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1. Yleistä

Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”myyntiehdot”) sovelletaan kaikkiin Kujala Productions Finland Oy:n (Y-tunnus
3016992-3), kotipaikka Riihimäki tai sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”myyjä”) asiakkailleen (jäljempänä ”ostaja”)
myymiin tuotteisiin ja palveluihin (jäljempänä ”tuotteet”). Ostajan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot
tuotteita tilaamalla, elleivät myyjä ja ostaja ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet. Nämä myyntiehdot
syrjäyttävät ostajan tilaukseen sisältyvät tai muutoin ostajan tai myyjän viittaamat mahdolliset lisä- tai näistä
myyntiehdoista poikkeavat ehdot, ellei nimenomaisesti ole kirjallisesti toisin sovittu.

Tässä sopimuksessa sovitaan Lisenssinantajan, Kujala Productions Finland Oy:n  (jatkossa Kujala) ja Asiakkaan
(Lisenssinsaaja) välisestä käyttöoikeudesta, Tavaramerkillä® ja Tekijänoikeuksilla© suojattuihin, sekä  dosentti, HTT
Seija Ollilan, SOConsulting yhteistyössä kehittämiin rekrytointikortteihin ja digitaalisiin testeihin. Rekrytointikorteilla ja
näitä vastaavilla digitaalisilla testeillä tarkoitetaan ”Ammattijohtajan rekrytointikortteja®, Työntekijöiden
rekrytointikortteja® ja näitä vastaavia digitaalisia HR-Check-testejä®. Kortit ja digitaaliset testit perustuvat teoriaan ja
tieteelliseen tutkimukseen.

Näissä yleisissä toimitusehdoissa puhutaan tuotekuvauksissa rekrytointikorteista ja vastaavista digitaalisista testeistä,
jonka keskeiset osat ovat seuraavat:

1) Johtajien/esimiesten rekrytointikortit ja vastaava digitaalinen testi
2) Työntekijöiden rekrytointikortit ja vastaava digitaalinen testi
3) Kortteihin ja digitaalisiin testeihin liittyvän koulutuksen ja konsultoinnin
4) Kortteihin ja digitaalisiin testeihin liittyvät kirjalliset materiaalit, esim. pisteidenlaskulomakkeet, ohjekirja tms.
5) Lisenssisopimukset

2. Myyjän sitoumukset

Myyjä vakuuttaa, että tuotteet vastaavat toimitushetkellä myyjän normaalissa liiketoiminnassaan käyttämiä
tuotekuvauksia (”tuotekuvaukset”), elleivät myyjä ja ostaja ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet. Myyjällä on
milloin tahansa oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa markkinointi- tai teknisiin materiaaleihin sisältyviä tietoja
kuten kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, havainnekuvia, tuotenäytteitä, suorituskykyä, teknisiä ominaisuuksia sekä
mittoja, painoa tai vastaavia koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ei ilman eri viittausta pidetä tuotekuvauksina. Myyjä ei
vastaa virheistä sellaisissa osissa, materiaaleissa tai tarvikkeissa, jotka eivät ole myyjän toimittamia tai valmistamia.

3. Immateriaalioikeudet

3.1 Myyjällä säilyy omistusoikeus kaikkiin immateriaalioikeuksiinsa (Tavaramerkki® ja Tekijänoikeus©) eikä mikään
näissä myyntiehdoissa mainittu anna ostajalle omistusoikeutta myyjän immateriaalioikeuksiin.



3.2 Ostajan myyjän ohjeiden mukaisesti käytettyjen tuotteiden osalta myyjä vakuuttaa, ettei tuotteiden käyttö myyjän
parhaan tietämyksen mukaan loukkaa käyttömaassa rekisteröityjä immateriaalioikeuksia. Myyjä vastaa pyynnöstään
tuotteisiin painetuista tai sisällytetyistä teknisistä tiedoista, patenteista, muotoiluista, tavaramerkeistä, tuotenimistä
tai niiden osista. Ostaja vastaa niiden käyttämisestä erikseen tehdyn lisenssisopimuksen mukaisin ehdoin ja ostajan
rikkoessa erikseen allekirjoitettua Lisenssisopimusta ostaja vastaa ja korvaa kaikki myyjälle näistä mahdollisesti
aiheutuneet vahingot (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot).

4. Myyjän vastuu ja vastuunrajoitus

4.1 Edellä kohdissa 2 ja 3 annetut sitoumukset ovat myyjän ainoat vakuutukset tuotteisiin liittyen. Muilta osin Myyjä ja
Ostaja sopivat Myyjän tuotteiden käyttämisestä erillisellä Lisenssisopimuksella.

4.2 Näissä myyntiehdoissa ja erillisessä lisenssisopimuksessa nimenomaisesti sanotun lisäksi myyjä ei anna mitään
vakuutuksia tuotteista. Mitään vakuutuksia ei anneta esimerkiksi tuotteiden laadusta, sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen tai myyntikelpoisuudesta (lista ei ole tyhjentävä).

4.3 Ostajan tulee noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Ostajan on omalla kustannuksellaan tarkastettava
toimitetut tuotteet välittömästi luovutuksen jälkeen. Mikäli ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan mitä tahansa
toimitettuja tuotteita sillä perusteella, että ne eivät vastaa tuotekuvauksia, myyjällä on oikeus korvata tuotteet (tai
viallinen osa tuotteista) toimittamalla veloituksetta uudet tuotteet tai täysin oman harkintansa mukaan palauttaa
ostajalle myyjän saama kauppahinta, mutta myyjällä ei ole mitään muita velvollisuuksia ostajaa kohtaan. Ostajan
katsotaan hyväksyneen tuotteet sellaisenaan ja luopuneen kaikista oikeuksistaan esittää tuotteita koskevia
vaatimuksia, mikäli ostaja ei ole esittänyt kirjallista vaatimusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
luovutuspäivästä ja/tai on käyttänyt toimitettuja tuotteita.

4.4 Myyjä ei vastaa ostajan toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneesta vahingosta. Tämä koskee erityisesti sitä, että
Kujala Productions Finland Oy toimii Asiakkaaseen nähden rekrytointikorttien ja digitaalisten testien toimittajana,
mutta Asiakas vastaa omassa rekrytointiprosessissaan sen käyttämisestä. Järjestelmällä tuetaan Asiakkaan
rekrytointihaastatteluja. Asiakkaan edellytetään Lisenssisopimuksen allekirjoittaessaan tutustuvan tämän
lisenssisopimuksen sekä siihen liittyvien Käyttöehtojen ja Tietosuojan sisältöön ennen kuin Asiakas aloittaa palvelun
käyttämisen. Lisenssinsaajan (Asiakkaan) katsotaan Palvelun aloittaessaan hyväksyneensä tämän lisenssisopimuksen
sekä siihen liittyvien Käyttöehtojen ja Tietosuoja ehtojen sisällön ja noudattavan toiminnassaan EU:n
tietosuojalainsäädäntöä sekä siihen liittyvää Suomen Tietosuoja-lainsäädäntöä sekä Tietosuojavaltuutetun ohjeita
(www.tietosuoja.fi):

-EU:n yleinen Tietosuoja-asetus
-Tietosuojalaki
-Rikosasioiden Tietosuojadirektiivi
-Rikosasioiden Tietosuojalaki
-Työelämän Tietosuojalaki
-Laki sähköisen viestinnän palveluista

4.5 Lukuun ottamatta viallisen tuotteen aiheuttamaa välitöntä tuote- tai henkilövahinkoa tai kuolemaa myyjän vastuu
vahingoista rajoittuu aina enimmillään vaatimusten kohteena olevista virheellisistä tuotteista ostajan maksamaan
hintaan riippumatta siitä, perustuuko vastuu sopimusrikkomukseen tai lainsäädäntöön ja vaikka kyseessä olisi myyjän
tuottamus. Myyjä ei vastaa missään olosuhteissa menetetyistä voitoista tai tuotoista, myynnin menetyksestä,
liikearvon alentumisesta (olivatpa nämä vahingot välittömiä tai välillisiä), epäsuorista tai välillisistä vahingoista taikka
rangaistuksenluonteisista tai rikosoikeudellisista vahingonkorvauksista, vaikka myyjälle olisi kerrottu tällaisten
vahinkojen tai menetysten mahdollisuudesta tai vaikka tällaiset vahingot tai menetykset olisivat muutoin olleet
ilmeisiä tai kohtuudella ennustettavissa. Myyjä ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaan omassa
rekrytointiprosessissaan tekemistä ratkaisuista tai rekrytointiprosessin hoitamisesta ellei asiasta erikseen
kirjallisesti sovita erikseen ostettavana tukipalveluna.



5. Hinta ja maksuehdot

5.1 Ellei toisin ole sovittu, tuotteiden hinta on myyjän voimassa oleva hinta toimitushetkellä. Myyjä pidättää itsellään
oikeuden milloin tahansa ennen kuljetusta ostajalle kirjallisesti ilmoittamalla.

(i) muuttaa aiemmin sovittuja hintoja, maksu- tai kuljetusehtoja tai minimitilausmäärää; ja

(ii) korottaa tuotteiden hintoja, mikäli tuotteiden myyjälle aiheuttamat kustannukset ovat nousseet valuuttakurssien
vaihteluista, valuuttasäännöksistä, verojen tai tullimaksujen muutoksesta, raaka-aine-, työvoima-, energia- tai
kuljetuskustannusten noususta tai muusta myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä johtuen.

Mikäli ostaja ei viidentoista (15) päivän kuluessa myyjän ilmoituksen saatuaan reklamoi kirjallisesti yllä kohdissa (i) tai
(ii) mainitusta muutoksesta tai hinnankorotuksesta, ostajan katsotaan hyväksyneen muutoksen. Mikäli ostaja
vastustaa muutosta viidentoista (15) päivän kuluessa myyjän ilmoituksen saatuaan, myyjä voi vaihtoehtoisesti joko a)
jatkaa toimituksia niillä toimitusehdoilla, jotka olivat voimassa ennen ilmoitettua muutosta tai hinnankorotusta tai b)
peruuttaa kyseisten tuotteiden toimitukset välittömästi ilmoittamalla tästä ostajalle viidentoista (15) päivän kuluessa
ostajan kirjallisen reklamaation saatuaan.

5.2 Tuotteiden sovittuun hintaan ei sisälly arvonlisäveroa tai muita vastaavia veroja, tullimaksuja, tai muita
viranomaismaksuja, jotka liittyvät toimitettaviin tuotteisiin. Mikäli myyjä on soveltuvan lain tai muun säännöksen
nojalla velvollinen maksamaan tai keräämään mitä tahansa edellä kuvattuja veroja tai maksuja toimitettaviin
tuotteisiin liittyen, ostaja vastaa niiden maksamisesta sovitun kauppahinnan lisäksi.

5.3 Ostajan tulee maksaa kukin myyjän lähettämä lasku täysimääräisesti ilman mitään kuittauksia tai vähennyksiä
viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä myyjän määräämälle pankkitilille. Kuukausittainen
viivästyskorko viivästyneille maksuille on suurempi seuraavista: kaksi (2) prosenttia tai soveltuvan lain sallima
enimmäisviivästyskorko. Muut maksuehdot määräytyvät myyjän laskun mukaan. Ostaja maksaa myyjän kohtuulliset
perintäkulut, mukaan lukien asianajajien palkkiot ja muut oikeudelliset kulut. Myyjä voi kuitata mahdolliset ostajalle
velkaa olevansa summat ostajan maksettavista summista.

6. Omistusoikeus, toimitus ja vaaranvastuu

6.1 Myyjä luovuttaa tuotteisiin erillisellä lisenssisopimuksella sovitun käyttöoikeuden.

6.2 Kunnes myyjä on saanut täyden maksun toimitetuista tuotteista,

(i) tuotteiden omistusoikeus säilyy myyjällä;

(ii) tuotteet tulee pitää mahdollisuuksien mukaan eroteltuina ostajan tiloissa olevista muista tavaroista, jotta ne ovat
helposti erotettavissa myyjän omaisuudeksi; ja

(iii) ostajalla on oikeus käyttää tuotteita erillisen lisenssisopimuksen mukaisin ehdoin osana omia
rekrytointiprosessejaan ja niiden tukemiseen kuitenkin siten, että sanottu oikeus katsotaan automaattisesti ilman
erillistä ilmoitusta lakanneeksi, mikäli ostaja laiminlyö maksaa erääntyneet maksusuorituksensa tai rikkoo mitä
tahansa muuta velvoitettaan tai päätyy selvitystilaan tai konkurssiin. Myyjällä on tällöin oikeus peruuttaa osapuolten
välinen lisenssisopimus ja lisätuotteiden toimitukset ilmoittamalla tästä ostajalle kirjallisesti.

6.3 Ostaja vastaa kaikista myyjälle ostajan maksuvelvollisuuksien laiminlyönnistä tai minkä tahansa ostajan muiden
velvollisuuksien rikkomisista aiheutuneista vastuista, tappioista, maksuista, vahingoista, kuluista (mukaan lukien
asianajajien palkkiot ja muut oikeudelliset kulut) ja muista vastuista sekä korvaa kaikki tällaiset vahingot, kulut ja
vastuut myyjälle täysimääräisesti.

6.4 Mikäli mahdollisessa tilausvahvistuksessa ei ole määritelty soveltuvaa mukaista toimituslauseketta, tuotteet
toimitetaan erikseen sovittuna rahdillisena toimituksena/ EXW myyjän toimipaikkaan (Ex Works, noudettuna
lähettäjältä) ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun tuotteet on asetettu ostajan käytettäväksi myyjän



toimipaikassa. Myyjä ilmoittaa Tilausvahvistuksen yhteydessä käyttämänsä rahdinkuljettajan ja noudattaa sen yleisiä
toimitusehtoja.

6.5 Edellä olevia tämän kohdan 6 ehtoja sovellettaessa myyjän ostajalle toimittamat tuotteet katsotaan myydyiksi
siinä järjestyksessä kuin ne on toimitettu, ellei muuta ole osoitettu. Mikään näissä myyntiehdoissa mainittu ei anna
ostajalle oikeutta palauttaa tuotteita myyjälle. Mikäli toimitetut tuotteet todettaisiin yhdessä vaurioituneiksi
toimituksen aikana/niiden saapuessa ostajalle, myyjä toimittaa uudet tuotteet ostajalle ja vaurioiden korvaaminen
hoidetaan rahdinkuljettajan kanssa myyjän toimesta.

7. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa velvoitteidensa laiminlyönnistä siinä tapauksessa, että laiminlyönti johtuu
onnettomuudesta, koneiden tai laitteistojen rikkoutumisesta, tulipalosta, tulvasta, luonnonkatastrofista, lakosta,
työsulusta, mellakasta, kapinasta, sodasta, viranomaisen toimista, tietokonejärjestelmien häiriöistä, raaka-aineiden,
materiaalien, energian tai komponenttien saatavuusongelmista, kuljetusten viivästyksistä tai muusta sopijapuolen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Mikäli ylivoimainen este vaikuttaa myyjän
suoritukseen, myyjä on vapautettu velvoitteidensa täyttämisestä ilman vastuuseuraamuksia niin kauan kuin
ylivoimainen este kestää, mutta toimitussuhde säilyy muutoin muuttumattomana voimassa. Myyjän päätös siitä,
kuinka suureen osaan tuotteita ylivoimainen este on vaikuttanut, on lopullinen ja sitova.

8. Salassapito

8.1 Osapuolet sitoutuvat toimitussuhteen voimassaoloajan ja kolme (3) vuotta sen päättymisen jälkeen pitämään
ehdottoman salaisena ja luottamuksellisena kaikki toimitussuhteen yhteydessä toiselta osapuolelta saamansa
luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet sekä käyttämään sanottua tietoa vain toimitussuhteen vaatimiin
tarkoituksiin. Tämä salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan sovellu sellaiseen luottamukselliseen tietoon,

(i) josta vastaanottava osapuoli voi osoittaa saaneensa tiedon ennen tiedon saantia toiselta osapuolelta;

(ii) joka on tullut tai tulee julkiseksi ilman tämän salassapitovelvollisuuden rikkomista; tai

(iii) jonka vastaanottava osapuoli voi osoittaa saaneensa kolmannelta osapuolelta tilanteessa, jossa tiedon antaminen
muille on ollut sallittua.

8.2 Kumpikaan osapuoli ei ilman toiselta osapuolelta saamaansa kirjallista lupaa julkista kolmansille tahoille, että
osapuolet tekevät yhteistyötä. Tämä tulee sopia erillisessä yhdessä tehdyssä Lisenssisopimuksessa tai muutoin
kirjallisesti.

8.3 Ostaja tiedostaa, että osapuolten yhteistyön seurauksena ostajasta on mahdollisesti tullut tai saattaa jatkossa tulla
salassa pitovelvollinen myyjän toimittamiin liikesalaisuuksiin liittyen. Ostaja ymmärtää, että soveltuva liikesalaisuuslaki
ja tietosuojalainsäädäntö saattaa siten tulla sovellettavaksi ja voi sisältää näissä myyntiehdoissa mainitun lisäksi
kokonaan uusia ja/tai ankarampia ehtoja myyjältä saadun tiedon salassapitoon tai käyttämiseen liittyen. Ostaja
tiedostaa, että on sitoutunut osapuolten allekirjoittaman Lisenssisopimuksen mukaisiin käyttöehtoihin.

8.4 Huolimatta siitä, mitä yllä kohdassa 8.1 on todettu, myyjän liikesalaisuuksiin ja valmistusprosessia koskevaan
asiantuntemukseen liittyvä salassapitovelvollisuus ja käyttökielto eivät koskaan lakkaa.

9. Suorituksen laiminlyönti

9.1 Mikäli ostaja laiminlyö minkä tahansa velvoitteensa suorittamisen, myyjä voi valintansa mukaan kieltäytyä uusista
toimituksista muutoin kuin käteistä vastaan, peruuttaa toimitukset tai lykätä niitä, kunnes ostajan suoritusrikkomukset
on korjattu taikka katsoa ostajan laiminlyönnin kieltäytymiseksi vastaanottaa toimituksia ja päättää toimitussuhteen.
Osapuolten välistä Lisenssisopimusta ja sen ehtoja noudatetaan myös tällaisessa tilanteessa.



9.2 Myyjällä on oikeus vaatia ennakkomaksua tai vakuutta ennen tuotannon aloittamista, auki olevien tilausten
toimitusta tai muiden palveluiden tarjoamista, mikäli myyjän tietoon on tullut sellaisia seikkoja, jotka mahdollisesti
saattavat vaarantaa ostajan maksukyvyn.

9.3 Edellä mainitut oikeudet ovat kumulatiivisia ja vaihtoehtoisia ja myyjä voi käyttää niiden lisäksi mitä tahansa muita
näissä myyntiehdoissa tai laissa ja säännöksissä myyjälle annettuja oikeussuojakeinoja.

10. Konserniyhtiön tekemä toimitus

Myyjällä on oikeus täyttää mikä tahansa velvoitteensa valintansa mukaan joko Kujala Productions Finland Oy:n tai
minkä tahansa konserniyhtiön välityksellä. Konserniyhtiöllä on oikeus laskuttaa suoraan tekemänsä toimitukset ja
konserniyhtiön tekemä toimitus katsotaan myyjän tekemäksi.

11. Velvoitteiden siirtäminen ja kolmansien osapuolten oikeudet

11.1 Ostajalla ei ole muutoin kuin konserninsa sisällä oikeutta siirtää velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman
myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta.

11.2 Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta vedota nämä myyntiehdot sisältävään sopimukseen, jonka osapuolia ne
eivät ole.

12. Luopuminen oikeuden käyttämisestä

Luopuminen jonkin oikeuden käyttämisestä ei tarkoita, että osapuoli olisi luopunut oikeuksiensa käyttämisestä
jatkossa.

13. Ehtojen erillisyys

Vaikka jotain näiden myyntiehtojen ehtoa pidettäisiin pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, tämä ei
vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon.

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

14.1 Näihin myyntiehtoihin ja toimitussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti
sovittu.

14.2 Ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu erillisessä myyntisopimuksessa tai muutoin, myyntiehdoista tai
toimitussuhteesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin Käräjäoikeudessa.

15. Muutokset

Myyjä voi muuttaa näitä myyntiehtoja tai kumota nämä myyntiehdot ilmoittamatta tästä erikseen ostajalle.

16. Voimassaolo

Nämä myyntiehdot on laadittu 22.9.2019. Myyntiehdot on päivitetty viimeksi 18.5.2020.


