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SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN 
HANKINTASOPIMUSEHDOT 
 
Sopimusehdot koskevat tuotteita ja/tai palveluita, jotka toimitetaan Sony Europe 
Limited Suomen Sivuliikkeelle, jonka virallinen osoite on Plaza Business Park 
Loiste, Äyritie 20, 01510 Vantaa, Suomi, kv. VAT-tunnus FI23356632 ja Y-tunnus on 
2335663-2. Sony Europe Limitedin rekisteröity toimipaikka on The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom yritystunnus 
02422874. 
 
Varoitus – Sony ei vastaa tehdyistä tilauksista, joita ei ole vahvistettu virallisella 
Hankintasopimuksella (PO, Purchase Order) tämän asiakirjan muodossa ja Sonyn 
hyväksynnällä. 

 

1) Määritelmät  
a) ”Sony” tarkoittaa Sony Europe Limitediä (virallinen osoite The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, ISO-BRITANNIA ja yrityksen tunnus 
Iso-Britannian kaupparekisterissä 02422874) tai henkilöitä, tahoja ja/tai 
oikeushenkilöitä, jotka Johtavat Sony Europe Limited -yhtiötä yhteisesti tai yksin 
tai ovat sen Johdon alaisia (tässä ”Johto” tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa 
omistusta tai vähintään viidenkymmenen prosentin (50 %) äänioikeutta 
johtokunnan valinnassa nyt tai tulevaisuudessa). 

b) ”Toimittaja” tarkoittaa ketä tai mitä tahansa, joka toimittaa Tuotteita Sonylle.  
c) ”Sopijapuolet” tarkoittavat Sonya ja Toimittajaa. 
d) “Tuotteet” tarkoittavat mitä tahansa laitetta tai hyödykettä tai palvelua, jonka 

Toimittaja on toimittanut tai tulee toimittamaan Sonylle Hankintasopimuksen 
mukaisesti. 

e) ”Määritelmät” tarkoittaa Hankintasopimuksessa lueteltujen tai mainittujen 
Tuotteiden kuvausta. 

f) ”Hankintasopimus” tai ”PO; Purchase Order” tarkoittaa tätä asiakirjaa ja 
kaikkia asiakirjoja, joihin tässä viitataan. 

g) ”WEEE-direktiivi” tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direktiiviä 

2002/96/EY lisäyksineen ja Euroopan unionin säätämine kansallisine lakeineen. 
h) ”Työtuote” vastaa tämän asiakirjan Lausekkeessa 17 b) annettua määritelmää. 

2) Sopimusehdot  

a) Lukuun ottamatta alla olevan Lausekkeen 2 b) tapausta, sopimus ei sisällä 
muita kuin tässä asiakirjassa mainitut sopimusehdot (sisältyen mutta ei 
rajoittuen Toimittajan sopimusehdot). 

b) Jos Hankintasopimuksen kohteesta on kirjallinen sopimus, jonka molemmat 
Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet, ja joka on voimassa Hankintasopimuksen 
aikana, sen sopimuksen ehdot pätevät Hankintasopimukseen, jos Sony on 
lisännyt Hankintasopimuksen etusivulle kirjallisen viittauksen kyseiseen 
sopimukseen. 

c) Kaikki ehdot, lausunnot ja takuut, niin nimenomaiset kuin sellaiset, joihin 
viitataan asetuksessa, yleisessä laissa tai muussa vastaavassa (sisältäen 
mutta ei rajoittuen omistusoikeuteen, häiriöttömään hallintaan, laatuun ja 
tarkoitukseen sopivuuteen liittyvät ehdot, lausunnot ja takuut), sitovat ja 
pysyvät voimassa ja koskevat tämän Hankintasopimuksen kohdetta, jollei 
Sopijapuolten kesken muuta kirjallisesti sovita. 

d) Sony ei vastaa millään tavalla tehdyistä Tuotteiden tilauksista, joita ei ole 
vahvistettu virallisella Hankintasopimuksella (Purchase Order) tämän 
asiakirjan muodossa ja Sonyn hyväksynnällä. 

3) Tilauksen laajuus ja toimitus 

a) Toimittaja toimittaa Tuotteet Hankintasopimuksen mukaisesti kaikissa 
tapauksissa vähintään alan perusvaatimusten mukaisesti. 

b) Toimittaja nimittää yhden henkilön edustajakseen ja yhteyshenkilöksi, jolta Sony 
saa Hankintasopimusta koskevia tietoja. 

4) Määritysten, näytteiden ja vaatimusten noudattaminen 
a) Kaikkien toimitettujen Tuotteiden on: (i) vastattava kaikin puolin kaikkia 

Sonyn toimittamia Määrityksiä ja malleja, piirroksia, suunnitelmia, muotteja 
tai näytteitä; (ii) noudatettava kaikin puolin kaikkia sovellettavissa olevia 
toimituspaikan vaatimuksia ja lakeja, jotka ovat voimassa toimituspäivänä; ja 
(iii) sovelluttava kaikkiin tarkoituksiin, joita Toimittajalle on suoraan tai 
epäsuorasti ilmoitettu. 

b) Sonylla on oikeus muuttaa Hankintasopimuksen Määrityksiä 
kokonaisuudessaan tai osittain, mutta Toimittajan tekemiä muutoksia ei 
hyväksytä ennen kuin Sony on antanut niille etukäteen kirjallisen 
hyväksynnän. 

5) Hankintasopimuksen peruutus ja keskeytys 

a) Sonylla on oikeus peruuttaa Hankintasopimus tai sen osa missä tahansa 
vaiheessa antamalla Toimittajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus, ilman 
korvausvastuuta Toimittajalle, ja/tai vaatia korvausta kaikista tappiosta tai 
kuluista, jos Toimittaja: 
i) ei toimita Tuotteita Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti; 
ii) ei suorita Hankintasopimuksessa mainittuja töitä ja vaarantaa näin 

Hankintasopimuksen tarkoituksen; 
iii) ajautuu maksukyvyttömäksi, menee selvitystilaan tai konkurssiin, 

joutuu lopettamaan tai lopettaa toimintansa; 
iv) toimii tavalla, joka on Sonylle haitallinen; tai 
v) joutuu kolmannen osapuolen omistukseen tavalla, joka on Sonylle 

haitallinen. 
b) Jos Sonyn tai Sonyn asiakkaan, jolle Hankintasopimuksessa määritetyt 

Tuotteet on tarkoitettu, liiketoiminta jollain tavalla keskeytyy Sonysta 
riippumattomasta syystä, sisältäen mutta ei rajoittuen sota, mellakka, 
kansalaislevottomuus, lain tai hallituksen toimen noudattaminen, lakko tai 
työtaistelu, tulipalo, tulva, myrsky, räjähdys tai onnettomuus, joka estää 
Hankintasopimuksessa määritettyjen Tuotteiden käytön tai vaikeuttaa sitä, 
Sonylla on oikeus keskeyttää Hankintasopimus, kunnes olosuhteet ovat 
rauhoittuneet tai, niin valitessaan, peruuttaa Hankintasopimus. 

c) Kummallakin Sopijapuolella on oikeus irtisanoa Hankintasopimus milloin vain 
antamalla toiselle Sopijapuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus kolme (3) 
kuukautta etukäteen. 

6) Tarkistus- ja testausoikeus 

a) Sonylla on oikeus valvoa Tuotteiden tarkistusta tai testausta ja tarvittaessa 
osallistua tarkistukseen tai testaukseen Toimittajan tiloissa tai Toimittajan 
alihankkijan tiloissa, ja Toimittajan on ilmoitettava Sonylle kirjallisesti ja 
kohtuullisesti etukäteen tällaisista tarkistuksista ja testeistä. 

b) Vaikka Sony olisi valvomassa tai osallistuisi Lausekkeen 6 mukaisesti 
Tuotteiden tarkistukseen tai testaukseen, tämä ei vapauta Toimittajaa 
hankintasopimuksen mukaisista velvoitteista. 

c) Toimittajan on varmistettava, että solmittujen alihankintasopimusten ehdot 
ovat Lausekkeessa 6 annettujen Sonyn oikeuksien mukaisia. 

7) Toimitus 
a) Toimittajan on toimitettava tuotteet Sonyn määrittämänä aikana. Toimittaja saa 

toimitusaikataulut Sonyltä pyydettäessä. Noudatettavat toimitusaikataulut ovat 

osa Hankintasopimusta. Toimitusta, lähetystä tai valmistumista varten määritetty 
aika tai -jakso on olennainen osa sopimusta. 

b) Toimittaja ilmoittaa Sonylle välittömästi kirjallisena, jos ilmenee tai odotetaan 
ilmenevän tapahtuma, joka saattaa vaikuttaa toimitusaikatauluun. 

c) Toimittaja takaa, että Tuotteet toimitetaan huolellisesti pakattuina, jotta ne eivät 
vaurioidu tai turmellu kuljetuksen aikana.  

d) Jollei kirjallisesti Sonyn kanssa muutoin sovita, Toimittaja toimittaa Tuotteet 
Sonylle: (i) Toimittajan omalla kustannuksella; (ii) Sonyn määrittämään yhteen tai 
useampaan osoitteeseen; ja (iii) toimitusajankohtana voimassa olevien 
Incoterms-toimituslausekkeen DDP mukaisesti toimitettuna tullattuna, paitsi että 
toimitukseen sisältyy Tuotteiden purkaminen.  

e) Kaikissa Tuotepakkauksissa ja Tuotteisiin liittyvissä asiakirjoissa on mainittava 
selkeästi Hankintasopimuksen (PO) numero, vastaanottaja, osoite sekä 
Tuotteiden määrä ja tyyppi. Sony pidättää oikeuden olla vastaanottamatta 
toimituksia, joissa Tuotteita ei ole merkitty näiden ehtojen mukaisesti. 

f) Toimittajan kontteja ja pakkausmateriaaleja ei palauteta, ja niiden kustannukset 
on lisättävä Tuotteiden hintaan. 

g) Tuotteiden on oltava asianmukaisissa pakkauksissa, joissa ne voidaan kuljettaa 
turvallisesti ja ilman erikoiskäsittelyä. Ja jollei kirjallisesti Sonyn kanssa muutoin 
sovita, pakkausten on oltava kierrätettäviä ja niiden ympäristövaikutuksen on 
oltava mahdollisimman pieni. Jos Tuotteiden käsittelyssä on noudatettava 
turvallisuusohjeita tai varotoimenpiteitä, niistä on oltava selkeä merkintä jokaisen 
Tuotepakkauksen ulkopuolella. 

h) Sonyn alueella ollessaan Toimittajan ja sen työntekijöiden sekä alihankkijoiden 
on noudatettava: (i) Sonyn ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeita ja -
prosesseja (sisältäen mutta ei rajoittuen laitteisiin, toimintatapoihin ja 
vaatetukseen liittyvät ohjeet ja prosessit) (saatavana pyynnöstä); ja (ii) Sonyn 
henkilökunnan antamia ohjeita.  

8) Hylkääminen 
a) Jos Sony ei ole Lausekkeen 6 mukaisesti valvonut Tuotteiden tarkistusta tai 

testausta tai osallistunut niihin, Sonylla on oikeus tarkistaa Tuotteet 
toimituksen saavuttua ja hylätä ne, jos ne eivät täytä Hankintasopimuksessa 
asetettuja Määrityksiä, tai ilmoittaa puutteellisesta toimituksesta.  Jos 
Tuotteet hylätään, ne palautetaan Toimittajalle Toimittajan vastuulla ja 
kustannuksella. 

b) Jos Sony hylkää Tuotteet, Toimittaja korvaa hylätyt Tuotteet välittömästi 
Hankintasopimuksen mukaisilla Tuotteilla, jollei sopijapuolten välillä muutoin 
ole kirjallisesti sovittu. 

9) Omistusoikeus ja vastuu 

a) Jos Sony maksaa ennakkomaksuja tai vaiheittaisia maksuja, 
Hankintasopimuksen mukaisten Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Sonylle, 
mutta vastuu ei.  Toimittajan on riittävästi merkittävä ja kirjattava kaikki 
Hankintasopimuksen mukaiset Tuotteet Sonyn omaisuudeksi. 

b) Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Sonylle viimeistään niiden saavuttua, sillä 
edellytyksellä, että omistusoikeuden siirtyminen ei vaaranna Sonyn oikeutta 
hylätä Määritysten tai Hankintasopimuksen vastaisia Tuotteita tai vaaranna 
muita Hankintasopimuksen nojalla syntyneitä Sonyn oikeuksia. 

c) Vastuu Tuotteista siirtyy Sonylle vasta, kun Tuotteet on purettu Sonyn 
määrittelemän yhden tai useamman toimitusosoitteen vastaanottoalueelle, ja 
sillä edellytyksellä, että vastuu Sonyn Lausekkeen 8 perusteella hylkäämistä 
Tuotteista palautuu Toimittajalle heti, kun Sony on antanut ilmoituksen 
hylkäämisestä.  

10) Maksu 

a) Jos Hankintasopimuksessa on määritetty kiinteä ostohinta, Tuotteiden hinta 
on kiinteä ja sitova, paitsi nopean maksuajan alennusten ja vastaavien 
tapauksessa, eikä lisämaksuja voida lisätä tai hintaa voida muuttaa.  Jos 
ostohinta on määritetty muodossa ”korkeintaan xxx €”, Sony ei ole velvollinen 
maksamaan sitä korkeampaa hintaa, paitsi jos Sony on kirjallisesti 
hyväksynyt korkeamman hinnan. 

b) Laskut on lähetettävä tilauksen yläosassa mainittuun laskutusosoitteeseen. 

c) Laskuihin on kirjattava PO:n numero ja Toimittajan Y-tunnus. 

d) Osalaskutusta ei hyväksytä, jollei siitä ole Sonyn kanssa kirjallisesti sovittu. 

e) Toimittajalla on oikeus lähettää lasku Tuotteista, kun kaikki Tuotteet on 
toimitettu. 

f) Sonylla on oikeus hylätä Toimittajalta tulleet laskut, jotka eivät ole kaikilta 
osiltaan Hankintasopimuksen mukaisia.  

g) Laskun loppusumma erääntyy maksettavaksi 60 kalenteripäivän päästä siitä, 
kun Sony on vastaanottanut sopimuksen mukaisen laskun, jollei Sony ole 
eräpäivään mennessä hylännyt Tuotteita tai osaa niistä Lausekkeen 8 
nojalla. 

h) Jos Sony on hylännyt Tuotteet tai osan niistä ennen maksua ja Toimittaja on 
sen jälkeen korvannut hylätyt Tuotteet Hankintasopimuksen mukaisilla 
Tuotteilla, Sony hoitaa maksun viimeistään 60 kalenteripäivän kuluttua siitä, 
kun Sony on vastaanottanut sopimuksen mukaisen laskun. 

i) Maksu voi myöhästyä, mutta nopeasta maksuaikataulusta myönnettyä 
alennusta ei saa evätä Sonylta siinä tapauksessa, että Toimittaja: 

i) ei lähetä lähetyspäivänä jokaisesta Tuotelähetyksestä asianmukaista 
lähetyslistaa ja laskuja; tai 

ii) ei noudata Lausekkeen 10 ehtoja. 

j) Toimittaja vastaa kaikkien verojen, tullimaksujen ja muiden lain edellyttämien 
maksujen ilmoittamisesta ja maksamisesta, mukaan lukien sakot, korot ja 
niihin liittyvät kustannukset ja sitoutuu maksamaan Sonylle korvausta ja 
suojaamaan Sonya kaikkia tällaisia kustannuksia vastaan. 

11) Osien saatavuus 
Jos Tuotteita on huollettava tai niitä voidaan huoltaa, Toimittaja varmistaa 
parhaan kykynsä mukaan varaosien saatavuuden vähintään seitsemän (7) 
vuoden ajan siitä päivästä, jolloin Tuotteet toimitettiin Sonylle.  Jos Toimittaja 
katsoo, että se ei tekniikan vanhentumisen takia pysty takaamaan varaosien 
saatavuutta, Toimittaja ilmoittaa tästä Sonylle välittömästi kirjallisena, jotta 
Sony voi tehdä tarvittavat järjestelyt Tuotteiden jatkuvan tuen 
varmistamiseksi. 

12) Turvallisuus ja WEEE    

a) Toimittaja takaa ja vakuuttaa, että Tuotteet ovat toimitusmaan kaikkien 
asiaankuuluvien kansallisten standardien ja teollisuusstandardien mukaisia. 

b) Toimittaja takaa ja vakuuttaa noudattavansa kaikkia WEEE-direktiivin ehtoja, 
jotka koskevat Tuotteiden toimitusta ja käytön jälkeistä hävittämistä, sisältäen 
mutta ei rajoittuen Tuotteisiin liittyvän Toimittajan tuottajavastuun (kuten 
WEEE-direktiivissä määritetään). Toimittaja korvaa Sonylle (sovellettavan 
lain laajimman määrityksen mukaan) kaikki kustannukset ja kulut, joita 
Sonylle, jos Toimittaja tai sen työntekijät, edustajat tai alihankkijat eivät 
noudata direktiivin vastuita ja ehtoja. 

c) Toimittaja tekee yhteistyötä Sonyn kanssa, Sonyn kohtuulliseksi katsomassa 
määrin, jos Sony ryhtyy WEEE-direktiivin ehtojen mukaisiin toimenpiteisiin 
Tuotteiden suhteen. 



13) Luottamukselliset tiedot 

Toimittaja käsittelee kaikkia Sonyn antamia tietoja luottamuksellisina ja 
käyttää niitä vain Hankintasopimuksen toteuttamiseen.  Toimittaja säilyttää ja 
valvoo kaikkia saamiaan piirroksia, tietoja ja muita materiaaleja huolellisesti, 
ja palauttaa tai hävittää ne Sonyn antamien ohjeiden mukaan.  Toimittaja ei 
saa julkaista mitään tietoja hankintasopimuksesta ilman Sonyn kirjallista 
ennakkolupaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Lauseke 13 ei korvaa 
tai muulla tavoin vaikuta muihin salassapitosopimuksiin, jotka koskevat 
tämän hankintasopimuksen sisältöä. 

14) Takuu 

a) Toimittaja takaa ja vakuuttaa, että toimitushetkellä ja siitä kahden (2) vuoden 
sisällä: (i) tuotteissa ei ole minkäänlaisia materiaali- tai valmistusvirheitä; ja (ii) 
tuotteet ovat Määritysten mukaisia. 

b) Edellä Lausekkeessa 14 a) määritettynä takuuaikana Toimittaja korjaa 
Tuotteiden kaikki viat ja/tai puutteet tai korvaa Tuotteiden kaikki viat ja/tai puutteet 
Sonylle maksutta.  Korjattuihin Tuotteisiin tai korvattuihin uusiin Tuotteisiin pätee 
sama kahden (2) vuoden takuuaika korjattujen tai korvattujen uusien Tuotteiden 
toimituspäivästä laskien. 

15) Vastuu ja vakuutukset 

a) Toimittaja sitoutuu maksamaan Sonylle korvausta ja suojaamaan Sonya kaikkia 
tappiota vastaan, jotka johtuvat Tuotteiden asianmukaisen käytön aikana 
Toimittajan toimittamista viallisista materiaaleista tai tuotteista tai Toimittajan 
valmistus- tai suunnitteluvirheistä. 

b) Toimittaja sitoutuu maksamaan Sonylle korvausta ja suojaamaan Sonya: 
i) kaikilta syytteiltä, jotka johtuvat henkilön kuolemasta, menetyksestä tai 

vammasta; ja 
ii) kaikilta syytteiltä, jotka johtuvat henkilön omaisuusvahingoista, 
joiden syynä on Toimittajan, sen työntekijöiden, alihankkijoiden tai edustajien 
huolimattomuus, tuottamuksellinen teko tai laiminlyönti Hankintasopimuksen 
noudattamisessa. 

c) Jos kolmas osapuoli esittää vahinkovaatimuksen joko Toimittajaa tai Sonya 
kohtaan Hankintasopimukseen liittyen, Sopijapuolen on ilmoitettava toiselle 
Sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.  

d) Rajoittamatta millään tavalla Toimittajan vastuuta, Toimittajan on pidettävä 
voimassa luotettavan vakuutusyhtiön kautta työntekijöiden ja tuotteiden 
vastuuvakuutukset, jotka kattavat Toimittajan vastuut Hankintasopimuksen 
laajuudessa ja sopimuskauden aikana.  Sonyn pyytäessä Toimittaja toimittaa 
vakuutustodistukset, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen 
kattavuudesta ja kuitit tämän vuoden maksetuista vakuutusmaksuista. 

16) Tuonti- ja vientisäännöt 

Jos Tuotteiden kohdalla noudatetaan tuonti- tai vientisääntöjä, Toimittaja 
ilmoittaa niistä Sonylle ja: 

i) hankkii tarvittavat asiakirjat, joita Tuotteiden vienti Sonylle edellyttää; ja 
ii) auttaa Sonya kohtuullisin tavoin hankkimaan Tuotteille tuontiasiakirjat 

ja mahdolliset Tuotteiden jatkoviennissä tarvittavat asiakirjat. 

17) Immateriaalioikeudet 

a) Toimittaja sitoutuu maksamaan Sonylle korvausta ja suojaamaan Sonya 
kaikilta kustannuksilta, vaatimuksilta, oikeuskäsittelyiltä tai vaateilta, jotka 
loukkaavat patenttioikeutta, rekisteröityä mallia, tavaramerkkiä, 
tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia, jotka perustuvat tämän 
Hankintasopimuksen mukaisten Tuotteiden myyntiin tai käyttöön, jos: (i) 
Sony noudattaa Hankintasopimuksen ehtoja; (ii) Sony ilmoittaa Toimittajalle 
heti, kun se saa tiedon tällaisista vaatimuksista, oikeuskäsittelyistä tai 
vaateista; ja (iii) Sony pyrkii kohtuullisin keinoin vastaamaan Toimittajan 

kohtuullisiin pyyntöihin lieventääkseen tai vähentääkseen vaatimusten, 
oikeuskäsittelyjen tai vaateiden aiheuttamia tappioita, joihin keinoihin voi 
kuulua (Toimittajan valinnan mukaan) sellaisten korvaavien tuotteiden tai 
palveluiden hyväksyminen Toimittajalta, jotka eivät riko 
immateriaalioikeuksia. 

b) Lakia mahdollisimman laajasti tulkiten kun Hankintasopimukseen kuuluu 
kehitys, kaikkien kehitystä koskevien immateriaalioikeuksien (ilman 
rajoituksia) omistus sisältäen muistiinpanot, piirrokset, asiakirjat, 
tietokoneohjelmat, asiakasluettelot, äänen ja kuvat (”Työtuote”) siirtyy 

Sonylle, ja Toimittaja tekee yhteistyötä vaadittavissa määrin saattaakseen 
omistuksen siirron voimaan heti, kun tällainen oikeus syntyy. 

c) Lakia mahdollisimman laajasti tulkiten Toimittaja luopuu kaikista Työtuotteen 
sisältämistä ja siihen liittyvistä moraalisista oikeuksistaan rajoituksetta ja 
peruuttamattomasti Sonyn, sen lisenssinhaltijoiden ja oikeudenomistajien 
hyväksi. 

18) Alihankinta ja toimeksiannon siirto 

a) Hankintasopimukseen pohjautuvia Toimittajan oikeuksia ja velvollisuuksia ei 
voida teettää alihankintana ilman Sonyn kirjallista ennakkolupaa.  

b) Jos Sony antaa kirjallisen luvan alihankkijan käyttöön, luvallinen alihankinta 
ei vapauta Toimittajaa velvollisuuksista, joita Toimittajalla 
Hankintasopimuksen puitteissa on Sonya kohtaan ja Toimittaja on edelleen 
täysvastuussa Sonylle alihankkijoiden teoista ja laiminlyönneistä kuten 
omista teoistaan ja laiminlyönneistään (sisältäen mutta ei rajoittuen 
alihankkijan tekemät virheet ja viat tai alihankkijasta johtuva myöhästynyt 
toimitus).  

c) Toimittajalla on edelleen täysvastuu Hankintasopimuksen täyttämisestä, eikä 
Toimittaja voi siirtää Hankintasopimusta tai siihen perustuvaa 
maksuoikeuttaan. 

d) Sony voi vapaasti siirtää Hankintasopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai 
velvollisuutensa tai välittää ne alihankkijalle ilman Toimittajan ennakkolupaa. 

19) Sopimuksen tulkinta 
Jos alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin jostain syystä pitää 
Hankintasopimuksen ehtoa tai sen osaa vaillinaisena, sopimusta voidaan 
tulkita niin, että vaillinainen ehto tulkitaan mahdollisimman laajasti 
Sopijapuolten tarkoituksen mukaisesti ja muu osa Hankintasopimuksesta 
jätetään voimaan täydellisenä. 

20) Ehdon noudattamatta jättäminen 
Jos jompikumpi Sopijapuoli ei noudata jotakin Hankintasopimuksen ehtoa, se 
ei oikeuta jättämään kyseistä tai jotakin toista ehtoa noudattamatta jatkossa. 
Kaikki Hankintasopimuksessa tai lailla annetut oikeudet ja oikeuskeinot ovat 
kumulatiivisia, ja niitä voidaan harjoittaa yksittäin tai yhdessä. 

21) Sovellettava laki ja tuomioistuin 

Tähän Hankintasopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja Sopijapuolten on 
käännyttävä yksinomaan Suomen tuomioistuinten puoleen.  Nimenomaisesti 
todetaan, että Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia 
(CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ei 
noudateta tässä Hankintasopimuksessa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



      

SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON 
SONY PRODUCTS AND SERVICES 
 
Applicable towards the supply of goods and/or services to Sony Europe Limited 
Suomen Sivuliike, with its registered office at Plaza Business Park Loiste, Äyritie 
20, 01510 Vantaa, Finland, VAT no. FI23356632 and registered company number 
2335663-2. Sony Europe Limited has its registered office at The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom with registered 
company number 02422874. 
 
Warning – Sony will not accept liability for any orders placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony. 

 

22) Definitions  
a) “Sony” means Sony Europe Limited (with its registered office at The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK and registered company number 
02422874) or such persons, entities and/or body corporates that are under 
common Control with, Control, or are Controlled by Sony Europe Limited (where 
“Control” shall mean that the entity has a direct or indirect equity ownership of at 
least fifty per cent of the voting shares in issue now or in the future). 

b) “Supplier” means any supplier of Goods to Sony.  
c) “Parties” means Sony and the Supplier. 
d) “Goods” means any equipment or commodity or services supplied or to be 

supplied by the Supplier to Sony under the Purchase Order. 
e) “Specifications” means the description of the Goods contained in or referred to 

in the Purchase Order. 
f) “Purchase Order” or “PO” means this document and all other documents 

incorporated by reference. 
g) “WEEE Directive” means Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and 

Electronic Equipment as amended and enacted by national laws within the 
European Union. 

h) “Work Product” has the meaning set out in Clause 17 b) of this document. 

23) Terms and Conditions applying  
a) Except as provided for in Clause 2 b) below, terms and conditions other than 

those contained in this document (including without limitation the Supplier’s 
terms and conditions) are excluded. 

b) If there is a written agreement in respect of the subject matter of this PO, 
which has been signed by both Parties, and which is in force at the time of 
the PO, the terms and conditions of that agreement shall apply to the PO, 
where a written reference to that agreement has been added by Sony to the 
front of the PO. 

c) All conditions, representations and warranties, express or implied by statute, 
common law or otherwise (including but not limited to conditions, 
representations and warranties as to title, quiet enjoyment, quality and fitness 
purpose), shall remain valid and effective and apply to the subject-matter of 
this PO, unless otherwise agreed by the Parties in writing. 

d) Sony will not accept any liability for any orders for Goods placed which are 
not subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of 
this document, authorised by Sony. 

24) Scope and performance 

a) The Supplier shall supply the Goods in accordance with the PO and in any event 
at a standard no lower than standard practice within the industry. 

b) The Supplier shall appoint a single person as its representative and point of 
contact to Sony for the purposes of the PO. 

25) Conformity with Specification, Samples and Standards 

a) All Goods supplied must: (i) conform in all aspects with the Specifications 
and with any patterns, drawings, designs, moulds or samples provided by 
Sony; (ii) where appropriate, conform in all aspects with the requirements of 
all relevant local standards and local legislation at the place of delivery in 
force at the date of delivery; and (iii) be fit for any purposes made known to 
the Supplier, whether expressly or by implication. 

b) Sony has the right to modify the Specifications in whole or in part, but no 
modification by the Supplier will be accepted without Sony’s prior written 
consent. 

26) Cancellation and Suspension of the PO 

a) Sony shall be entitled, at any time on giving written notice to the Supplier, to 
cancel the PO or any part thereof without compensation to the Supplier, 
and/or claim reimbursement for all losses and expenses suffered, in the 
event that the Supplier: 
i) fails to supply Goods in accordance with the terms of the PO; 
ii) fails to make progress with the PO so as to jeopardise the purpose of 

the PO; 
iii) becomes insolvent, goes into receivership, is wound up or otherwise 

ceases business; 
iv) commits some act prejudicial to the interests of Sony; or 
v) becomes subject to the control of a third party in a manner prejudicial 

to the interests of Sony. 
b) In the event of any interruption to Sony’s business, or to the business of a 

customer of Sony to whom the Goods detailed in the PO are to be supplied, 
due to circumstances beyond Sony’s control such as, but not limited to, any 
war, riot, civil commotion, compliance with any law or governmental actions, 
industrial dispute, fire, flood, storm, explosion or accident which would 
prevent or hinder the use of all or part of the Goods which are the subject of 
the PO, Sony shall have the right to suspend the PO until such 
circumstances have ceased or, at its option, cancel the PO. 

c) Either Party shall be entitled to terminate the PO at any time by giving the 
other Party three (3) months’ prior written notice. 

27) Right to inspect and test 

a) Sony shall have the right to witness and, if necessary, take part in inspection 
or testing of the Goods at the premises of the Supplier or the premises of the 
Supplier's sub-contractors, and the Supplier will give Sony reasonable prior 
written notice of any such inspections or tests. 

b) Any witnessing or participation by Sony in any inspection or testing of the 
Goods under this Clause 6 shall not relieve the Supplier of any of its 
obligations under the PO. 

c) The Supplier shall ensure that the terms and conditions of its sub-contracts 
provide for the rights of Sony as stated in this Clause 6. 

28) Delivery 

a) The Supplier shall deliver the Goods at the time specified by Sony. The Supplier 
shall provide delivery schedules upon Sony’s request. Such delivery schedules, if 
applicable, shall form part of the PO. Any time or period for delivery, despatch or 
completion shall be of the essence. 

b) The Supplier agrees to notify Sony immediately in writing of any event arising, or 
anticipated to arise, which may affect delivery schedules. 

c) The Supplier shall ensure that the Goods are adequately protected against 
damage or deterioration in transit.  

d) Unless otherwise agreed in writing by Sony, delivery shall be provided by the 
Supplier to Sony: (i) at the Supplier’s expense; (ii) to the address(es) specified by 
Sony; and (iii) DDP in accordance with the valid version of the Incoterms at the 
time of delivery, except that delivery shall include the off-loading of the Goods.  

e) All packaging of Goods and correspondence regarding Goods shall clearly state 
the PO number, addressee, address and the number and type of Goods. Sony 
reserves the right not to accept deliveries of Goods not so marked. 

f) All containers and packaging materials supplied by the Supplier shall be 
considered non-returnable and their costs shall be included in the price of the 
Goods. 

g) The Goods shall be suitably packaged to allow safe transport and general 
handling and, unless otherwise agreed in writing by Sony, the packaging shall be 
recyclable and constitute a minimum impact on the environment. Any safety 
precautions required to be observed in the handling of the Goods are to be 
indicated clearly on the outside of each package of Goods. 

h) When at Sony’s premises, the Supplier must comply, and must ensure that its 
employees and sub-contractors comply, with: (i) Sony’s environmental and health 
and safety policies and procedures (including but not limited to those relating to 
equipment, behaviour and clothing) (available on request); and (ii) any 
instructions from Sony personnel.  

29) Rejection 
a) Where Sony receives Goods without witnessing or participating in any 

inspection or testing of the Goods pursuant to Clause 6, Sony’s right 
subsequently to inspect the Goods and reject them if they do not comply with 
the Specifications or the PO, or to claim for shortage, shall not be prejudiced.  
When Goods are rejected, they will be returned to the Supplier at the 
Supplier’s risk and expense. 

b) Where Sony rejects the Goods, the Supplier shall immediately replace any 
rejected Goods with goods which conform to the PO, unless otherwise 
agreed in signed writing between the Parties. 

30) Title and Risk 
a) Where advance or staged payments are made by Sony, title but not risk shall 

pass to Sony as soon as Goods are allocated to the PO.  All Goods so 
allocated shall be adequately marked and recorded by the Supplier as being 
the property of Sony. 

b) Title in the Goods shall pass to Sony no later than the time of delivery, 
provided that any passing of title shall not prejudice either Sony’s right to 
reject for non-conformity with the Specifications or the PO, or any other rights 
that Sony may have under the PO. 

c) The risk in the Goods shall pass to Sony only upon completion of the 
unloading of the Goods at the receiving area at the delivery address(es) 
specified by Sony, provided that the risk in any Goods rejected by Sony 
under Clause 8 shall revert to the Supplier immediately upon notice being 
given by Sony of such rejection.  

31) Payment 

a) Where a fixed purchase price is specified in the PO, the price for the Goods 
shall be fixed and firm, with the exception of early payment discounts and the 
like, and no form of surcharge shall be added or variation made.  Where a 
purchase price is specified in the form ‘not to exceed € xxx’, Sony shall not 
be liable to pay sums in excess of the amount specified, unless a fixed price 
exceeding the amount specified has been accepted in signed writing by 
Sony. 

b) Invoices must be sent to the address indicated at the top of the PO. 

c) Invoices must bear the PO number and the Supplier’s company number and 
VAT number. 

d) Partial invoicing is not accepted unless agreed in signed writing by Sony. 

e) The Supplier shall be entitled to submit an invoice for the Goods upon 
completion of delivery of the Goods. 

f) Sony has the right to reject any invoices from the Supplier that do not fully 
comply with the PO.  

g) Sums invoiced shall fall due for payment 60 calendar days after Sony’s 
receipt of a validly submitted invoice, unless by the time when payment is 
due Sony has rejected the Goods or any of them under Clause 8. 

h) If Sony has rejected the Goods or any of them without having made payment 
and such rejected Goods are thereafter replaced by the Supplier with goods 
which conform to the PO, then payment shall be made by Sony no later than 
60 calendar days after Sony’s receipt of a valid invoice for the same. 

i) Payment may be delayed, but no prompt payment discount shall be forfeited, 
by Sony in the event that the Supplier: 

i) fails to send on the day of despatch for each consignment of Goods 
appropriate advice of despatch and invoices; or 

ii) fails to comply with this Clause 10. 

j) The Supplier shall be responsible for reporting and payment of all taxes, 
customs duties and any other duties in accordance with applicable law, 
including any fines, interest and costs in connection therewith and shall 
indemnify and hold Sony harmless in respect of any such costs. 

32) Availability of Parts 
Where Goods require or are capable of maintenance, the Supplier will use its 
best endeavours to ensure the availability of service parts therefor for a 
period of not less than 7 years from the date of delivery of the Goods to 
Sony.  Where by reason of obsolescence the Supplier considers that it will be 
unable to maintain such availability of service parts, the Supplier will notify 
Sony immediately in writing to enable Sony to make appropriate 
arrangements for the continued support of the Goods. 



      

33) Safety and WEEE    

a) The Supplier warrants and undertakes that the Goods comply with all 
relevant national and industrial safety standards applicable at the place of 
delivery. 

b) The Supplier warrants and undertakes to comply with all provisions of the 
WEEE Directive that apply in respect of the supply and any subsequent 
disposal of the Goods, including but not limited to any obligations placed 
upon the Supplier as a result of the Supplier being the  “Producer” (as 
defined in the WEEE Directive) of the Goods. The Supplier shall indemnify 
Sony (to the fullest extent permitted by applicable law) for any costs and 
expenses incurred by Sony as a result of the Supplier or any of its 
employees, agents or sub-contractors failing to comply with such provisions. 

c) The Supplier will cooperate with Sony, to the extent reasonably required by 
Sony, in respect of any steps taken by Sony to comply with any provisions of 
the WEEE Directive in respect of the Goods. 

34) Confidentiality of Information 

The Supplier shall treat all information provided by Sony as confidential and 
use such information only for the purpose of performing the PO.  The 
Supplier shall exercise proper custody and control over any drawings, data 
and other materials issued to it and return or dispose of such in accordance 
with Sony’s instructions.  Prior written consent shall be obtained from Sony 
before any publicity is issued by the Supplier in connection with the PO. For 
the avoidance of doubt, this Clause 13 shall not replace or otherwise modify 
any non-disclosure agreement concerning the subject matter of this PO. 

35) Warranty 

a) The Supplier warrants and represents that, at the time of delivery and for a period 
of two (2) years thereafter, the Goods will: (i) be free from all defects and 
deficiencies in materials and workmanship; and (ii) conform to the Specifications. 

b) During the warranty period specified in Clause 14 a) above, the Supplier shall on 
Sony’s request repair any defects and/or deficiencies in any Goods or replace 
any defective and/or deficient Goods free of charge.  Repaired Goods and 
replacement Goods shall be subject to the foregoing warranty obligations for a 
period of two (2) years from the date of delivery of the repaired or replacement 
Goods. 

36) Liability and Insurance 
a) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of all losses 

which result, during proper use, from defective materials, goods, workmanship or 
design supplied by the Supplier. 

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified against: 
i) any claim arising out of death or loss or injury caused to any person; and 
ii) any claim arising out of damage to the property of any person, 
by reason of any negligence or any act or omission on the part of the Supplier, its 
employees, sub-contractors or agents arising out of the performance of the PO. 

c) In the event a third party makes a claim for damages against either the 
Supplier or Sony in connection with the PO, the Party in question shall notify 
the other Party without undue delay.  

d) Without in any way limiting the Supplier’s liability hereunder, the Supplier 
undertakes to maintain in force with a reputable insurance company valid 
employers’ and products liability insurance policies to cover its liabilities 
under the PO for the term of the PO.  The Supplier shall, on Sony's request, 
produce such insurance certificates giving details of cover and the receipts 
for the current year's premiums. 

37) Import & Export Regulation 

Where the Goods are subject to export or import control regulations, the 
Supplier shall notify Sony of all such matters and will: 

i) obtain all necessary documentation for the export of the Goods to Sony; 
and 

ii) give all reasonable assistance to Sony in obtaining importation 
documentation for the Goods and documentation for any subsequent 
re-exportation of the Goods. 

38) Intellectual Property Rights 

a) The Supplier shall indemnify Sony from and against all costs, claims, 
proceedings or demands in respect of any infringement of patent, registered 
design, trade mark, copyright or other intellectual property rights arising out 
of the sale or use of any Goods supplied under this PO provided: (i) Sony is 
in compliance with the PO; (ii) Sony promptly notifies the Supplier as soon as 
it becomes aware of any such claims, proceedings or demands; and (iii) 
Sony uses reasonable endeavours to comply with all reasonable requests by 
the Supplier to take steps to mitigate or reduce any losses suffered as a 
result  of any such claims, proceedings or demands, which steps may include 
(at the Supplier’s option) accepting from the Supplier equivalent non-
infringing modified or replacement goods or services. 

b) To the fullest extent permitted by law, where development forms part of the 
PO, the ownership of any intellectual property rights arising from such 
development including (without limitation) any intellectual property rights in 
notes, drawings, documentation, computer programs, customer lists, sound 
and visual images (“Work Product”) shall be transferred to Sony and the 
Supplier shall co-operate in any measure necessary to make such transfer 
effective as soon as any such right arises. 

c) To the fullest extent permitted by law, the Supplier hereby unconditionally 
and irrevocably waives in favour of Sony, its licensees and successors in 
title, all moral rights in and to the Work Product. 

39) Subcontracting and Assignment 

a) The Supplier’s rights and obligations under the PO cannot be sub-contracted 
without the prior written permission of Sony.  

b) If written permission to sub-contract is obtained from Sony, such permitted 
sub-contracting shall not relieve the Supplier of its obligations to Sony under 
the PO and the Supplier shall remain fully liable to Sony for the acts and 
omissions of such sub-contractors as if they were its own acts or omissions 
(including but not limited to any errors or defects by sub-contractors or any 
failure on their part to deliver on time).  

c) The Supplier shall remain responsible for the performance of the PO and 
shall not assign the PO or its right to payment thereunder. 

d) Sony may freely assign or sub-contract its rights and/or obligations under the 
PO without the need to obtain the Supplier’s prior consent. 

40) Severability 

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the 
PO, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the PO shall be 
enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of the 
Parties, and the remainder of the PO shall continue in full force and effect. 

41) Waiver 
Failure by either Party to enforce any provision of the PO shall not be 
deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. All 
rights and remedies conferred under the PO or by law shall be cumulative, 
and may be exercised singularly or concurrently. 

42) Governing Law and Venue 

The PO shall be subject to and construed under Finnish law and the Parties 
hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Finland.  The 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(“CISG”) is explicitly excluded from application to this PO. 

 
 


