokonaan tai osittain. Ostajalle
ilmoitetaan tällaisesta laajennuksesta kirjallisesti ja ilman kohtuuttomia viivästyksiä. Ehtojen
ylittäminen ylivoimaisen esteen seurauksena ei anna Ostajalle oikeutta sopimuksen täydelliseen tai
osittaiseen purkamiseen eikä oikeutta korvaukseen (vahingoista).
14.2

Jos ylivoimainen este kestää yli kolme kuukautta, niin Goliathilla kuin Ostajallakin on oikeus
purkaa sopimus kirjallisesti kokonaan tai osittain siltä osin kuin ylivoimainen este on perusteltua.

15

MUUTOKSET

15.1 Goliath pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti muuttaa ja/tai täydentää näitä ehtoja.
15.2 Muutokset ja/tai täydennykset tulevat voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua näiden ehtojen
ilmoittamisesta Ostajalle.
15.3 Muutettuja tai täydentäviä ehtoja sovelletaan myös jo olemassa oleviin sopimuksiin 30 päivän kuluttua
muutettujen ehtojen ilmoittamisesta ostajalle.
16

MUUT SÄÄNNÖKSET

16.1 Jos jokin näiden ehtojen ja/tai osapuolten välillä tehdyn sopimuksen säännös osoittautuu mitättömäksi
tai se kumotaan, näiden ehtojen ja/tai sopimuksen jäljellä olevat määräykset säilyvät
täysimääräisinä ja osapuolet aloittavat neuvottelut sellaisen uuden säännöksen luomiseksi, joka
korvaa mitätöidyn säännöksen, jolloin mitätöidyn säännöksen tarkoitusta ja asemaa noudatetaan
mahdollisimman paljon. Säännöksen poistaminen tuomioistuimen päätöksellä ei muuta muiden
säännösten pätevyyttä.
16.2

Nämä ehdot on rekisteröity kauppakamarissa Goliathin rekisteröintinumerolla.

16.3 Jos näiden ehtojen ja sopimuksen (ja/tai tiettyjen toimitusehtojen) välillä on ristiriitoja, sovelletaan
sopimuksessa määriteltyä (ja/tai erityisiä toimitusehtoja), lukuun ottamatta seitsemännessä
artiklassa vahvistettua.
16.4 Nämä ehdot on laadittu useilla kielillä. Hollannin kielellä laaditut ehdot (selitys) on aina etusijalla muilla
kielillä laadittuihin nähden.
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17

RIITAUTUS

17.1 Alankomaiden lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joihin näitä ehtoja sovelletaan. Osapuolet
sulkevat pois Wienin kaupallisen yleissopimuksen soveltamisen.
17.2 Kaikki mahdolliset osapuolten väliset riidat, jotka johtuvat näistä ehdoista tai näihin ehtoihin liittyvistä
tarjouksista, ostotarjouksista ja sopimuksista tai liittyvät niihin, voidaan ensisijaisesti saattaa
yksinomaan Amsterdamin tuomioistuimeen, joka on toimivaltainen vastaavassa asiassa.
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