
VAKIO-OSTOEHDOT

(POHJOISMAIDEN ALUE - SUOMI)

1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA

1.1. Mikäli Ostaja ja Myyjä (tai niiden tytär- ja emoyhtiöt) ovat allekirjoittaneet ja sopineet joistakin Ostotilauksessa mainittuja Tuotteita ja Palveluita koskevista toisista ehdoista tai yleissopimuksesta, niin tällaisia toisia

ehtoja sovelletaan näiden Ehtojen sijasta, ja ne syrjäyttävät näiden Ehtojen sisällön siinäkin tapauksessa, että näiden Ehtojen kyseisessä kohdassa ei nimenomaisesti todeta, että se on alisteinen tälle kohdalle 1.1.

1.2. Näissä Ehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

"Tytär- ja emoyhtiöillä" tarkoitetaan mitä tahansa yhtiötä, yhtymää tai muuta tahoa, joka jonakin hetkenä suoraan tai epäsuorasti hallitsee joko Ostajaa tai Toimittajaa tai on näiden hallinnassa, mukaan lukien -

rajoituksetta ja vain esimerkinomaisesti - tytäryhtiö, emoyhtiö, holding-yhtiö tai yhteisyrityskumppani;

"Luottamuksellisella tiedolla" tarkoitetaan kaikkia Ostajan, Toimittajan tai näiden tytär- ja emoyhtiöiden liiketoimintaa, tekniikkaa, toimintaa, tuotteita, asiakkaita tai henkilökuntaa koskevia tietoja, jotka annetaan toiselle

osapuolelle tai saadaan tältä Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamisen yhteydessä;

"Korjauspäivällä" tarkoitetaan sitä, mitä on esitetty kohdassa 10.2;

"Tietosuojalainsäädännöllä" tarkoitetaan EU-direktiiviä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (95/46/EY) sekä kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, joilla tämä

direktiivi on pantu täytäntöön siinä maassa, jossa Tuotteita ja/tai Palveluja on tarkoitus tarjota;

"Toimituksella" tarkoitetaan Tuotteiden toimittamista ja/tai Palvelujen suorittamista vaihtoehtoisesti joko Spesifikaatioissa tai Ostotilauksessa mainittuun osoitteeseen;

"Ilmoittavalla osapuolella" tarkoitetaan sitä, mitä on esitetty kohdassa 11.1;

"Dokumentaatiolla" tarkoitetaan Toimittajan kohdan6.1 mukaisesti toimittamaa dokumentaatiota;

"Menetyksillä" tarkoitetaan kaikkia ja kaikenlaisia menetyksiä, vaateita, velvoitteita, kustannuksia, kuluja ja vahinkoja;

"Juoksevilla kuluilla" tarkoitetaan sitä, mitä on esitetty kohdassa 4.1(d);

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan sitä, mitä on esitetty tietosuojalainsäädännössä;

"Hinnalla" tarkoitetaan Ostotarjouksessa määriteltyä Tuotteiden ja/tai Palveluiden hinnan määrää asianomaisessa valuutassa;

"Tuotteilla" tarkoitetaan mitä tahansa Ostotilauksessa määriteltyä tai muuten mainittua kohdetta, tavaraa, tuotetta tai ainesta, jonka Toimittaja toimittaa näiden ehtojen mukaisesti;

"Ostotilauksella" tarkoitetaan Ostajan tekemää, näiden Ehtojen mukaisesti toimitettavien Tuotteiden ja/tai Palveluiden ostotilausta, jolla on yksilöity tunniste. Ostotarjouksen yksilöivää tunnistenumeroa on käytettävä

kaikissa Toimittajan Ostajalle toimittamia Tuotteita ja/tai Palveluita koskevissa laskuissa;

 "Ostajalla" tarkoitetaan Ostotilauksessa mainittua Bristol-Myers Squibb -konserniin kuuluvaa yhtiötä: Tämä voi rajoituksetta koskea myös yhtiötä Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab;

"Ostajan henkilötiedoilla" tarkoitetaan sitä, mitä on esitetty kohdassa 12.1;

"Vastaanottavalla osapuolella" tarkoitetaan sitä, mitä on esitetty kohdassa 11.1;

"Palveluilla" tarkoitetaan niitä Ostotilauksessa esitettyjä palveluita, jotka Toimittaja näiden Ehtojen mukaan toimittaa, Tuotteiden asennus- ja ylläpitopalvelut mukaan lukien;

"Spesifikaatioilla" tarkoitetaan Ostajan lausuntoa Tuotteisiin ja/tai Palveluihin sovellettavista laajuus- ja suorituskykyvaatimuksista;

"Ehdoilla" tarkoitetaan näitä Ehtoja, joita Ostaja voi aika ajoin yksipuolisesti muuttaa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Toimittajalle. Kaikki näiden Ehtojen muutokset koskevat vain sellaisia tuote- ja/tai palvelutilauksia

jotka on tehty tällaisen muutoksen voimaantulopäivän jälkeen.

"Takuuajalla" tarkoitetaan 12 kuukauden aikaa Tuotteiden toimittamisesta lukien, mikäli sovellettavassa laissa ei ole säädetty toisenlaisesta takuuajasta, jolloin Tuotteiden takuuajaksi määräytyy tällainen aika.

2. LAAJUUS

2.1. Ostajan maksaman Hinnan vastineeksi ja kohdan 1.1 mukaisesti Toimittaja toimittaa Tuotteet ja/tai Palvelut näiden Ehtojen mukaisesti.

2.2. Kohdan 1.1 mukaisesti tai mikäli Ostaja on kirjallisesti toisin sopinut tai Ostotilauksessa ilmoittanut, nämä Ehdot ovat ensisijaiset suhteessa kaikkiin muihin ehtoihin, liiketoimintaehtoihin, ostoehtoihin tai muuhun

Toimittajan antamaan tilausvahvistukseen.

2.3. Toimittaja on selvillä siitä, että Ostaja, jolle Tuotteet ja/tai Palvelut toimitetaan, on vapaa ostamaan tuotteita ja/tai palveluita myös muilta tahoilta. Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita Ostajan mahdollisuuksia hankkia

Tuotteiden ja/tai Palvelujen tapaisia tuotteita ja/tai palveluita miltä tahansa kolmannelta osapuolelta.

2.4. Mikään näissä Ehdoissa ei sido eikä velvoita mihinkään Tuotteiden ja/tai Palvelujen ostoihin tulevaisuudessa.

2.5. Tuotteet ja/tai Palvelut ostetaan Ostajan ja tämän tytär- ja emoyhtiöiden hyödyksi.

3. TOIMITUS

3.1. Mikäli Ostotilauksessa tai Spesifikaatioissa ei ole toisin sovittu, Toimittaja toimittaa Tuotteet ja/tai Palvelut Ostajalle viimeistään 30 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona Toimittaja on vastaanottanut

Ostotilauksen. Ajalla on olennainen merkitys Toimituksen toteutumisen kannalta.

4. HINTA JA MAKSU

4.1. Ellei Ostajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu, Hinta:

(a) on kiinteä, eivätkä siihen vaikuta valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset;

(b) on kattava ja sisältää kaikki pakkaus-, pakkausmerkintä-, tulli-, rahti- ja kuljetusverot ja -maksut;

(c) joko ei sisällä tai sisältää alv:n riippuen siitä, mitä Ostotilauksessa on mainittu, ja kaikki mahdolliset alv:t maksaa Ostaja voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyn verotason mukaisesti;

(d) sikäli kuin on tarpeen korvata Toimittajan alihankkijan tai kolmannen osapuolen toimittajien toimittamista tuotteista ja palveluista koituneita maksuja, kuluja tai kustannuksia ("Juoksevien kuluja"), tällaisista

Juoksevista kuluista on sovittava etukäteen Ostajan kanssa, ja sovitut Juoksevat kulut laskutetaan Ostajalta Toimittajan kustannuksella ilman lisähintaa tai katetta; ja

(e) on Tuotteiden ja/tai Palveluiden reilu markkinahinta eikä ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan lahjontaa eikä muunkaanlaista sopimatonta houkuttelua.

4.2. Tiettyjen välietappien tultua tyydyttävästi suoritetuiksi tai mikäli Ostaja ei ole kirjallisesti sopinut muunlaisesta laskutusaikataulusta, Toimittaja laskuttaa Hinnan Toimituksen jälkeen ja lähettää sen Ostajan

Ostotilauksessa ilmoittamaan osoitteeseen. Ostaja maksaa kaikki riidattomat summat 30 kalenterivuorokauden kuluessa Toimittajan laillisesti pätevän ja oikean laskun vastaanottamisesta. Mikäli maksun eräpäivä ei ole

arkipäivä, eräpäiväksi katsotaan ensimmäinen eräpäivän jälkeinen arkipäivä.

4.3. Ostaja voi kohtuudella kiistää laskun laillisen pätevyyden, täsmällisyyden tai oikeellisuuden ja pidättyä maksamasta kiistanalaista osaa (tai laskua kokonaisuudessaan, jos koko laskun laillinen pätevyys kiistetään)

kunnes riita on ratkaistu. Kohta 4.4 ei koske mitään Toimittajan tämän kohdan perusteella pidättämää maksua.  Toimittaja toimittaa Ostajalle laskun sekä tarvittaessa sellaiset tiedot, joita Ostaja kohtuudella voi vaatia

varmistuakseen Hinnan oikeellisuudesta.

4.4. Mikäli Ostaja ei maksa riidatonta laskua viimeistään eräpäivänä kohdassa 4.2 edellä esitetyllä tavalla, Toimittaja voi periä korkoa maksamatta jääneeltä osalta sovellettavan lain mukaisen korkokannan mukaan ja siinä

säädetyllä tavalla eräpäivästä varsinaiseen maksupäivään.
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5. TUOTTEIDEN OMISTUSOIKEUS JA NIIHIN SISÄLTYVÄ RISKI

5.1. Tuotteisiin sisältyvä riski siirtyy Toimittajalta Toimituksen tapahduttua. Tuotteiden täysi omistusoikeus, jota eivät rajoita kenenkään etuoikeudet eivätkä edut, siirtyy Ostajalle, kun todella toimitettuja tuotteita

vastaava Hinta (tai hinnan osa) on maksettu.

6. DOKUMENTAATIO

6.1. Toimittajan on toimitettava Ostajalle kaikki Tuotteita ja/tai Palveluita koskeva normaalisti toimitettava dokumentaatio, ellei toisin ole sovittu. Kaiken tällaisen dokumentaation on oltava riittävän perusteellista, jotta

Ostaja saa Tuotteista ja/tai Palveluista täyden hyödyn. Tähän sisältyy kaikki sellainen dokumentaatio, joka on tarpeen, jotta Tuotteita pystyy täysipainoisesti käyttämään ja/tai pitämään kunnossa ottamatta yhteyttä

Toimittajaan.

7. PERUUTTAMINEN, HYLKÄÄMINEN JA MUUT PUUTTEET

7.1. Mikäli Tuotteet ja/tai Palvelut eivät oleellisilta osin ole Spesifikaatioiden, Ostotilauksen ja/tai Toimittajan julkaisemien teknisten, toiminnallisten tai käyttöä koskevien erittelyjen mukaiset, niin Ostaja voi - vaikka laki

ei tätä edellyttäisikään - Toimituksen yhteydessä tai jos Toimitus on myöhässä yli 7 kalenteripäivää toimituksen määräpäivästä lukien:

(a) ilmoittaa Toimittajalle kirjallisesti lopettavansa Tuotteita ja/tai Palveluita koskevan Ostotilauksen joko kokonaan tai asianomaisen osan siitä;

(b) hylätä kyseiset Tuotteet tai, mikäli Ostaja pitää viivästymistä tai puutteellisuutta vakavana, kaikki Tuotteet aiemmin toimitetut mukaan lukien.

7.2. Mikäli Ostaja hylkää tai peruuttaa Tuotteet ja/tai Palvelut kokonaan tai osittain kohdan 7.1 mukaisesti, Toimittajan on hyväksyttävä palautus ja hyvitettävä tai korvattava Ostajalle välittömästi koko maksettu Hinta ja

kaikki Ostajalle tuotteiden Toimittajalle palauttamisesta koituneet kulut.

8. TAKUUT JA KORVAUKSET

8.1. Sovellettavan lain mukaisten laillisten oikeuksien ja takuiden lisäksi Toimittaja takaa, että:

(a) Tuotteet ja/tai Palvelut ovat Toimituksessa olennaisilta osiltaan Spesifikaatioiden ja Ostotilauksen mukaiset ja että ne takuukauden aikana olennaisilta osiltaan pysyvät Spesifikaatioiden ja Ostotilauksen mukaisina;

(b) Tuotteet vastaavat niitä koskevia kuvauksia, eikä niiden suunnittelussa, raaka-aineissa, työn laadussa eikä asennuksessa ole olennaisia vikoja;

(c) Tuotteet ovat laadultaan tyydyttäviä ja kohtuullisen sopivia käyttötarkoitukseensa;

(d) Tuotteet ovat uusia ja käyttämättömiä, ellei Ostaja ole kirjallisesti toisin sopinut;

(e) se noudattaa kaikkia Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamista koskevia lakeja;

(f) Tuotteet ja/tai Palvelut ovat kaikkien asiaa koskevien lakien, säädösten ja teollisten standardien mukaisia ja Toimittajan julkaisemien niitä koskevien teknisten toiminnallisten ja käyttöä koskevien erittelyjen mukaisia;

(g) kaikki Palvelut suorittaa osaava, asianmukaisen pätevyyden omaava ja koulutettu henkilökunta;

(h) Tuotteet (ja/tai Ostajan ja sen tytär- ja emoyhtiöiden yhtiöiden normaali Tuotteiden käyttö) eivät tällä hetkellä eivätkä muulloinkaan millään tavoin loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia;

(i) sen tiedossa ei ole eturistiriitoja, jotka merkittävästi voisivat kielteisesti vaikuttaa Toimittajan kykyyn toimittaa Tuotteita ja/tai Palveluita näissä Ehdoissa vaaditulla tavalla; ja

(j) sillä on täysi ja rajoittamaton oikeus toimittaa Tuotteita ja/tai Palveluita näiden Ehtojen ja kaikkien asiaa koskevien lakien mukaisesti.

8.2. Toimittajan on korvattava Ostajalle kaikki menetykset, jotka aiheutuvat Toimittajan kohtaa 8.1 koskevista laiminlyönneistä. Lisäksi pätee, että jos Toimittaja milloin tahansa takuuaikana itse havaitsee, että Tuotteet

ja/tai Palvelut eivät jollain tavalla ole kohdan 8.1(a) - (f) mukaiset, tai Ostaja tästä huomauttaa, Toimittajan on viipymättä korjattava virhe ilman että Ostajalle koituu tästä mitään kustannuksia.

9. VASTUUVELVOLLISUUS

9.1. Ellei kohdista 9.2, 9.3 muuta seuraa, ja tämän kohdan rajoittamatta kohdassa 8.1(h) esitettyjä takuurikkomuksia koskevaa vahingonkorvausta, Ostajan enimmäiskorvausvelvollisuus Toimittajaa kohtaan ja Toimittajan

Ostajaa kohtaan kaikista Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamisesta aiheutuvista tai sen yhteydessä tapahtuvista menetyksistä rajoittuu Hintaan.

9.2. Ostaja ja Toimittaja eivät ole näiden Ehtojen puitteissa velvollisia korvaamaan toiselle osapuolelle saamatta jääneitä voittoja, asiakkaiden menettämistä, saamatta jääneitä odotettuja säästöjä, ohjelmistojen tai tietojen

häviämistä eivätkä mitään muutakaan samantapaista välillistä tai epäsuoraa menetystä.

9.3. Mikään näissä ehdoissa ei poissulje eikä rajoita sen enempää Toimittajan kuin Ostajankaan kuolemantapauksesta tai vammautumisesta johtuvia menetyksiä, jotka aiheutuvat sen omasta laiminlyönnistä, eikä mitään

muitakaan Menetyksiä, joita ei voida poissulkea eikä rajoittaa asiaa koskevan lainsäädännön perusteella.

10. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

10.1. Nämä ehdot sitovat osapuolia Tuotteiden ja/tai Palveluiden Toimittamisen osalta. Kohdat 8, 9, 11, 12, 14.2 ovat voimassa Tuotteiden ja/tai Palveluiden Toimittamisen jälkeenkin.

10.2. Mikäli Ostaja ei ole maksanut riidatonta laskua eräpäivään mennessä eikä Ostaja ole korjannut maksamisen laiminlyöntiä 14 kalenteripäivän kuluessa saatuaan Toimittajalta ilmoituksen laiminlyönnistä ja kehotuksen

korjata laiminlyönti ("Korjauspäivä"), Toimittaja voi välittömästi lopettaa Tuotteiden ja/tai Palveluiden lisätoimitukset ilmoittamalla tästä kirjallisesti Ostajalle.

10.3. Ostaja voi perua Toimittajan minkä tahansa toimittamatta olevien Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimitukset välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti Toimittajalle:

(a) kohdassa 7 mainituissa olosuhteissa;

(b) jos Toimittaja on tehnyt konkurssin tai joutuu (vapaaehtoisesti tai vastoin tahtoaan) minkäänlaisten selvitystilaan asettamistoimien kohteeksi; ja

(c) mikäli Toimittaja ei toimita Tuotteita ja/tai Palveluita Spesifikaatioissa esitettyjen ja asiaa koskevassa Ostotilauksessa täydennettyjen ja tarkennettujen ajan ja laatuvaatimusten puitteissa eikä korjaa tällaista

laiminlyöntiä Ostajaa tyydyttävällä tavalla 14 kalenteripäivän kuluessa saatuaan Ostajan kehotuksen tällaisen laiminlyönnin korjaamisesta.

10.4 Mikään kohtien 10.2 ja 10.3 mukainen keskeyttäminen tai peruuttaminen ei vapauta Ostajaa velvoitteesta maksaa Toimittajalle Tuotteista ja/tai Palveluista, jotka on toimitettu ennen tällaisen keskeytyksen,

peruutuksen tai peruuttamisen voimaantulopäivää.

11. LUOTTAMUKSELLISUUS 

11.1. Osapuolen ("Vastaanottavan Osapuolen") on pidettävä salassa toisen osapuolen ("Ilmoittavan Osapuolen") Luottamukselliset tiedot, eikä se saa käyttää niitä muuhun tarkoitukseen ilman Ilmoittavan Osapuolen

etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

11.2. Vastaanottava Osapuoli saa käyttää, tuoda julki ja/tai tallentaa Ilmoittavan Osapuolen luottamuksellisia tietoja:

(a) näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen;

(b) kaikkiin muihinkin lakisääteisiin tarkoituksiin;

(c) oman organisaationsa puitteissa ja antaa niitä tytär- ja emoyhtiöilleen tai alihankkijoilleen sikäli kuin näiden on tarpeen asiasta tietää edellyttäen, että kaikki tällaiset tiedonsaajat ovat Vastaanottavan Osapuolen kanssa

laajasti sitoutuneet pitämään luottamukselliset tiedot salassa niin, että se riittää suojaamaan Ilmoittavan Osapuolen Luottamukselliset Tiedot näiden Ehtojen mukaisesti.

DATE: 02.05.2017 TIME: 04:49:05 Ostotilaus : 44034576 PAGE:   3  of     4

williami
Rectangle



11.3. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että tämän kohdan 11 salassapitovelvoitteet eivät koske tietoja, jotka:

(a) ovat julkisesti saatavilla ilman että Vastaanottava Osapuoli rikkoo kohtaa 11.1;

(b) kolmas osapuoli on laillisesti ilmoittanut Toimittajalle tai jotka ovat olleet Toimittajan tiedossa ennen Ostotilauksen päivämäärää; tai

(c) jotka lain, säädöksen tai kyseeseen tulevien pörssin listautumissääntöjen mukaan on ilmoitettava.

12. TIETOSUOJA

12.1. Tuotteita ja/tai Palveluita toimittaessaan Toimittaja noudattaa näiden Ehtojen yhteydessä saamiensa Ostajan tai sen tytär- tai emoyhtiöiden asiakkaiden, henkilökunnan tai konsulttien henkilötietojen osalta niitä

("Ostajan Henkilötiedot") koskevaa tietosuojalainsäädäntöä.

12.2. Sen lisäksi mitä kohdassa 12.1 todetaan, Toimittajan on:

(a) käsiteltävä Ostajan Henkilötietoja vain Ostajan ohjeiden mukaan ja varmistettava, että niitä käytetään vain siinä määrin kuin se Toimittajan näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi on tarpeellista;

(b) varmistettava, että Ostajan Henkilötiedot ovat turvassa ja että ne eivät ole alttiina luvattomalle tai laittomalle käytölle, katoamiselle, tuhoutumiselle tai vaurioitumiselle; ja

(c) varmistettava, että mitään Ostajan Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Ostajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

13. HENKINEN OMAISUUS

13.1. Ostajan tai Toimittajan Ostotilauksen vastaanottamispäivänä voimassa olevat immateriaalioikeudet säilyvät edelleen sen osapuolen omistuksessa tai lisenssikäytössä, jolla tällaisia oikeuksia on.

13.2. Kaikki immateriaalioikeudet, jotka koskevat erityisesti Ostajaa varten kehitettyjä Tuotteita ja/tai Palveluita, joista Ostaja on näiden Ehtojen mukaisesti Hinnassa maksanut, siirtyvät Ostajalle heti syntymisensä jälkeen.

Immateriaalioikeuksien mukana siirtyy oikeus niihin suoja-aikana kaikkialla maailmassa, ja ne koskevat kaikkia välineitä, medioita, käyttömuotoja tai -formaatteja mukaan lukien oikeus monistaa, käyttää, soveltaa,

muokata, muuntaa, julkaista, jakaa, esittää julkisesti sekä välittää ja kääntää ja valmistaa teoksia oikeuksien kohteiden pohjalta taikka siirtää, myydä tai lisensioida tällaisia oikeuksia joko yksinoikeudella tai ilman

yksinoikeutta.

13.3. Toimittaja myöntää ostajalle ja tämän tytär- ja emoyhtiöille ei-yksinoikeudellisen, jatkuvan (tai sovellettavan lain mahdollistaman muun maksimiajan mittaisen), täysin maksetun lisenssin kopioida ja tallentaa mitä

tahansa Toimittajan jo ennestään olemassa olevia immateriaalioikeuksia tai kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka ovat osa Tuotteita ja/tai Palveluita ja jotka ovat välttämättömiä, jotta Ostaja voisi hyötyä Tuotteista ja/tai

Palveluista.

13.4. Toimittajan on Ostajan niin vaatiessa suoritettava kaikki toimet ja laadittava kaikki asiakirjat, jotka kohtuullisesti katsoen ovat tarpeen, jotta Ostaja saisi täyden tässä kohdassa 13 tarkoitetun hyödyn.

13.5. Kaikki Toimittajan suorittama Ostajan tai sen tytär- ja emoyhtiöiden toimi- tai tuotenimien, logojen ja tavaramerkkien käyttö edellyttää Ostajalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Kaikki sellaiset nimet, logot ja

tavaramerkit säilyvät Ostajan tai tämän tytär- ja emoyhtiöiden ja niiden lisenssinantajien yksinomaisessa omistuksessa.

14. ERINÄISIÄ SÄÄDÖKSIÄ

14.1. Nämä ehdot syrjäyttävät kaikki aikaisemmat ja ovat voimassa riippumatta kaikista myöhemmistä samaa aihetta koskevista välipuheista, keskusteluista tai sopimuksista sekä kaikista Toimittajan vakioehdoista.

14.2. Näihin Ehtoihin sovelletaan sen maan ("Maa") lakeja, jossa Ostotilauksessa mainittu Bristol-Myers Squibb -yhtiö sijaitsee, ja kaikki niitä koskevat kysymykset ratkaistaan yksinomaan kyseisen Maan yleisissä

tuomioistuimissa.

14.3. Ostaja ilmoittaa Toimittajalle kaikista Ostajan toteuttamista näiden Ehtojen muutoksista.

14.4. Toimittaja ei voi antaa näiden Ehtojen mukaista tai niistä johtuvaa Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamista koskevaa velvoitettaan muiden tehtäväksi eikä siirtää sitä muille eikä korvata sitä uudella. Ostaja voi

luovuttaa ja siirtää näiden Ehtojen mukaiset tai niistä johtuvat oikeutensa ja velvoitteensa tai korvata ne uusilla ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Toimittajalle.

14.5. Jos jotkin näiden Ehtojen määräyksistä ovat laittomia tai mahdottomia panna täytäntöön, tällaiset määräykset erotetaan muista ja pannaan täytäntöön siinä määrin kuin mahdollista.

14.6. Toimittaja ja Ostaja ovat itsenäisiä sopijapuolia, eivätkä he tai heidän henkilökuntansa ole mukana samassa yhtiössä, yhteisyrityksessä eivätkä he ole toistensa työntekijöitä tai asiamiehiä Tuotteiden ja Palvelujen

toimittamisen seurauksena tai sen myötä.

14.7. Ellei tässä nimenomaisesti ole mainittu, millekään kolmannelle osapuolelle ei koidu etuja eikä oikeuksia näiden ehtojen seurauksena.

14.8. Ostaja ja Toimittaja eivät ole velvollisia korvaamaan menetyksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat siitä, että ne eivät ole kyenneet täyttämään näiden Ehtojen mukaisia velvoitteitaan sikäli ja niin kauan kuin

toimituskyvyttömyys tai viivästys johtuu seikoista, joihin niiden ei kohtuudella voi katsoa voivan vaikuttaa.
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