Sopimukseen sisältyvät ehdot

1.

Aikataulu ja sopimuksen voimassaolo

Sopimuskausi alkaa ensimmäisestä kokonaisesta kalenterikuukaudesta sopimuksen teko hetkestä ja on voimassa 12kk.
Sopimusta ei voida purkaa kesken kauden. Sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus
voidaan irtisanoa kirjallisella ilmoituksella viimeistään 1kk ennen edellisen sopimuskauden päättymistä.
Sopimushinnoittelu on ilmoitettu kohdassa, jonka sopijapuoli hyväksyy allekirjoittamalla sopimuksen.
Evenderi Oy pidättää oikeuden muutoksiin koskien hinnoittelua ja jäsenyyspakettien yksityiskohtaista räätälöintiä.

2.

Alihankkijat

Palveluntarjoajalla on oikeus teettää tämän sopimuksen mukaisia tehtäviään alihankkijoilla. Palveluntarjoaja vastaa
alihankkijoidensa työstä kuin omasta työstään.

3.

Omistus- ja immateriaalioikeudet

Tämä sopimus ei anna Osapuolille minkäänlaista käyttö- tai jälleenmyyntioikeutta toistensa immateriaalioikeuksiin, ellei
tässä sopimuksessa tai muualla toisin kirjallisesti sovita. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä tekijänoikeuksia,
tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä ja muita aineettomia oikeuksia sekä liikesalaisuuksia. Palveluntarjoaja vastaa siitä,
etteivät sen tuottamat palvelut tai niihin liittyvä aineisto tämän sopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa Suomessa
voimassa olevia kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Jos Asiakasta vastaan esitetään palveluun tai suoraan
Palveluntarjoajalta saadun aineiston käyttöön perustuvia immateriaalioikeuteen perustuvia vaatimuksia, Palveluntarjoaja
on velvollinen vastamaan vaatimuksiin Asiakkaan puolesta omalla kustannuksellaan.

4.

Luottamuksellisuus ja salassapito

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki Asiakkaalta saamansa tai muutoin tässä sopimuksessa
tarkoitettua palvelua suoritettaessa tietoon tulleet missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on merkitty
luottamukselliseksi tai jotka on liikesalaisuusluonteensa vuoksi sellaisiksi ymmärrettävä ("Luottamuksellinen tieto").
Palveluntarjoaja sitoutuu suojaamaan Luottamuksellisen tiedon salassapidon riittävin ja kohtuullisin toimenpitein ja
olemaan luovuttamatta tai paljastamatta sitä kolmannelle osapuolelle. Tiedon hyödyntäminen muuhun kuin tämän
sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen on kiellettyä. Luottamuksellista tietoa voivat olla esimerkiksi Asiakkaan tuotekehitys,
asiakaslistat, yhteistyökumppanit ja taloudelliset tiedot tai muutoin luottamuksellisesti luovutetut sisällöt.
Palveluntarjoajan on välittömästi lopetettava Asiakkaalta saamansa Luottamuksellisen tiedon käyttäminen sekä, ellei
erikseen sovita kyseisen aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun tämä sopimus
päättyy tai kun Palveluntarjoaja ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Sillä on
kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja
velvoitteet jäävät voimaan palvelun suorittamisen jälkeenkin ja ovat voimassa siihen asti, kunnes Luottamuksellista tietoa
ei voida pitää enää liikesalaisuuden luontoisena.

5.

Sopimusrikkomuksen seuraukset

Osapuoli joutuu maksamaan sopimussakkona tämän sopimuksen oleellisesta rikkomisesta toiselle Osapuolelle 1000
euroa, ellei kyseessä ole sopijaosapuolista riippumattomista tekijöistä. Jos aiheutuneet, toteen näytetyt vahingot ovat tätä
suurempia, sitoutuu sopimusta rikkonut Osapuoli korvaamaan toiselle Osapuolelle aiheutuneet vahingot täysimääräisinä.
Tämä sopimussakko koskee koko sopimusta, ellei muuta ole tässä sopimuksessa tai muuten kirjallisesti sovittu.

6.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Tämä Sopimus astuu voimaan sopimuksen hyväksymispäivämäärällä (allekirjoitus, paikka ja päivämäärä) ja on
voimassa sopimusehtojen mukaisesti. Sopimus voidaan irtisanoa Sopimuksessa olevien ehtojen mukaisesti.
Irtisanomisaika katsotaan aina sopimuskauden loppuun saakka. Irtisanominen tulee aina ilmoittaa kirjallisena toiselle
Osapuolelle. Sopimuksen kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli sopimuksen Osapuoli rikkoo tai ei
noudata Sopimusehtoja tai muulla tavalla aiheuttaa haittaa toisen osapuolen liiketoiminnalle. Mikäli asiakkaan maksukyky
on oleellisesti heikentynyt (konkurssimenettely, velkajärjestely, protestilistaus ym.), voi Evenderi Oy yksipuolisesti
irtisanoa Sopimuksen päättyvän välittömästi.

7.

Sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle

Asiakkaalla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet konserniyhtiölleen tai Asiakkaan tätä
sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron tai kaupan siirronsaajalle tai ostajalle ilman Palveluntarjoajan suostumusta.
Myös Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet konserniyhtiölleen tai
Palveluntarjoajan tätä sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron tai kaupan siirronsaajalle tai ostajalle ilman Asiakkaan
suostumusta. Edellä asetetut velvoitteet Luottamuksellisen tiedon salassapidosta velvoittavat siirron tehnyttä alkuperäistä
Osapuolta siirrosta huolimatta.

8.

Sopimuksen tulkinta

Tämä sopimus sisältää kokonaisuudessaan kaiken, mitä Sopimuksen laatijan ja Kumppanin välillä on suoritettavaa
palvelua koskien sovittu. Jos tähän sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai
täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen. Muutokset tähän
sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti.

9.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja
periaatteita. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli
Osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa ei päästä Osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan asia erillisessä
tuomioistuinsovittelussa. Mikäli tuomioistuinsovittelu ei sovellu riidan ratkaisuun, ratkaistaan riita yleisessä
tuomioistuinmenettelyssä.

10.

Vahingonkorvaus

Evenderi Oy ei vastaa Osapuolelle tämän Sopimuksen rikkomisesta aiheutuvista välillisistä vahingoista. Evenderin
yhteenlaskettu enimmäisvastuu Asiakkaalle aiheuttamistaan mahdollisista suorista vahingoista vastaa enintään
Sopimuksen mukaisia yhden (1) kuukauden Palvelumaksuja. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta Asiakkaan
tuottamasta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneisiin vahinkoihin

