1.

2014-02-18

24.5.2015

E-mittauksen yleiset toimitusehdot
Toimitusehtojen soveltaminen
Näitä toimitusehtoja sovelletaan e-mittaukselta tilattuihin mittauspalveluihin ja muihin
asiantuntijapalveluihin. Sopimusosapuoli on e-mittaus Suomi, joka on Myymore Oy:n (Y-tunnus
2361738-8) rekisteröity aputoiminimi.
Palveluihin sovelletaan ensisijaisesti tässä kuvattuja toimitusehtoja ja toissijaisesti Konsulttitoiminnan
yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013, KH X4-00540).
Palvelun toimittaminen
E-mittaus tuottaa palvelun huolella ja ammattitaitoisesti käyttäen tehtävään sopivia laitteita ja
apuvälineitä.
E-mittaus tuottaa palvelun lupaamassaan ajassa. Ellei aikaa ole ilmoitettu tai sovittu, palvelu
tuotetaan ilman aiheetonta viivytystä. E-mittauksella on oikeus toimitusajan pidennykseen, jos
viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure), e-mittauksesta riippumattomasta
syystä tai tilaajasta johtuvasta syystä.
Veloitus
E-mittaus laskuttaa palvelusta tarjouksen tai hinnaston mukaisen hinnan.
Arvonlisävero lisätään hintaan, ellei tarjouksessa tai hinnastossa ole erikseen mainittu hinnan olevan
arvonlisäverollinen kokonaishinta.
E-mittaus voi vaatia, että maksu tilatusta palvelusta maksetaan ennakkoon.
Maksun tulee olla e-mittauksen tilillä viimeistään 15 päivän kuluttua laskun päiväyksestä.
Viivästyskorko on korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.
E-mittaus voi antaa erääntyneen saatavan, jota ei ole asianmukaisesti suoritettu, kolmannelle
osapuolelle perittäväksi. Perintäkulut veloitetaan asiakkaalta.
Aineistojen käsittely
E-mittaus käsitteleen tilaajan toimittamia tietoja ja muuta materiaalia huolellisesti ja
luottamuksellisesti. Palvelun tuotettuaan e-mittaus antaa tulokset tilaajalle. E-mittaus ei anna
tuloksia ulkopuolisille ilman tilaajan suostumusta.
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E-mittauksella on oikeus käyttää tuloksia omassa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassaan sekä
tilastollisiin tarkoituksiin. E-mittaus käsittelee tietoja niin, että tiedot tilaajasta tai muusta
asianosaisesta eivät paljastu ulkopuolisille.
E-mittauksen vastuu
E-mittaus vastaa siitä, että toimitettu palvelu on sopimuksenmukainen ja täyttää voimassa olevien
lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Jos e-mittauksen laatimissa asiakirjoissa
havaitaan virheitä tai puutteita, e-mittauksella on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet.
Ellei e-mittaus tilaajan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta korjaa asiakirjoissa esiintyviä virheitä tai
puutteita kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jolloin palvelusta maksettu hinta
palautetaan.
Jos e-mittaus käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijaa, se vastaa alihankkijan työstä kuin
omastaan.
E-mittauksen vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa palvelun tuottamisesta e-mittaukselle
maksettavan veloitushinnan määrään. E-mittaus ei vastaa välillisistä eikä epäsuorista vahingoista.
E-mittauksen vastuu päättyy yhden(1) vuoden kuluttua siitä, kun tulos on toimitettu tilaajalle tai se
on ollut tilaajan vastaanotettavissa.
Mahdolliset vaatimukset e-mittausta kohtaan on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa emittauksen vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa
korvausvaatimuksen esittämiseen.
Erimielisyydet
Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopimukseen, jätetään Espoon käräjäoikeuden
ratkaistavaksi.
Riitakysymyksen ratkaisemisessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa
oikeutta.
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