
Yleiset sopimusehdot WESTTECH Maschinenbau GmbH -yhtiön asiakkaille 
1. Yleistä, kirjallinen muoto: 
WESTTECH Maschinenbau GmbH -yhtiö – jäljempänä 'WESTTECH' – toimii asiakkaidensa – jäljempänä 'sopimuskumppanit' – suhteen ainoastaan 
näiden yleisten sopimusehtojen pohjalta. Nämä yleiset sopimusehdot ovat olennainen osa jokaista WESTTECHin tekemää sopimusta. 
Sopimuskumppani vahvistaa saaneensa ja lukeneensa nämä yleiset sopimusehdot ja ilmoittaa hyväksyvänsä niiden sisällön varauksetta. Muita kuin 
jäljempänä ja kääntöpuolella mainittuja sopimuksia ei ole tehty, mikäli tätä ei ole nimenomaisesti vahvistettu kirjallisesti. Jotta suulliset muutokset, 
lisäsopimukset tai lupaukset olisivat voimassa, niille on saatava yhtiön nimissä allekirjoitettu kirjallinen vahvistus yritysrekisteriin merkityiltä, 
WESTTECHiä edustamaan valtuutetuilta elimiltä. Sopimuskumppanin mahdolliset ehdot, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen kanssa, 
ovat mitättömiä, jos niitä ei muuteta yksimielisesti kirjallista muotoa koskevaa vaatimusta noudattaen. Jäljempänä oleva sopimusehdot ovat voimassa 
myös tulevissa liikesuhteissa, vaikka niistä ei sovittaisi nimenomaisesti uudelleen. WESTTECH pidättää itsellään kuitenkin oikeuden tarjota palveluja 
muutetuin ehdoin. Viimeistään silloin, kun liikesuhteen puitteissa tehdään uusi sopimus tai jo olemassa olevan sopimussuhteen puitteissa toteutetaan 
lisäpalveluja, WESTTECH huomauttaa muutetuista kauppaehdoista ja lähettää ne pyynnöstä sopimuskumppanille.  Nämä ehdot katsotaan 
hyväksytyiksi uuden sopimuksen tekemisen tai lisäpalvelun vastaanottamisen myötä.  
2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen: 
WESTTECHin tekemät tarjoukset ovat – etenkin hintojen, toimitusajan, määräaikojen, mahdollisesti toimitusmahdollisuuden ja lisäpalvelujen osalta – 
sitoumuksettomia ja ei-sitovia. Toimitettavien suoritusten laajuus ja sisältö vahvistetaan ainoastaan WESTTECHin tilausvahvistuksessa, ja nämä 
sopimusehdot ovat täydentävästi voimassa. Kuvastoissa, hinnastoissa, esitteissä, yritystä koskevassa tietoaineistossa, mainoslehtisissä, 
messuosastojen ilmoituksissa, kiertokirjeissä, mainoslähetyksissä tai muissa medioissa ilmoitetut tiedot WESTTECHin palveluista ja tuotteista eivät ole 
sitovia, mikäli niiden ei nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta kuuluvan sopimukseen. WESTTECHin kustannusarviot laaditaan lähtökohtaisesti ilman 
takuuta täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. WESTTECH pidättää itsellään oikeuden tehdä tarjousasiakirjoista tai tilausvahvistuksesta poikkeuksia, 
jotka johtuvat pakottavista oikeudellisista tai teknisistä normeista. Sopimuksen tekemiseen liittyvät lausunnot ja suulliset lisäsopimukset, jotka ovat 
WESTTECHin työntekijöiden ja toimeksisaajien tekemiä, mikäli nämä eivät ole yritysrekisteriin merkittyjä yhtiötä edustamaan valtuutettuja elimiä, heille 
annettuja tai heidän kanssaan tehtyjä, sitovat WESTTECHiä ainoastaan siinä tapauksessa, että näillä henkilöillä on WESTTECHiltä saatu vastaava 
valtuutus ja toimeksianto. Sopimuskumppanin velvollisuus on ottaa selvää näiden henkilöiden valtuutuksen ja toimeksiannon laajuudesta 
WESTTECHissä. Jos sopimuskumppani ei noudata tätä velvollisuutta, se ei saa luottaa työntekijän tai toimeksisaajan ilmoittamaan valtuutuksen ja 
toimeksiannon laajuuteen.  
3. Korvaus, maksumenettelyt, maksun viivästymisen seuraukset: 
a) Hinnanmuodostus: 
Sopimukseen perustuvat hinnat ilmoitetaan euroina. Jos hinta on ilmaistu muuna ulkomaisena valuuttana, maksu voidaan kuitenkin suorittaa euroina, 
paitsi jos maksua ulkomaisena valuuttana on nimenomaisesti edellytetty. Hinta muunnetaan sen kurssiarvon mukaan, joka maksuhetkellä on voimassa 
maksupaikassa. Hinnat ovat, mikäli ei sovita kirjallisesti nimenomaisesti jotain muuta, nettohintoja ilman arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään tämän lisäksi 
varasto-, pakkaus-, kuljetus-, kuormaus- ja lähetyskulut sekä tulli ja vakuutukset. Pakkaus otetaan takaisin ainoastaan, jos siitä on nimenomaisesti 
sovittu. Toimituksista ja palveluista, joista ei ole nimenomaisesti sovittu kiinteitä hintoja, laskutetaan suorituspäivänä voimassa oleva listahinta tai 
tavanomainen korvaus. WESTTECHillä on oikeus vaatia sovittua suurempi korvaus, jos tilauksen tekemishetkellä voimassa olleet laskentaperusteet, 
kuten raaka-aineiden hinnat, vaihtokurssi tai henkilöstökulut, muuttuvat sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos tilaus on luonteeltaan kiireellinen tai 
sopimuskumppani toivoo sen kiireellistä toteuttamista, laskutetaan tarvittava ylityöaika ja mahdollisesti kertyvät lisäkulut. Kausittain laskutettava korvaus 
esimerkiksi palveluista tai huollosta tulee maksettavaksi vuosittain kalenterivuoden alussa. Jos sopimus alkaa tai loppuu vuoden aikana, tästä 
korvauksesta laskutetaan suhteellinen osuus. Tämä korvaus on suojattu arvonmenetykseltä kuluttajahintaindeksin 1996 mukaisesti, ja lähtökohtana 
pidetään kuukautta, jonka aikana kausittaisesta korvauksesta sovittiin. Jos kuluttajahintaindeksiä 1996 ei enää käytetä, sen tilalle tulee se, joka seuraa 
sitä tai vastaa sitä parhaiten. Lisäksi WESTTECHillä on oikeus mukauttaa kausittain laskutettavaa korvausta laskentaperusteiden muuttuessa edellä 
mainittujen määräysten mukaisesti. Kausittain laskutettavan korvauksen velasta vapauttavan vaikutuksen ja maksun viivästymisen seurausten osalta 
ovat voimassa tämän sopimuskohdan muut määräykset. WESTTECHin palveluihin liittyvät menot, joista voidaan laskuttaa kausittainen korvaus, kuten 
matkakorvaus, päiväraha ja majoituskorvaus, laskutetaan erikseen, ja sopimuskumppani korvaa ne kokonaisuudessaan. Työmatkaan kuluva aika 
katsotaan tässä yhteydessä työajaksi. Mahdolliset erikseen sovitut kassa-alennukset ja muut hinnanalennukset raukeavat, mikäli WESTTECHin 
omaisuuden osalta käynnistetään maksukyvyttömyysmenettely. WESTTECH pidättää itsellään oikeuden laskuttaa kulloinkin voimassa oleviin tai 
asianmukaisiin hintoihin palveluista, joihin ei liity sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuutta mutta jotka sopimuskumppani on tilannut ja joita se on 
käyttänyt. Tämä koskee erityisesti palveluja, jotka ovat välttämättömiä sopimuskumppanin riittämättömän myötävaikutuksen takia tai johtuvat sellaisten 
palvelujen ja ohjelmien käytöstä, jotka eivät ole WESTTECHin toimittamia. Mahdolliset koulutukset ja perehdytykset, jotka koskevat tuotteiden käyttöä, 
jotka WESTTECH on toimittanut tai tulee toimittamaan, toteutetaan ainoastaan vastaavan sopimuksen perusteella maksua vastaan. 
b) Erääntyminen, maksuvelvollisuuden täyttäminen: 
Mikäli muuta ei ole sovittu, korvauksesta/ostohinnasta erääntyy maksettavaksi puolet tilausvahvistuksen vastaanottamisen yhteydessä ja loput 
toimituksen tai haettavaksi saattamisen sekä laskun vastaanottamisen yhteydessä ilman kuluja ja vähennyksiä. Mikäli sopimuskumppanin varallisuus 
heikentyy, WESTTECHillä on oikeus vaatia sovitun korvauksen tai ostohinnan maksamista välittömästi sekä suorittaa toimeksianto ainoastaan 
ennakkomaksua vastaan. WESTTECHille suoritetuilla maksuilla on velasta vapauttava vaikutus ainoastaan silloin, kun ne suoritetaan joko tilisiirtona 
laskussa mainitulle pankkitilille tai käteisellä elimelle, jolla on kauppaoikeudellinen valtuutus edustaa yhtiötä. Muilla henkilöillä ei ole perimisvaltuuksia, 
jos he eivät pysty esittämään kohdan 1. muotovaatimusten mukaista raha-asioita koskevaa valtakirjaa. Maksu katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, jona 
maksu saapuu WESTTECHille, tilisiirto päivänä, jona maksu kirjataan tilitapahtumaksi WESTTECHIN pankissa. Vekselit tai sekit hyväksytään 
ainoastaan tosiasiallista maksusuoritusta koskevin nimenomaisin varauksin. Sopimuskumppani maksaa kaikki niihin liittyvät maksut, kulut ja 
kustannukset. Omien tai asetettujen vekselien diskonttausta ei vielä katsota maksuksi eikä sillä voida perustella oikeutta mahdolliseen 
käteisalennukseen. Maksujen pidättäminen ja vastalause, joka perustuu siihen, että sopimuskumppani ei ole pannut sopimusta täytäntöön esitettyään 
takuu- tai vahingonkorvausvaatimuksia, riippumatta siitä, osoittautuvatko ne perustelluiksi vai eivät, eivät ole mahdollisia. Tällaiset vaatimukset eivät siis 
lykkää maksun erääntymistä. Jos on sovittu kassa-alennuksesta, alennuksen voimassaoloaika alkaa, kun WESTTECH lähettää laskun. Tehdystä 
kassa-alennussopimuksesta huolimatta sovittu korvaus erääntyy maksettavaksi kuten edellä kuvailtiin. Mahdolliset takuuvaatimukset tai väitetyt 
vastavaateet eivät keskeytä tai estä kassa-alennuksen voimassaoloaikaa. Sovitusta kassa-alennuksesta tulee perusteeton, jos maksua ei suoriteta 
määräaikaan mennessä tai se ei ole täysimääräinen. WESTTECHillä on oikeus käyttää saapuvia maksuja mahdollisista muista käyttötarkoituksia 
koskevista ilmoituksista huolimatta harkintansa mukaan kaikenlaisiin erääntyviin sitoumuksiin, eli myös vaatimustensa täytäntöönpanosta aiheutuviin 
maksukehotusmenoihin, kuluihin, asuinpaikan selvityksestä aiheutuneisiin kuluihin, korkoihin tai viivästyskorkoihin ja viimeisenä pääomamaksuihin. 
Maksun viivästyessä sopimuskumppani on velvollinen korvaamaan kaikki korvauksen perimiseen liittyvät velkomismenot ja aiheutuneet kulut 
täysimääräisinä. Sopimuskumppanin maksuvelvollisuuden suorituspaikaksi (maksupaikaksi) sovitaan WESTTECHin toimipaikka.  
c) Maksun viivästymisen seuraukset: 
Eräpäivän ylittymisen jälkeen sopimuskumppanin on, ilman että tarvitaan muodollista ilmoitusta viivästyksestä, maksettava erääntyneistä summista 
viivästyskorkoa 1 % kuukaudessa, ja korko erääntyy välittömästi. Lisäksi sopimuskumppani on velvollinen korvaamaan WESTTECHille kaikki maksun 
viivästymisestä aiheutuneet kustannukset, kuten maksukehotuskulut, perimisyritykset, varastokustannukset ja mahdolliset oikeudenkäynnissä tai sen 
ulkopuolella aiheutuneet asianajajakulut. Sopimuskumppanin maksun viivästyessä WESTTECHillä on muista oikeuksista huolimatta oikeus keskeyttää 
suorituksensa ja/tai pidentää toimitusaikaa asianmukaisesti, määrätä kaikki tästä tai muista oikeustoimista johtuvat avoimet saatavat erääntymään ja 
hakea mahdollisesti toimitetut tavarat takaisin, ilman että tämä vapauttaa sopimuskumppania sen maksuvelvollisuudesta. WESTTECH purkaa 
sopimuksen näiden toimenpiteiden yhteydessä ainoastaan, jos WESTTECH nimenomaisesti ilmoittaa siitä. Osamaksun kohdalla eräpäivän ohittaminen 
katsotaan sovituksi. Jos maksua tai osamaksua ei suoriteta ajoissa tai täysimääräisenä, koko vielä avoinna oleva loppusaatava erääntyy heti 
kokonaisuudessaan. Jos eräpäivä ohitetaan, laskutetaan viivästyskorkoa edellä olevan määräyksen mukaisesti.  
4. Sopimuskumppanin velvollisuudet: 
WESTTECHin suorittamien asennusten yhteydessä sopimuskumppani on velvollinen huolehtimaan siitä, että työt voidaan aloittaa heti WESTTECHin 
asentajien saavuttua paikalle. Sopimuskumppani takaa, että koottavaa koneistoa tai kaupan kohdetta varten tarvittavat tekniset edellytykset täyttyvät ja 
että tekniset komponentit, kuten syöttöjohdot, kaapeloinnit, verkot ja vastaavat ovat teknisesti moitteettomassa ja käyttövalmiissa kunnossa sekä 
yhteensopivia koneistojen, jotka WESTTECHin on tarkoitus koota, tai kaupan kohteiden kanssa. WESTTECHillä on oikeus mutta ei velvollisuutta 
tarkastaa nämä laitteistot erillistä korvausta vastaan. Sopimuskumppanin mahdollisesti käyttöön antamia asiakirjoja, toimittamia tietoja tai ohjeita ei 
koske tarkastus-, varoitus- tai selontekovelvollisuus, ja WESTTECHin näihin liittyvä vastuu on poissuljettu. Toimeksianto annetaan riippumatta 
mahdollisesti tarvittavista viranomaishyväksynnistä ja -luvista, joiden hakeminen on sopimuskumppanin velvollisuus. 
5. Kuittaamiskielto ja luovutuskielto: 
Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta kuitata saataviaan WESTTECHin saatavilla. Sopimuskumppani voi luovuttaa sopimussuhteesta WESTTECHin 
kanssa johtuvia vaatimuksia, etenkin takuu- ja vahingonkorvausvaatimuksia, kolmansille osapuolille ainoastaan kohdan 1 muotovaatimuksia vastaavan 
nimenomaisen suostumuksen perusteella. 
6. Vakuusoikeudet: 
a) Omistuksenpidätys: 
Kaikki tavara on myös luovutuksen jälkeen WESTTECHin omaisuutta, kunnes sovittu hinta on maksettu täysimääräisesti lisämaksuineen. Niin kauan 
kuin WESTTECHin ja sopimuskumppanin välisistä sopimuksista johtuvia saatavia on avoimina, sopimuskumppani ei saa ilman WESTTECHin 
suostumusta myydä, vuokrata, lainata, pantata tai lahjoittaa tavaraa eikä siirtää sitä ulkomaille. Omistuksenpidätys on voimassa sopimuskumppanin 
tällaisista tavaraa koskevista toimenpiteistä huolimatta myös siinä tapauksessa, että kolmannet osapuolet hankkivat hyvässä uskossa oikeuksia tähän 
tavaraan. WESTTECHillä on saataviensa täysimääräiseen maksamiseen saakka oikeus vakuuttua milloin tahansa tavaran läsnäolosta ja kunnosta. Jos 
kolmas osapuoli ulosmittaa tavaran, sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan asiasta WESTTECHille välittömästi kirjatulla kirjeellä. Mukaan on 
liitettävä ulosmittausselvitys ja valaehtoinen vakuutus siitä, että ulosmitattu tavara on identtinen WESTTECHin toimittaman tavaran kanssa eikä sitä ole 
vielä maksettu. Jos sopimuskumppani asetetaan konkurssiin, sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi WESTTECHille ja 
erottamaan omaisuudesta kaiken WESTTECHin omistuksessa olevat esineet ja saatavat. Interventiokustannukset tulevat sopimuskumppanin 
maksettaviksi. Omistuksenpidätyksen alaisena toimitetun tavaran ulosmittaamista WESTTECHin toimeksiannosta ei katsota omistuksenpidätyksestä 
luopumiseksi. WESTTECHillä on oikeus myydä takaisin otettu tavara kolmansille osapuolille tarkistamatta ostohinnan kohtuullisuutta. Takaisin otettujen 
esineiden myynnistä saatu tuotto vähennetään alkuperäisestä hintavaatimuksesta. Sopimuskumppanin on korvattava WESTTECHille tästä tulokseksi 
saatava summa lisättynä koroilla ja kaikilla kuluilla, jotka liittyvät omistuksenpidätyksen täytäntöönpanoon, tai kuitattava se jo maksetulla ostohinnalla. 
b) Vakuuden luovutus: 
Sopimuskumppani luovuttaa WESTTECHin perittäviksi kaikki saatavat, jotka sille syntyvät WESTTECHin toimittaman tavaran myynnistä, käsittelystä, 
yhdistämisestä, hyödyntämisestä tai käytöstä. Sopimuskumppani sitoutuu muun vahingonkorvausvelvollisuuden yhteydessä kaikkien korvausten 
täysimääräiseen ja kohdassa 3. tarkoitettuun asianmukaiseen maksamiseen saakka merkitsemään tämän luovuttamisen kirjanpitoonsa ja laskuihinsa ja 
ilmoittamaan siitä velkojilleen. Pyynnöstä sen on asetettava WESTTECHin saataville kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen luovutettujen 
saatavien esittämiseksi ja oikeuksien käyttämiseksi.  
c) Pidätysoikeus: 
WESTTECHillä on tästä ja muista sopimuskumppanin kanssa tekemistään oikeustoimista johtuvien saataviensa suojaamiseksi oikeus pidättää 
valmisteet ja tavarat kaikkien liikesuhteesta johtuvien avoimien saatavien maksamiseen saakka. Lisäksi WESTTECHillä on tästä ja muista 
sopimuskumppanin kanssa tekemistään oikeustoimista johtuvien saataviensa suojaamiseksi oikeus pidättää tavarat, jotka sopimuskumppani on 
luovuttanut WESTTECHin haltuun käsittelyä tai työstämistä varten, kaikkien liikesuhteesta johtuvien avoimien saatavien maksamiseen saakka. 
Sopimuskumppani sitoutuu, mikäli sen maksuvelvoitteiden täyttäminen viivästyy, hyväksymään, että WESTTECH hyödyntää näitä tavaroita vapaasti. 
WESTTECHillä on oikeus käyttää hyödyntämisen tuotto kaikkien tästä ja muista sopimuskumppanin kanssa tekemistään oikeustoimista johtuvien 
saatavien kuolettamiseen soveltaen tarkoituksenmukaisesti kohdassa 3. b) olevaa määräystä kuoletusjärjestyksestä. 
d) Pankki- ja muut takaukset: 
Sopimuskumppanin on todistettava WESTTECHin saatavien suojaamiseksi mahdollisesti sovitut pankkitakaukset, takaussitoumukset ja vastaavat 
vakuudet kirjallisesti ennen toimeksiannon hyväksymistä. Jos WESTTECH hyväksyy toimeksiannon ilman näitä todisteita, WESTTECHillä on oikeus 
lykätä toimeksiannon suorittamista todisteiden toimittamiseen saakka. Toimitusaikojen alkamiseen ja etenemiseen sovelletaan kohdassa 7. olevaa 
määräystä toimitusajan alkamisesta vakuuksien yhteydessä. 
7. Toimitusaika, luovutus, sopimuskumppanin vastaanoton viivästyminen: 
Mahdolliset WESTTECHin ilmoittamat määräajat, etenkin toimitusajat, ovat sitovia vain, jos ne on kirjallisesti vahvistettu sitoviksi.  
Tilauksia koskevat muutokset – tehtiin ne sitten mistä tahansa syystä – johtavat sovittujen ajankohtien ja määräaikojen mitätöimiseen, mikäli muuta ei 
ole sovittu. Toimituksia ja suorituksia koskevat määräajat ja ajankohdat pidentyvät tai lykkääntyvät kohtuullisesti sellaisten ylivoimaisten esteiden – 
kuten toimintahäiriöiden, valtiovallan toimenpiteiden ja operaatioiden, energiahuoltovaikeuksien, vaikeasti korvattavan alihankkijan poisjäännin, lakon, 
liikennereittien häiriöiden, tullauksen viivästymisen jne. – yhteydessä, jotka vaikuttavat toimitukseen tai suoritukseen. Mikäli muuta ei ole sovittu, 
toimitusaika alkaa aikaisintaan tilausvahvistuksen päivänä, päivänä, jona kaikki sopimuskumppanin vastuulla olevat tekniset, kaupalliset ja muut 
edellytykset täyttyvät, tai päivänä, jona WESTTECH saa sovitun käsirahan tai vakuuden. Toimitusajan alkamisen kannalta ratkaiseva on näistä 
kolmesta tapahtumasta myöhäisin. Sopimuskumppanin on vastaanotettava WESTTECHin suoritukset heti, kun WESTTECH osoittaa olevansa valmis 
toimitukseen ja suoritukseen. Vähäpätöiset poikkeamat eivät oikeuta sopimuskumppania kieltäytymään vastaanotosta. Jos sopimuskumppani viivästyy 
tilatun tavaran vastaanotossa, WESTTECHillä on kohtuullisen lisäajan (enintään 14 päivää) vahvistamisen jälkeen oikeus purkaa sopimus ja/tai vaatia 
vahingonkorvausta sopimuksen rikkomisen perusteella. Jos sopimuskumppani siitä huolimatta, että WESTTECH on valmis suoritukseen, ei käytä 
sovittuja palveluja, sopimuskumppani on velvollinen maksamaan koko sovitun tai asianmukaisen korvauksen. WESTTECHillä on myös oikeus purkaa 
kyseinen sopimus ja/tai vaatia vahingonkorvausta sopimuksen rikkomisen perusteella. WESTTECHillä on oikeus toteuttaa ja laskuttaa osa- tai 
ennakkotoimituksia. Jos on sovittu lähetysmääräykseen perustuvasta toimituksesta, katsotaan, että suorituksen/oston kohde on määrätty lähetettäväksi 

viimeistään kuusi kuukautta tilauksen jälkeen. Siinä tapauksessa, että yritys WESTTECH, sen toiminta tai osa sen toimintaa ja sen myötä kyseinen 
sopimus siirretään toiselle henkilölle, Itävallan yksityisoikeuden lakikokoelman (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 1409 §:n mukainen 
WESTTECHIN yhteisvastuu sopimukseen perustuvista velvoitteista on poissuljettu.  
8. Riskien jakautuminen ja lähetys: 
Riski siirtyy sopimuskumppanille heti, kun WESTTECH asettaa kaupan kohteen / koneiston haettavaksi tehtaalta tai varastolta, riippumatta siitä, 
luovuttaako WESTTECH tavarat rahdinkuljettajalle vai huolitsijalle. Sopimuskumppani kantaa aina lähetykseen, kuormaukseen ja kuorman purkuun 
sekä kuljetukseen liittyvät riskit. Sopimuskumppani hyväksyy kaikki asianmukaiset lähetystavat. Kuljetusvakuutus otetaan ainoastaan 
sopimuskumppanin kirjallisen toimeksiannon perusteella. WESTTECHillä on oikeus lähetyksen yhteydessä antaa periä pakkaus- ja lähetyskulut sekä 
korvaus tai ostohinta sopimuskumppanilta jälkivaatimuksena, mikäli sopimuskumppanin varallisuus heikentyy tai WESTTECHin kanssa sovittu 
luottolimiitti ylittyy. WESTTECHin kaikkien suoritusvelvoitteiden täyttämisen paikka on WESTTECHin tehdas.  
9. Takuu, vastuu, sopimussakko: 
WESTTECH antaa takuun seuraavien määräysten mukaan: 
a) Liikuteltavien ja kiinteiden tavaroiden takuuajaksi sovitaan 6 kuukautta näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetusta riskin siirtymisestä alkaen. b) 
Takuu annetaan edellä mainitun määräajan sisällä vioista, jotka olivat olemassa luovutuksen yhteydessä, minkä todistaminen on sopimuskumppanin 
vastuulla. c) Sopimuskumppanin on välittömästi tavaran vastaanottamisen tai palvelun tuottamisen jälkeen ilmoitettava viasta kirjallisesti ja kuvailtava 
vikaa ja sen mahdollisia syitä yksityiskohtaisesti; muuten se menettää takuu- ja/tai vahingonkorvausoikeutensa. Reklamaatio on tehtävä WESTTECHin 
toimipaikassa, ja sopimuskumppanin on luovutettava tavara tai työsuoritus, jota reklamaatio koskee, mikäli se on mielekästä. Teknisen hyväksynnän 
jälkeen reklamaatio ei ole mahdollinen. Sopimuskumppanin on mahdollisesti annettava tavaran tarkastaminen ennen teknistä hyväksyntää 
asiantuntevien henkilöiden tehtäväksi ja vastattava itse kustannuksista. Jos se jättää tämän tekemättä, myöhempi väite siitä, että vika ei olisi ollut 
havaittavissa, on mitätön. Tämän ylittävät takuuoikeudet ovat poissuljettuja. Lisäksi sopimuskumppani ei voi esittää takuu- ja 
vahingonkorvausvaatimuksia, jos sen itsensä tai sen toimeksiannosta toimivien henkilöiden käyttöön asettamat tekniset komponentit, kuten 
syöttöjohdot, kaapeloinnit, verkot ja vastaavat eivät ole teknisesti moitteettomassa ja käyttövalmiissa kunnossa tai yhteensopivia koneistojen, jotka 
WESTTECHin on tarkoitus koota, tai kaupan kohteiden kanssa. Takuu- ja vahingonkorvausoikeutta ei myöskään ole, jos viat ovat aiheutuneet 
epäasiallisesta käsittelystä tai ylikuormituksesta, jos lakisääteisiä tai WESTTECHin laatimia käyttö- tai asennusohjeita ei noudateta, jos toimituksen 
kohde valmistettiin sopimuskumppanin antamien tietojen perusteella ja vika johtuu näistä tiedoista tai piirustuksista, jos sopimuskumppani tai kolmannet 
osapuolet ovat hoitaneet asennuksen tai käyttöönoton virheellisesti tai jos vika johtuu luonnollisesta kulumisesta, kuljetusvaurioista, asiattomasta 
varastoinnista, toimintaa häiritsevistä käyttöolosuhteista (esim. riittämättömästä virransyötöstä), kemiallisista, sähkökemiallisista tai sähköisistä 
vaikutuksista, siitä, että tarvittavaa huoltoa ei ole tehty tai siitä, että kunnossapito on ollut huonoa.  
WESTTECHillä on oikeus tehdä tai teettää jokainen tarpeellisena pitämänsä tarkastus, vaikka tämä aiheuttaisi sen, että tavara tai koneiston osa 
tehdään käyttökelvottomaksi. Mikäli tässä tarkastuksessa selviää, että WESTTECH ei ole vastuussa mistään virheistä, sopimuskumppanin on 
vastattava tämän tarkastuksen kuluista kohtuullista korvausta vastaan. Jos suoritteet valmistetaan sopimuskumppanin antamien tietojen, piirustusten, 
suunnitelmien, mallien tai muiden eritelmien perusteella, WESTTECH antaa takuun ainoastaan ehtojen mukaisesta toteutuksesta. Jos 
sopimuskumppani tekee ilman WESTTECHin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muutoksia luovutettuun kaupan kohteeseen tai koottuihin 
koneistoihin, WESTTECHin takuu-/vahingonkorvausvelvollisuus raukeaa. Toissijaisten takuuvaatimusten yhteydessä WESTTECHillä on oikeus 
halutessaan kieltäytyä hinnanalennusoikeuteen perustuvasta muutosvaatimuksesta, jos kyseessä ei ole olennainen vika, jota ei voida korjata. 
Sopimuskumppani vastaa kaikista vian korjaamisen yhteydessä aiheutuvista kuluista, kuten kuljetus-, purku-, asennus- sekä ajokustannuksista. 
WESTTECHin kehotuksesta sopimuskumppanin on annettava käyttöön tarvittava työvoima ilman korvausta. Takuu toteutetaan ainoastaan vaihtamalla 
kyseinen osa, tarvittaessa suorittamalla vastaava korjaus. WESTTECH vastaa vioista aina ainoastaan tavarantoimittajien takuun puitteissa. Takuu ei 
kata maksettuja palkkoja eikä purku- ja asennuskustannuksia tai lähetys- ja kuljetuskustannuksia. Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta vaatia 
WESTTECHiltä itse suoritetusta vian korjaamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamista, paitsi jos WESTTECH on suostunut sellaiseen kirjallisesti. 
WESTTECHin mahdollisesti suorittamat vian korjaamiset eivät vaikuta takuuaikaan. Erityisesti parannus tai parannusyritys ei pidennä alun perin 
sovittua toimituksesta alkavaa 6 kuukauden takuuaikaa. WESTTECH ei vastaa sopimuskumppanille minkään oikeusperusteen – viivästys, 
mahdottomuus, velvollisuuksien puutteellinen hoitaminen ja sopimukseen perustumaton vastuu mukaan lukien – aiheuttamista vahingoista, paitsi jos 
vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Sopimuskumppanilla on velvollisuus todistaa vahingon tapahtuminen ja vahingon laajuus, 
syysuhde, lainvastaisuus ja vahingon aiheuttaminen. Vastuuvelvollisuuden poissulkeminen koskee erityisesti vahingonkorvausvaatimuksia, jotka 
liittyvät vikojen jälki- ja seurausvahinkoihin, välillisiin vahinkoihin, menetettyyn voittoon, korkotappioihin, muihin omaisuusvahinkoihin, toiminnan 
keskeytymisen aiheuttamiin vahinkoihin tai tietojen menetykseen, kolmansiin osapuoliin kohdistuvien suojeluvelvoitteiden rikkomista ja kolmansien 
osapuolten sopimuskumppaniin kohdistamia vaatimuksia. Sopimuskumppani vapauttaa WESTTECHin kaikesta kolmansien osapuolten vaatimuksiin 
liittyvästä vastuusta. WESTTECHin mahdollinen vastuu rajoittuu määrältään joka tapauksessa kustakin toimeksiannosta sovittuun korvaukseen tai 
ostohintaan. WESTTECHille siirtyvistä sopimuksista otetaan vastuu ainoastaan sillä varauksella, mikä tästä vastuuvelvollisuuden rajoittamisesta 
seuraa. Tämän ylittävä WESTTECHin vastuuvelvollisuus on nimenomaisesti poissuljettu. Jos kokonaisvahinko ylittää ylärajan, yksittäisten vahinkoa 
kärsineiden korvausoikeudet pienenevät suhteellisesti. Sopimuskumppanin on ilmoitettava WESTTECHille tavarassa tai koneistossa havaituista 
virheistä välittömästi; muuten kaikki sen oikeudet raukeavat. Vahingonkorvausvaatimukset on esitettävä oikeusteitse joka tapauksessa kuuden 
kuukauden sisällä tavaran teknisestä hyväksymisestä, viimeistään silloin, kun vahinko on havaittavissa; muuten ne raukeavat. Tämä ei vaikuta edellä 
kohdassa 9. c) vahvistettuun velvollisuuteen tehdä reklamaatio välittömästi tavaran teknisen hyväksymisen yhteydessä. Sopimuskumppani voi vaatia 
vahingonkorvauksena ensin vain parannusta tai tavaran/koneiston vaihtamista; ainoastaan, jos molemmat ovat mahdottomia tai WESTTECHille koituisi 
niistä kohtuuton rasitus, sopimuskumppani voi vaatia heti rahamääräistä korvausta. Jos mahdollisia asennus-, käyttöönotto- tai käyttöehtoja tai 
viranomaisten lupaehtoja ei noudateta, vastuuvelvollisuutta ei ole. Sopimuskumppani on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki käyttäjät noudattavat 
toimitetun tavaran tai koneiston käyttöohjeita. Sopimuskumppanin on erityisesti koulutettava ja ohjeistettava henkilöstönsä ja muut toimitetun tavaran tai 
koneiston kanssa kosketuksissa olevat henkilöt. Korvaamisvelvollisuus tuotevastuulaista johtuvista aineellisista vahingoista sekä 
tuotevastuuvaatimukset, jotka voidaan johtaa muista määräyksistä, ovat poissuljettuja, mikäli tämä on lain mukaan mahdollista. Sopimuskumppani on 
velvollinen siirtämään tuotevastuuvaatimuksia koskevan § poissulkemisen mahdollisille sopimuskumppaneilleen. Sopimuskumppani ei voi vaatia 
vahingonkorvausta WESTTECHiltä käyttämällä tuotevastuulaista johtuvia oikeuksia. Sopimuskumppanin on otettava riittävä vakuutus 
tuotevastuuvaatimusten varalta ja vapautettava WESTTECH niihin liittyvästä vastuusta. Mahdollisesti sovittu sopimussakko sulkee pois 
sopimuskumppanin mahdollisesti summaltaan tätä suuremman vahingonkorvausvaatimuksen. WESTTECHillä on oikeus sopimussakon sijaan korvata 
mahdollinen pienempi vahinko.  
10. Sopimuksen purkaminen: 
Maksun viivästyessä WESTTECHillä on oikeus purkaa sopimus asettamatta uutta määräaikaa. Tässä tapauksessa WESTTECHillä on oikeus laskuttaa 
kaikki sopimuksen purkamiseen mennessä toteuttamansa suoritukset ja määrätä korvaus erääntyväksi. Kohdassa 3. b) olevia määräyksiä 
erääntymisestä ja maksuvelvollisuuden täyttämisestä sovelletaan tässä tapauksessa merkityksen mukaisesti. Tämä kohta on voimassa myös, jos 
sopimus puretaan WESTTECHin omaisuuden osalta käynnistetyn maksukyvyttömyysmenettelyn seurauksena, jos molemminpuolista velvollisuuksia ei 
ole täytetty kokonaan tai osittain ja konkurssipesän hoitaja ei tule sopimuspuoleksi Itävallan konkurssilain (Konkursordnung) 21 §:n mukaisesti. 
Sopimussuhde päättyy automaattisesti, jos sopimuskumppani asetetaan konkurssiin. WESTTECHillä on tässä tapauksessa kuitenkin oikeus tarjota 
edelleen sopimuksen voimassapitämistä. Jos sopimuksen täyttämisestä tulee mahdotonta syistä, jotka eivät ole WESTTECHin hallinnassa, se 
vapautuu suorituksistaan. WESTTECHillä on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen oikeudellisen pätevyyden mukaisesti ilmenee seikkoja, 
jotka antavat aihetta epäillä sopimuksen täytäntöönpanoa sopimuskumppanin toimesta. Jos WESTTECH tekee tällaisen sopimuksen purkamista 
koskevan ilmoituksen, sopimuskumppani ei voi esittää mitään vaatimuksia. Sopimuskumppani luopuu sopimuksen moittimisesta/mukauttamisesta 
erehdyksen perusteella. 
11. Teollisoikeudet: 
Sopimuskumppani on vastuussa siitä, että mahdolliset kunnostusta varten luovutetut rakennetiedot, piirustukset, mallit tai muut eritelmät eivät loukkaa 
kolmansien osapuolten teollisoikeuksia. Teollisoikeuksien mahdollisen loukkaamisen tapahtuessa sopimuskumppani vapauttaa WESTTECHin kaikesta 
vastuusta. Ohjelmistot, suunnitelmat, luonnokset, kustannusarviot ja muut tekniset asiakirjat, jotka voivat myös olla osa tarjousta, pysyvät aina 
WESTTECHin aineettomana omaisuutena, kuten myös mallit, kuvastot, esitteet, kuvat jne. Kaikenlainen hyödyntäminen, monistaminen, jäljentäminen, 
levittäminen ja luovuttaminen kolmansille osapuolille, julkaiseminen ja esittäminen saa tapahtua ainoastaan WESTTECHin nimenomaisella 
suostumuksella.  
12. Ohjelmistot: 
Jos suoritukseen / kaupan kohteeseen kuuluu myös ohjelmistokomponentteja tai tietokoneohjelmia, WESTTECH antaa sopimuskumppanille niihin sillä 
ehdolla, että sopimusehtoja ja -asiakirjoja (esim. käyttöohjetta) noudatetaan, käyttöoikeuden, jota ei voi siirtää toiselle ja joka ei ole yksinomainen, 
sovitussa asennuspaikassa. Ilman WESTTECHin ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta sopimuskumppanilla ei ole oikeutta monistaa tai muuttaa 
ohjelmistoja, antaa niitä kolmansien osapuolten käyttöön tai käyttää niitä muihin kuin nimenomaisesti sovittuihin tarkoituksiin; muuten sopimuskumppani 
menettää kaikki oikeutensa. Tämä koskee erityisesti lähdekoodia. Ohjelmistoa koskee takuu ainoastaan siltä osin, että se on sopimuksen tekemisen 
yhteydessä sovittujen eritelmien mukainen, mikäli ohjelmistoa käytetään asennusvaatimusten mukaisesti ja se vastaa kulloisiakin käyttöolosuhteita. 
WESTTECH ei takaa, että ohjelmisto on moitteeton ja toimii keskeytyksettä tai virheettömästi. Virheiden ilmenemistä ei voida sulkea pois. Ohjelmiston 
käyttämiseksi tarvittavan laitteiston käyttöön asettamisesta vastaa sopimuskumppani, mikäli se ei kuulu sopimuksen kattamaan palveluun. WESTTECH 
ei anna takuuta, jos ohjelmisto ei toimi puutteellisten laitteistoedellytysten takia – mikäli niiden aikaansaaminen on tämän määräyksen mukaan 
sopimuskumppanin vastuulla – eikä ole vastuussa siitä. WESTTECHin tarjoaman ohjelmiston valinnan ja erittelyn hoitaa sopimuskumppani, jonka 
tehtävä on huolehtia siitä, että se on yhteensopiva paikan päällä vallitsevien teknisten olosuhteiden kanssa. Sopimuskumppani vastaa ohjelmiston 
käytöstä ja sen avulla saaduista tuloksista. Yksilöllisesti laadittavan ohjelmiston kohdalla ominaisuudet, erityiset toiminnot, laitteisto- ja 
ohjelmistovaatimukset, asennusvaatimukset, käyttöedellytykset ja käyttö käyvät ilmi yksinomaan sopimuspuolten välillä kirjallisesti sovittavasta tuote-
erittelystä. Sopimuskumppanin on asetettava yksilöllisen ohjelmiston laatimiseen tarvittavat tiedot käytettäviksi ennen sopimuksen tekemistä.  
13. Salassapito, tietosuoja: 
Sopimuskumppanit ovat velvollisia pitämään salassa toisen osapuolen liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset ja suojattavat tiedot ja asiat, jotka 
paljastetaan tai tulevat tietoon toimeksiannon suorittamisen johdosta tai sen yhteydessä ja olemaan käyttämättä niitä omaan tai muuhun tarkoitukseen 
ja käyttämään niitä ainoastaan lainmukaiseen tehtävien hoitamiseen. Tämä luottamuksellisen käsittelyn velvoite ei koske tietoja, jotka ovat jo tiedossa 
tai tulevat tietoon sopimuksen ulkopuolella. Tämä ei vaikuta laajempiin lakisääteisiin salassapitovelvollisuuksiin. Tämä salassapitovelvollisuus pysyy 
voimassa myös sopimuksen lakkaamisen jälkeen. 
14. Yleiset loppumääräykset: 
Yksittäiset pätemättömät sopimusehdot eivät vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen, ja sopimuskumppanien on korvattava ne sellaisilla 
määräyksillä, jotka ovat mahdollisimman lähellä pätemättömän määräyksen taloudellista etua ja oikeudellista tarkoitusta. Sopimuskumppanin on 
ilmoitettava WESTTECHille välittömästi kirjallisesti nimeään, yritystä, osoitetaan ja yhtiömuotoaan koskevat muutokset tai muut olennaiset tiedot. 
Molempien sopimuspuolten suorituspaikka on WESTTECHin toimipaikka. Sopimuspuolet sopivat, että kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa 
oikeusriidoissa sovelletaan Itävallan oikeutta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä YK:n yleissopimusta lukuun ottamatta ja 
että yksinomainen alueellinen toimivalta on WESTTECHin toimipaikasta asiallisesti vastaavalla tuomioistuimella. 


