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Haluatko
Tech Data Finland Oy:n
valtuutetuksi jälleenmyyjäksi?
Kiitos kiinnostuksesta yritystämme ja edustamiamme tuotteita ja palveluja kohtaan. Seuraavassa on kerrottu lyhyesti Tech
Datan jälleenmyyjilleen tarjoamista palveluista.
Tutustu ja täytä jälleenmyyjähakemus.
Tarvittaessa saat lisätietoa Tech Datasta ja
toiminnastamme:
Tech Data Finland Oy
Puh. (vaihde) 0201 553636
Palvelemme
ma-pe klo 8.00 - 17.00 (heinäkuu 8.00-16.00)

TECH DATA FINLAND OY / TALOUSHALLINTO
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Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo
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Yrityksen perustiedot

Perustamisvuosi

Y-tunnus

Yrityksen nimi ja yhtiömuoto
Käyntiosoite
Laskutusosoite
Puhelin

Matkapuhelin

Omistuspohja

Fax
Tytäryhtiöt

Toimiala

Katumyymälä, jossa myydään atk-tuotteita

Liikevaihto/viimeinen täysi tilivuosi

euroa

Tilivuoden pituus

kk

Kyllä

Ei

Henkilöstön määrä

ATK-tuotteiden liikevaihto (erittele tärkeimmät tuotealueet / tuotemerkit )

Asiakaskunta, palvelut ja lisäarvot, liikeidea

Yhteyshenkilöt ja haluttu tiedotus
Toimitusjohtaja
Yrityksenne pääyhteyshenkilö Tech Datalle
Nimi
Puhelin

E-mail

Muut yhteyshenkilöt
Nimi

E-mail

Nimi

E-mail

Nimi

E-mail

Yrityksen web-sivujen osoite
Haluamme tietoja seuraavista tuotealueista / henkilö:
PC- ja palvelintuotteet
Monitorit
Oheislaitteet
Ohjelmistot
Verkkotuotteet
PC-komponentit
Tarvikkeet
Retail-tuotteet
Tech News -uutiskirje

Päivittäinen toiminta
Toimitusosoite
Tilaus- ja toimitusvahvistusten sähköpostiosoite
Laskutusosoite (kirjeposti)
Laskujen sähköpostiosoite (PDF-laskut)
Verkkolaskuosoite

OVT-tunnus

Operaattori

Ostot/luottolimiitti
Arvioidut ostot vuodessa Tech Datalta

alv 0%

Toivottu luottolimiitti euroa

alv 0%

Tech Data Finland Oy pidättää oikeuden jälleenmyyjäsopimuksen irtisanomiseen netto-ostojen ollessa alle 15 000 euroa/ 3kk (alv 0%).
Paikka

Aika

Yrityksen virallisen edustajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Tyhjennä lomake
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Tech Data Finland Oy:n yleiset toimitusehdot
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Tech Data Finland Oy:n ja asiakkaan väliseen laitteiden ja
komponenttien kauppaan ellei osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet.

2§ Sopimuksen solmiminen
Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksen yhteydessä
muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti ellei muusta ajasta sovita.

3§ Toimitus
Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Jordbrossa, Ruotsissa. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus-, pakkaus- ja käsittelykulut myyjä veloittaa erikseen. Mahdollisista jälkitoimituksista ei peritä pakkaus- ja
käsittelykuluja. Myyjällä on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen hinnastossa mainittu pientoimituslisä (kts. lisätietoa www.techdata.fi). Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei
sitä ole reklamoitu 8 päivän kuluessa toimituspäivästä.

4§ Toimitusaika
Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä toimittaa
tilatut tuotteet välittömästi tai heti, kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa. Myyjä on
velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan
samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Myyjä ei vastaa itsestään
riippumattomista syistä tapahtuneiden toimitusviiveiden aiheuttamista vahingoista. Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan viivyttää sovittuja toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun
toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää
myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi
ja ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta
paikasta.

5§ Maksuehdot ja luottolimiitti
Maksuehto on 7/14 pv netto laskun päiväyksestä ellei erikseen ole muuta sovittu. Tavara
laskutetaan, kun se on toimitusehdon mukaan ostajan käytettävissä lähetyspaikkakunnalla tai välittömästi toimituksen tapahduttua. Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran
hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet. Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta ja myyjä toteaa saatavansa
vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi
riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu. Ellei ostaja kykene suorittamaan rahalla kaikkia tähän sopimukseen perustuvia myyjän saatavia voidaan maksuvälineenä käyttää myyjän niin hyväksyessä myyjän toimittamaan tai myyjän hyväksymää
tavaraa. Tavaralla tarkoitetaan tässä myöskin ostajan myyjälle siirtämiä omia saataviaan.
Ostaja on velvollinen suorittamaan 14% viivästyskorkoa viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Myyjällä on oikeus periä viivästyskoron lisäksi palveluhinnastossa määritellyt perintäkulut. Myyjä avaa Ostajan käyttöön luottotietojen perusteella määriteltävän
luottolimiitin. Myyjä informoi Ostajaa limiitin suuruudesta. Ostajan luottokelpoisuuden
heikennyttyä Myyjä voi alentaa tai poistaa luottolimiitin. Suuria kertatoimituksia varten
Myyjä tarjoaa erilaisia rahoitusinstrumentteja kuten, factoring palveluita. Ostaja toimittaa sopimuksen teon yhteydessä viimeisimmän vahvistetun vuositilinpäätöksen Myyjälle.
Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa Myyjälle Ostajan omistuspohjaan liittyvät merkittävät
muutokset viikon kuluessa muutoksen tapahtumisesta.

6§ Valuuttaehto
Mikäi hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti muuttuu siihen nähden, mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, lopullinen hinta määräytyy
tilauspäivän valuuttakurssin mukaisesti.

7§ Omistusoikeus
Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan
maksettu. Myyjällä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen
tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

8§ Takuu
Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tavaroille valmistajan myöntämän takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä.
Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai
muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali
käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleenrakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu. Takuuseen vetoaminen edellyttää,
että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.
Myyjä myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun,
kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Myyjän vastuu
toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ei koske välillisiä vahinkoja,
eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ostajan myydessä tuotteen edelleen osatuotteena.

9§ Palautukset
Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalautuksia.
Kaikista palautuksista, paitsi takuupalautuksista, on sovittava myyjän kanssa etukäteen.
Tällöin ostaja saa palautusnumeron, joka on voimassa 10 päivää. Palautukseen tulee
liittää kopio toimitustositteesta/ laskusta sekä palautusnumero. Palautukset toimitetaan
myyjän logistiikkakeskukseen. Ostaja maksaa palautusrahdin. Ostaja voi vapaasti valita
kuljetusvälineen kuitenkin siten, että tavara toimitetaan perille asti. Suosittelemme toimittaneen kuljetusliikkeen käyttöä. Palautuneeksi tavaraksi lasketaan vain se, mikä on
todistetusti vastaanotettu myyjän toimesta. Kiistanalaisessa tapauksessa lähettäjän vastuulla on esittää vastaanotosta näyttö, normaalisti kopio kuitatusta rahtikirjasta.

Kaupalliset palautukset
Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan
sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen. Tällöin
tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittää vain, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja
alkuperäisessä kunnossa. Asiakkaan virheestä johtuvasta palautuksesta perimme käsittelykuluina palveluhinnastossamme määritellyn maksun.

Virhetoimitukset
Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä, myyjä maksaa palautusrahdin. Näihin palautuksiin käytetään ainoastaan tavaran toimittanutta kuljetusliikettä, kuljetustilaus tehdään
myyjän toimesta.

Takuupalautukset
Takuupalautuksiin tulee aina liittää virheselitys (lisätietoa www.techdata.fi).

10§ Erimielisyydet
Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Myyjällä on
kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä
tuomioistuimessa.

11§ Ostaja / Vastuulauseke
Ostaja hyväksyy sen ja suostuu siihen, että tämän sopimuksen piiriin kuuluviin tuotteisiin,
ohjelmistoihin ja teknologiaan sovelletaan Yhdysvaltain, Euroopan unionin ja kansallisen
lainsäädännön vientivalvontalakeja ja määräyksiä. Näihin kuuluvat niihin kuitenkaan rajoittumatta Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisen säännöt (”EAR”) sekä Yhdysvaltain
valtiovarainministeriön ulkomaista varallisuutta valvovan toimiston pakotteet.
Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia näitä lakeja ja määräyksiä. Ostajalla ei ole oikeutta
ilman asianomaisen maan asianmukaisesti antamaa suostumusta viedä, jälleenviedä tai
siirtää tämän sopimuksen piiriin kuuluvia tuotteita, ohjelmistoja tai teknologiaa suoraan
tai epäsuorasti Yhdysvaltain kauppasaarron alaiselle maalle tai tällaisessa maassa asuvalle henkilölle tai tällaisen maan kansalaiselle eikä myöskään henkilölle tai taholle, joka
on mainittu Yhdysvaltain kauppaministeriön listoissa ”Entity List” tai ”Denied Persons
List” tai Yhdysvaltain valtiovarainministeriön listassa ”Specifically Designated Nationals
and Blocked Persons” tai jossakin muussa vastaavassa eurooppalaisessa tai paikallisessa
määräyksessä.
Tämän sopimuksen piiriin kuuluvia tuotteita, ohjelmistoja tai teknologiaa ei myöskään
saa viedä, jälleenviedä tai siirtää loppukäyttäjälle, jonka toiminta liittyy joukkotuhoaseisiin. Tällaiseen toimintaan kuuluvat kuitenkaan välttämättä siihen rajoittumatta: 1) ydinmateriaalien, ydinlaitosten tai ydinaseiden suunnittelu, kehittäminen, tuotanto tai käyttö;
2) ohjusten suunnittelu, kehittäminen, tuotanto tai käyttö tai ohjushankkeiden tukeminen; 3) kemiallisten tai biologisten aseiden suunnittelu, kehittäminen, tuotanto tai käyttö.
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Täyttäkää tai allekirjoittakaa alla oleva lomake ja lähettäkää se Tech Data Finland Oy:lle. Lukekaa kaikki ehdot ennen kuin allekirjoitatte sopimuksen tai käytätte InTouch-palvelua. Kirjautumalla sisään InTouchpalveluun organisaationne hyväksyy nämä ehdot tai kulloinkin voimassa olevat InTouch palvelun
käyttöön liittyvät ehdot. Tämä sopimus on voimassa siitä päivästä lähtien, jolloin kirjaudutte sisään InTouchiin tai käytätte jotakin muuta välinettä käydäksenne elektronista kauppaa Tech Data Finland Oy:n
kanssa,niin pitkään, kuin toimitte Tech Data Finland Oy:n jälleenmyyjänä.

Tähän sopimukseen liittyvät seuraavat määritelmät:
a) Web-sivu tai InTouch-palvelu. Tähän sisältyy kaikki informaatio, sisältö, käyttöliittymä, rakenteet, käyttötarkoitukset, ohjelmakoodit, julkaistu materiaali, elektroniset
dokumentit, graafiset tiedostot ym. materiaali, joka löytyy Tech Data Finland Oy:n
web-sivuilta.
b) Ohjelmisto, joka sisältyy ohjelmistoon tai jota käytetään elektroniseen kaupankäyntiin Tech Data Finland Oy:n kanssa. Teillä on oikeus kopioida ohjelmisto ja käyttää
yhtä kopiota jokaista ohjelmistoa käyttävää työntekijää kohti.
c) Tietokannat. Tietokannat pitävät sisällään kaiken informaation, joka saadaan websivuilta, tiedonsiirron tai muun elektronisen kytkennän kautta Tech Data Finland
Oy:öön ja sisältää datastruktuurit, tekniset ja muut tarkennukset, hinnat, suositukset, sekä dataa ja informaatiota. Kaikki data ja muu informaatio on suojattu
tekijänoikeudella ja se on luottamuksellista.

2. Turvallisuus
Teidän tulee esittää voimassa oleva käyttäjätunnus ja salasana tietokantoihin. Teidän
vastuullanne on valvoa miten näitä tunnuksia käytetään. Teillä on täysi vastuu siitä, mihin näitä koodeja käytetään ja kenellä on mahdollisuus niitä käyttää. Teillä on mahdollisuus vaihtaa salasanat halutessanne. Tech Data Finland Oy suosittelee, että vaihdatte
salasanat säännöllisesti. Ilmoittakaa Tech Data Finland Oy:lle välittömästi mikäli epäilette koodien joutuneen vääriin käsiin tai mikäli haluatte purkaa elektroniset kytkennät
muista syistä. Älkää paljastako koodejanne henkilöille, joilla ei ole oikeutta toimia
edustajananne.

3. Tilauksen voimassaolo
Hyväksytte ettette kyseenalaista elektronisesti tehdyn tilauksen pätevyyttä. Kaikki tilaukset, jotka on tehty teidän käyttäjätunnuksillanne, tullaan käsittelemään kirjallisina
tilauksina, joissa on yrityksenne allekirjoitus.

4. Myyntiehdot
Mikäli muita kirjallisia sopimuksia teidän ja Tech Data Finland Oy:n välillä on tehty, pätevät myös eletroniseen kaupankäyntiin Tech Data Finland Oy:n yleiset myyntiehdot, jotka
löytyvät päivitettyinä Tech Data Finland Oy:n web-sivuilta osoitteesta www.techdata.fi.

5. Irtisanominen ja muutokset
Tech Data Finland Oy voi halutessaan päivittää, muokata, muuttaa tai lopettaa kaikki
tai osan elektronisen palvelun toiminnoista. Tech Data Finland Oy voi jopa muuttaa tätä

sopimusta ajoittain. Kaikista lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan teille joko kirjallisesti
tai sähköpostin välityksellä. Käyttämällä ohjelmistoja tai käyttäjätunnuksia vahvistatte
tehdyt sopimusmuutokset tämän sopimuksen irtisanomisen yhteydessä sitoudutte heti
lopettamaan elektronisten palveluiden käyttämisen Tech Data Finland Oy:n kanssa sekä
lopettamaan tarkoitusta varten olevan ohjelmiston käytön.

6. Lisenssi
Ohjelmistoa ja sen sisältöä ei myydä vaan siihen annetaan käyttöoikeus, lisenssi. Tämä
lisenssi on voimassa sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien irtisanomiseen asti tai kunnes ette enää toimi Tech Data Finland Oy:n jälleenmyyjänä. Lisenssiä ei voida siirtää
eteenpäin. Lisenssi koskee ainoastaan niitä työntekijöitänne, jotka ovat mukana jälleenmyyntitoiminnassa ja vain tämän sopimuksen ja teidän hallussanne olevan kirjallisen tai
elektronisesti tallennetun dokumentaation mukaisesti. Teillä ei ole ilman erillistä sopimusta lupaa:
a) kopioida web-sivun, ohjelmiston tai tietokannan osia
b) levittää, vuokrata, lisensoida tai muulla tavoin siirtää web-sivun, ohjelmiston tai
tietokantojen sisältöä muille henkilöille tai yrityksille
c) muuttaa kääntää, liittää yhteen tai muuten yhdistellä web-sivua, ohjelmistoa tai
tietokantoja eikä
d) käyttää web-sivua, ohjelmistoa tai tietokantoja toimintaan, johon ei ole myönnetty
lupaa tässä sopimuksessa tai muissa dokumenteissa

7. Vastuun rajoitukset
Tech Data Finland Oy myöntää teille luvan käyttää ohjelmistoa, tietokantoja ja websivuja. Käytätte web-sivua ja ohjelmistoa omalla vastuullanne. Tech Data Finland Oy ei
ole vastuussa virtakatkojen, myöhästymisten tai elektronisten siirtojen virheellisyyksien
aiheuttamista vahingoista. Tietokannat sisältävät tietoa valmistajilta ja muilta luotettaviksi todetuilta tahoilta, mutta Tech Data Finland Oy ei ota vastuuta näiden tietojen paikkansapitävyydestä. Tech Data Finland Oy ei missään tilanteessa ole vastuussa suorasta
tai epäsuorasta vahingosta.

8. Saatavuus ja hinnat
Tech Data Finland Oy antaa teille pääsyn hinnastoihin ja tuotteiden saatavuus- ja toimitusaikatietoihin. Tech Data Finland Oy pyrkii luonnollisesti aina pitämään tiedot oikeina.
Teknisten häiriöiden takia saattaa virheitä kuitenkin esiintyä. Tech Data Finland Oy tekee
kaiken voitavan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, mutta Tech Data Finland Oy ei
ole vastuussa virheiden aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista.
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1. Määritelmät

