Broadway Finland Oy:n toimitusehdot
1. SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan yhtiön (toimittajan) ja asiakkaan (tilaajan) väliseen
palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin
sopineet.
Laitevuokrauksessa sovelletaan ensisijaisesti Broadway Finland Oy:n vuokrausehtoja ja
Mobiililavan vuokrauksessa sekä toimituksessa sovelletaan Broadway Finland Oy:n
mobiililavan vuokraus- ja toimitusehtoja.
2. TARJOUS
Toimittajan tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole
mainittu, on se 14 päivää tarjouksen päiväyksestä.
Tarjous ja siihen liittyvät piirustukset, tekniset asiakirjat ja muut tekniset tiedot sekä niihin
liittyvät oikeudet ovat Toimittajan omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää
niitä Toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää
hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.
3. SOPIMUKSEN KOHDE
Sopimuksen kohteena oleva palvelu on määritelty sopimuksessa tai tarjouksessa.
4. PALVELUN EDELLYTYKSET
Tilaaja on velvollinen saattamaan työympäristön sellaiseen kuntoon, että palvelut on
mahdollista suorittaa sovittuna aikana. Toimittajalla on oikeus yhteisesti sovittavana
ajankohtana tarkastaa työympäristö ennen sovittua toimitusajankohtaa. Tilaajan on
ilmoitettava Toimittajalle välittömästi mahdollisesta viivästyksestä työympäristön kuntoon
saattamisessa sekä korvattava Toimittajalle viivästymisestä aiheutuvat välittömät
kustannukset.
Tilaajan on varmistettava, että Toimittajalla on pääsy työympäristöön. Tilaaja vastaa
mahdollisesti tarvittavista luvista ja ilmoituksista, sähkön saannista ja sen mahdollisista
kustannuksista sekä tarvittaessa työskentely alueen rajaamisesta.
Tilaaja vastaa työympäristöstä ja huolehtii siitä, ettei Toimittajan henkilöstölle aiheudu
palvelun suorittamisesta terveyden- tai vahingonvaaraa. Tilaaja vastaa siitä, että palvelu
suoritetaan olosuhteissa, jotka ovat työympäristössä voimassa olevien työoloja koskevien
säännösten mukaiset.
5. VASTUUT VAHINGOSTA TAI VIRHEISTÄ
Toimittaja vastaa vain vahingoista, jotka aiheutuvat toimituksen viivästymisestä,
suunnittelu tai asennusvirheestä, tai laitteiston rikkoontumisesta. Toimittajan virhevastuu
käsittää palvelun uudelleen suorittamisen tai korjaamisen taikka Toimittajan harkinnan
mukaan maksetun hinnan palauttamisen Tilaajalle. Tässä lueteltu virhevastuu on ainoa
seuraamus Palvelussa olleesta virheestä Toimittaja vastaa aiheuttamastaan välittömästä
vahingosta korkeintaan palvelun myyntihintaan saakka.
Osapuolet eivät ole velvollisia korvaamaan toisilleen aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten
tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.
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Virhevastuu ei kata normaalia kulumista, eikä Tilaajan tai kolmannen osapuolen
toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa.
6. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Tätä Sopimusta ja sen liitteitä voidaan muuttaa vain Osapuolten välisellä kirjallisella
sopimuksella.
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen
kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää tähän sopimukseen
perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
7. TEOLLISOIKEUDET/IMMATERIAALIOIKEUDET
Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet palvelun tuotokseen sekä siihen tehtyihin
muutoksiin kuuluvat Toimittajalle.
Tilaajalla on oikeus käyttää palvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa
sisäisessä toiminnassaan. Tilaaja ei saa yksinoikeutta niiden käyttöön. Tilaajalla ei ole
oikeutta ilman Toimittajan kirjallista suostumusta muuttaa eikä luovuttaa tai muulla tavalla
asettaa niitä kolmannen käyttöön.
8. ALIHANKINTA
Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijaa suorittaessaan palveluaan. Toimittaja vastaa
alihankkijoiden toimista kuten omistaan.
9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, jos toinen Osapuoli oleellisesti rikkoo
sopimusehtoja eikä ensin mainitun Osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen,
kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan kuluessa ole korjannut
sopimusrikkomustaan.
10. SALASSAPITO
Molemmat Osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki Sopimuksen
voimassaoloaikana toisiltaan luottamuksellisina saamansa tiedot ja sitoutuvat sekä
Sopimuksen voimassaoloaikana että sen päättymisen jälkeen olemaan hyväksikäyttämättä
niitä tai ilmaisematta niitä ulkopuolisille.
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa,
(a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai
(b) jonka Osapuoli on saanut kolmannelta Osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai
(c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa
salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta
11. HINNAT JA MAKSUEHDOT
Tilaaja on velvollinen maksamaan sopimuksessa sovitun hinnan. Ellei palvelulle ole sovittu
sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan Toimittajan tilaushetkellä voimassa olleen
hinnaston mukaista hintaa.
Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy Toimittajan yleisesti käyttämän
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maksuehdon mukaan. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkoa Toimittajan kulloinkin
soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Toimittajalla on
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.
12. PERUUTUSEHDOT
Asiakkaan peruuttaessa varauksen tai toimeksiannon, yli 30 vrk ennen toimituksen
alkamista, asiakkaalta veloitetaan 20% sopimuksen hinnasta tai toimeksiannon
aiheuttamat kulut mikäli ne ovat suuremmat.
- Mikäli peruutus tapahtuu 29-14 vrk ennen toimituksen alkamista, asiakkaalta veloitetaan
50% sopimuksen hinnasta tai toimeksiannon aiheuttamat kulut mikäli ne ovat suuremmat.
- Mikäli peruutus tapahtuu 13-2 vrk ennen toimituksen alkamista, asiakkaalta veloitetaan
75% sopimuksen hinnasta tai toimeksiannon aiheuttamat kulut mikäli ne ovat suuremmat.
- Mikäli peruutus tapahtuu alle 2 vrk ennen toimituksen alkamista, asiakkaalta veloitetaan
100% sopimuksen hinnasta.
13. YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaisia esteitä ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun
keskeytyminen, tulipalo, lakko tai saarto (jota osapuoli ei ole aiheuttanut), tai muu yhtä
merkittävä tai epätavallinen, ennakoimaton syy, jonka vaikutusta Osapuoli ei voi
kohtuudella välttää tai joka ei johdu ylivoimaiseen esteeseen vetoavasta Osapuolesta.
Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia
verrattuna Osapuolelle siitä koituvaan etuun, Osapuoli ei ole velvollinen täyttämään
Sopimusta.
Osapuolen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuoleen ylivoimaisesta esteestä
välittömästi siitä tiedon saatuaan sekä arvioitava ylivoimaisen esteen todennäköinen kesto
ja sen vaikutus Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen. Osapuoli ei ole tällöin
velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle Sopimuksen täyttämättä jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa.
14. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Toimittajan ja Tilaajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopiminen ei auta, riitatilanne
ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai erikseen niin sovittaessa välimiesoikeudessa.
Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä
saatavaansa Toimittajan kotipaikan alioikeudessa.
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Broadway Finland Oy:n vuokrausehdot
1. Vuokrausaika lasketaan alkavaksi silloin, kun tavara noudetaan ja päättyy, kun tavara on
vastaanotettu vuokranantajan samaan toimipisteeseen, mistä se on otettu.
2. Vuokralleottaja kustantaa tarvittavat tavaran kuljetukset.
3. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tavarat. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta lainata tai
vuokrata niitä edelleen, eikä myydä tai pantata.
4. Vuokralleottaja sitoutuu palauttamaan saamansa tavarat samassa kunnossa kuin ne olivat
vuokralle otettaessa. Väärästä tai varomattomasta käytöstä, säilytyksestä tai kuljetuksesta
aiheutuneet vahingot korvaa kokonaisuudessaan vuokralleottaja. Tarvittavat korjaus- ja
huoltotoimenpiteet tulee teettää vuokranantajan osoittamassa huollossa.
Varalamput on palautettava ja mikäli lamppu on täytynyt vaihtaa, on vuokralleottajan
palautettava myös rikkinäinen lamppu ja merkittävä se selkeästi rikkinäiseksi.
Pidempiaikaisissa vuokrauksissa varalamput eivät sisälly vuokrahintaan.
5. Vuokranantajalla on oikeus kieltää ja tarvittaessa estää vuokralle antamiensa tavaroiden
käyttö mikäli
• vuokralleottajalla ei ole riittävän pätevää käyttäjää varalle
• tavaran käyttöpaikan sähköliitännät eivät ole voimassa olevien asetusten ja
määräyksien mukaiset
• tavarat on sijoitettu epävakaasti tai niille vahingollisiin olosuhteisiin
• on kyse yleisötilaisuudesta, jossa järjestyshäiriöt vaarantavat tavarat
6. Vuokralleottaja sitoutuu täyteen korvaukseen tavaralle koituneesta katoamisesta tai
vahingosta niissäkin tapauksissa, jolloin kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai
muutoin vahingoittaa tavaraa.
7. Milloin vuokralleottajan edustajalla tavaraa noudettaessa ei ole asianmukaista valtakirjaa,
lähetettä tms. vuokralleottajalta, hän menee omavelkaiseen takuuseen vuokralleottajan
sitoumuksista.
8. Mahdolliset huomautukset on tehtävä ensi tilassa vian tai toimintahäiriön ilmettyä,
kuitenkin viimeistään tavaraa palauttaessa.
9. Vuokranantajan vastuu mahdollisessa korvaustapauksessa rajoittuu tavaran
vuokrahintaan.
10. Jos vuokrattua tavaraa ei ole palautettu pyynnöstä huolimatta 14 vuorokauden sisällä,
vuokralainen joutuu maksamaan ylimenneeltä vuokra-ajalta täyden hinnan ja lisäksi
vuokratun tavaran uushankinta-arvon.
Erimielisyyksien ratkaisemisessa käytetään ensisijaisesti yhteistä sopimista, mutta mikäli
sopiminen ei auta riitatilanne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai erikseen niin
sovittaessa välimiesoikeudessa.
Broadway Finland Oy:n maksuehdot:
Maksuehto on käteinen, ellei toisin ole sovittu. Maksun viivästyessä on Broadway Finland Oy
oikeutettu perimään erääntyneelle saatavalle vuotuista korkoa eräpäivästä lukien 10%,
kuitenkin vähintään 10 euroa sekä perimiskulut.
Broadway Finland Oy perii alle 100 euron (alv 0%) laskuista 8,00 euron (alv 0%)
pienlaskutuslisän.
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Broadway Finland Oy:n mobiililavan vuokraus- ja toimitusehdot
1. Vuokrausaika lasketaan alkavaksi silloin, kun lava vastaanotetaan ja päättyy, kun lava on
luovutettu takaisin vuokranantajalle.
2. Vuokranantaja omistaa vuokrattavan lavan. Vuokraajalla ei ole oikeutta lainata tai vuokrata
sitä edelleen.
3. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan väärästä tai varomattomasta käytöstä tai säilytyksestä
aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan. Tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet tulee
teettää vuokranantajan osoittamassa huollossa.
4. Vuokraaja vastaa siitä, että:
• lava saadaan ajettua haluttuun paikkaan
• maapohjan kantavuus on riittävä lavalle ja vetoautolle
• maapohja on riittävän tasainen lavan pystytykseen
• lavalla on vaadittavat luvat sen sijoittamiseksi esim. puistoon tai nurmikolle.
• lava on vartioitu vuokrauksen aikana
5. Vuokranantajalla on oikeus kieltää ja tarvittaessa estää lavan käyttö, mikäli yllä kuvatussa
kohdassa (4.) mainitut ehdot eivät täyty tai kyse on yleisötilaisuudesta, jossa
järjestyshäiriöt vaarantavat lavan.
6. Vuokraaja sitoutuu täyteen korvaukseen lavalle koituneesta katoamisesta tai vahingosta
niissäkin tapauksissa, jolloin kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin
vahingoittaa lavaa.
7. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle lavan palautuksen viivästymisestä
aiheutuneet kulut ja mahdolliset tuoton menetykset.
8. Milloin vuokraajan edustajalla lavaa vastaanottaessaan ei ole asianmukaista valtakirjaa,
lähetettä tms. vuokraajalta, hän menee omavelkaiseen takuuseen vuokraajan
sitoumuksista.
9. Mahdolliset huomautukset on tehtävä ensi tilassa vian tai toimintahäiriön ilmettyä,
kuitenkin viimeistään tavaraa palauttaessa.
10. Vuokranantaja ei vastaa niin sanotuista Force major tilanteista, kuten
liikenneonnettomuudesta, liian rajuista sääolosuhteista tai kolmannen osapuolen
aiheuttamasta esteestä.
11. Vuokranantajan vastuu mahdollisessa korvaustapauksessa rajoittuu tavaran
vuokrahintaan.
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