
	  

AZETS 
 
SOPIMUSEHDOT TYÖSUHDEJURIDIIKAN 
VERKKOKAUPPA 
 
1. VERKKOKAUPAN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN 
 
Näitä ehtoja sovelletaan Azetsin Työsuhdejuridiikan 
verkkokaupan tuotteisiin.  
 
Tilaamalla palvelun verkkokaupasta Asiakas sitoutuu 
noudattamaan näitä sopimusehtoja. 
 
Azetsilla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja julkaisemalla 
päivitetyt ehdot Azetsin sivuilla. Tutustu kulloinkin voimassa 
oleviin ehtoihin ennen tilauksen lähettämistä. 
 
2. OSAPUOLET 
 
Azets Insight Oy, (Y-tunnus 0220227-1), näissä 
sopimusehdoissa  ”Azets” ja palvelun tilannut asiakas, näissä 
sopimusehdoissa ”Asiakas”. 
 
3. PALVELUT 
 
Azetsin verkkokaupan tuotteet ovat vakiomuotoisia. Mikäli 
Asiakas haluaa yksilöllisesti muotoiltuja palveluita, tehdään 
Azetsin ja Asiakkaan välillä normaali palvelusopimus johon 
sovelletaan Azetsin yleisiä sopimusehtoja.  
 
4. PALVELUN TOIMITTAMINEN 
 
Verkkokaupan palvelu toimitetaan asiakkaalle viipymättä sen 
jälkeen, kun asiakas on täyttänyt tilauslomakkeen 
verkkokaupan sivuilla.  
 
Asiakas vastaa siitä, että verkkokauppaan annetut yhteystiedot 
ja laskutusosoite ovat oikein. Tarkoituksellisesti tehty väärien 
tietojen antaminen katsotaan Rikoslain mukaiseksi petokseksi, 
ja siitä tehdään rikosilmoitus. 
 
 
5. PALVELUN HINNOITTELU JA MAKSAMINEN 
 
Palvelun hinta perustuu Azetsin kulloinkin voimassaolevaan 
hinnoitteluun, ja on nähtävissä verkkokaupan sivuilla.  
 
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa olevan 
arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero sekä muut 
mahdolliset välilliset verot. 
 
Palvelu laskutetaan 14 vuorokauden kuluessa palvelun 
päättymisestä.    
 
Maksuehto on 14 päivää netto, jonka jälkeen Azetsilla on 
oikeus laskuttaa kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen 
viivästyskorko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. VASTUUT  
 
Osapuolten vastuisiin sovelletaan Vahingonkorvauslakia.  
 
Azets vastaa verkkokaupassa tarjottavien tuotteiden 
lainmukaisuudesta. 
 
Verkkokaupan dokumentit ovat on Azetsin tekijänoikeuksien ja 
muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka 
luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä.  
 
Asiakas vastaa palveluiden käyttämisestä ja kantaa 
päätöksistään juridisen vastuun. 
 
Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu 
Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta 
esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää 
ottaneen huomioon palvelusopimuksen tekohetkellä ja jonka 
seurauksia Osapuoli ei 
myöskään kohtuudella olisi voinut välttää (Ylivoimainen este). 
Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa tai kapinaa, 
huomattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen  
tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai 
vientikieltoa tai työtaistelutoimenpidettä. 
 
7. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 
Verkkokaupan palveluiden tilaaminen on kertaluontoinen 
oikeustoimi. Oikeussuhde Asiakkaan ja Azetsin välillä päättyy, 
kun palvelu on toimitettu Asiakkaalle ja Asiakas on maksanut 
palvelua koskevan laskun. 
 
8. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI 
 
Osapuolten väliset riidat on pyrittävä ratkaisemaan 
ensisijaisesti neuvottelemalla. 
 
Osapuolten väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Suomen 
lakia. 
 
Mikäli osapuolten välistä riitaa ei saada ratkaistua 
neuvottelemalla, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. 
Azets varaa oikeuden saattaa riidattomia saatavia koskevat 
vaatimukset Helsingin käräjäoikeuden taikka Asiakkaan 
kotipaikan tai muun suomalaisen tuomioistuimen 
ratkaistavaksi. 
 
 

	  


