TORIN MAINONTAA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

YLEISTÄ
SCM Suomi Oy (Y-tunnus 2275579-7, ‟Tori”) tarjoaa
mainostajille mahdollisuuden julkaista mainontaa, mukaan lukien
bannereita
ja
muita
mainoksia
Torin
ja
Torin
yhteistyökumppaneiden kulloinkin tarjoamilla verkkosivustoilla
ja mobiilisovelluksissa (‟Torin Kanavat”). Nämä yleiset
sopimusehdot (“Yleiset Ehdot”) muodostavat tiettyjä
mainoksia (“Mainos”) koskevan Torin ja Mainoksilla itseään
markkinoivan oikeushenkilön (“Mainostaja”) välillä tehdyn
mainontasopimuksen (“Sopimus”) erottamattoman osan.
Näissä Yleisissä Ehdoissa oleva viittaus Sopimukseen sisältää
myös viittauksen näihin Yleisiin Ehtoihin. Tavallisesti Sopimus
koostuu
Mainostajalle
tilauksen
tekemisen
jälkeen
lähetettävästä tilausvahvistuksesta sekä näistä Yleisistä Ehdoista.
Mikäli Mainos varataan Mainostajan käyttämän mediatoimiston
tai muun mediavälittäjän kautta (“Mediatoimisto”),
Mediatoimiston tulee varmistaa, että Mainostaja toimii
Sopimuksen mukaisesti. Tori olettaa Mediatoimiston toimivan
omissa nimissään mutta Mainostajan puolesta, taikka että se on
muutoin valtuutettu tekemään Sopimuksen Mainostajan
puolesta. Tehdessään tilauksen Mainostajan puolesta
Mediatoimisto hyväksyy välittömän vastuun Mainostajan
Sopimuksen mukaisista velvoitteista ja sitoutuu toimimaan
Sopimuksen mukaisesti.
Mainostajan tulee vahvistaa viipymättä, kuitenkin viimeistään 5
päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, että
Torin tilausvahvistus vastaa tilausta. Ellei Mainostaja esitä
mitään tilausvahvistusta koskevia huomautuksia edellä mainitun
ajan
kuluessa,
Mainostajan
katsotaan
hyväksyneen
tilausvahvistuksen.
OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET
Tori julkaisee Mainoksen Sopimuksen mukaisesti.
Mainostajan tulee toimittaa Mainos Torille sovittujen
standardiformaattimääritysten
mukaisena
viimeistään
3
työpäivää ennen Mainoksen ensimmäistä esityspäivää, ja
viimeistään 10 työpäivää ennen ensimmäistä esityspäivää, mikäli
Mainos ei ole standardiformaattimääritysten mukainen.
Mainoksen tulee myös olla Torin kulloinkin voimassa olevien
graafisten mainosprofiiliohjeiden mukainen. Mikäli Mainosta ei
toimiteta ajoissa, Mainostaja on velvollinen maksamaan
Mainoksen julkaisun täysimääräisesti Sopimuksen mukaisesti
siitä huolimatta, ettei Tori ole julkaissut Mainosta sovittuna
päivämääränä Mainostajan viivästyksestä johtuen.
Mainostaja sitoutuu siihen, että Mainoksessa markkinoidaan
ainoastaan Mainostajan tai Mainostajan konserniin kuuluvien
yhtiöiden tuotteita ja/tai palveluja.
Mainostaja vakuuttaa, että Mainoksen sisältö ei loukkaa Suomen
lakeja, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita tai päätöksiä tai
muita soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä, jotka kulloinkin
sääntelevät markkinointia. Lisäksi Mainostaja vakuuttaa, ettei
Mainoksen sisältö eivätkä siinä markkinoidut tuotteet ja/tai
palvelut loukkaa mitään kolmansien tahojen tekijänoikeuksia,
tavaramerkkioikeuksia tai mitään muita immateriaalioikeuksia ja
että Mainos ei ole sellainen tai suunniteltu niin, että se rikkoo
jotakin lakia, säännöstä, julkisen viranomaisen määräystä,
omaksuttua käytäntöä tai toimintatapaa tai on omiaan
aiheuttamaan pahennusta. Jälkimmäinen tarkoittaa muun
muassa sitä, ettei Mainos saa sisältää kiihottamista mitään
kansanryhmää vastaan, pornografiaa tai väkivaltaa.
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Mainostajan tulee varmistaa, että Mainos on henkilötietolain
(1999/523, “Henkilötietolaki”) mukainen ja että pitäessään
Mainosta esillä Tori ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä tai toimi
Henkilötietolain vastaisesti.
Silloin kun Torin yksinomaisen näkemyksen mukaan on syytä
uskoa, että Mainos ei täytä tässä kohdassa 2 esitettyjä ehtoja,
Torilla on oikeus kieltäytyä Mainoksen julkaisemisesta tai
keskeyttää sen esittäminen, jolloin Mainostajaa pyydetään
toimittamaan muokattu Mainos julkaistavaksi viimeistään 48
tuntia ennen sovittua julkaisupäivämäärää. Mikäli Mainostaja ei
toimita Mainosta, jonka Tori on sitoutunut julkaisemaan tämän
määräajan puitteissa, Mainostaja on velvollinen suorittamaan
Torille maksun Sopimuksen mukaisesti julkaisemattomuudesta
huolimatta.
MAINOSTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU
Mainostaja sitoutuu korvaamaan Torille kaikki Torille
aiheutuneet tappiot, vahingot, kulut tai kustannukset, jotka
aiheutuvat Mainostajan Sopimusrikkomuksesta. Mainostajan
vastuu tämän kohdan 3.1 perusteella rajoittuu välittömiin
vahinkoihin, ellei Mainostaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti
tai törkeällä tuottamuksella.
Kohdan 3.1 rajoituksesta poiketen Mainostajan tulee korvata
Torille kaikki Torille, Schibsted ASA -konserniin kuuluville
yhtiöille tai mille tahansa muulle Torin yhteistyökumppanille
aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot tai tappiot (mukaan
lukien neuvonantajakulut, palkkiot ja muut kustannukset), jotka
johtuvat siitä, ettei Mainos ole kohdan 2 määräysten mukainen.
Mainostaja vastaa kaikista Torin Kanavissa julkaistuista
Mainoksistaan ja sen, että Torilla on oikeus kieltäytyä
julkaisemisesta kohdan 2.6 mukaisesti, ei tule tulkita
muodostavan Torille mitään velvollisuutta tarkastaa mitään
Mainosta ennen julkaisua, tai että julkaisemalla Mainoksen Tori
jollakin tavalla vahvistaisi Mainoksen olevan kohdan 2
asettamien
määräysten
mukainen.
Mainostajan
korvausvelvollisuus Toria kohtaan tämän kohdan 3 perusteella
soveltuu näin ollen myös Mainoksiin, jotka Tori on tarkastanut
esittämättä mitään huomautuksia.
Mikäli Toria vastaan esitetään vaatimuksia Mainoksen johdosta,
Tori ilmoittaa asiasta Mainostajalle. Torin pyynnöstä Mainostaja
sitoutuu omalla kustannuksellaan ja kohtuullisissa määrin
avustamaan Toria kaikkien Mainoksen johdosta Toria vastaan
esitettyjen vaatimusten käsittelemisessä.
OIKEUDET
Kaikki oikeudet Mainostajan Torille toimittamaan Mainoksen
tausta-aineistoon säilyvät Mainostajalla tai Mainostajan
edustamalla oikeudenhaltijalla, eikä tällaisia oikeuksia siirretä
Torille Sopimuksen perusteella. Mainostaja myöntää täten
Torille rajoittamattoman oikeuden käyttää, julkaista, muuttaa,
leikata
tai
muutoin
työstää
edellä
mainittua
markkinointiaineistoa siltä osin kuin Tori katsoo tarpeelliseksi
Torin Kanavissa mainostamista varten.
Kaikki oikeudet Torin tuottamaan Mainoksen tausta-aineistoon,
mukaan lukien Mainoksen esittämistä edesauttavaan taustaaineistoon, kuten html-koodi tai muu ohjelmistokoodi, säilyvät
Torilla tai Torin edustamalla oikeudenhaltijalla.
Tausta-aineistoa ja osapuolten toisiltaan saamaa aineistoa, tai
aineistoa johon on myönnetty pääsy (esim. kuvat, ohjelmistot,
sovellukset, mainostekstit yms.) saa käyttää yksinomaan
Sopimuksen puitteissa.
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TIETOJEN KERUUTA, SIIRTOA JA KÄSITTELYÄ
KOSKEVA KIELTO
Torin Kanavien käyttäjiä koskevia tietoja ei ilman Torin
etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää saa kerätä tai hankkia
mainonnan kohdentamiseksi tällaisille käyttäjille nyt tai
tulevaisuudessa, tai käyttäjien luokittelemiseksi luokkiin/ryhmiin
jotakin muuta kaupallista tarkoitusta varten käyttämällä
evästeitä tai muita seurantamenetelmiä. Tiedonkeruuta voidaan
suorittaa ainoastaan Mainoksen katselukertojen, sen
kattavuutta ja konversion raportoimista ja seurantaa varten.
Torin Kanavien käyttäjiä koskevia tietoja ei ilman Torin
etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää saa luovuttaa
millekään kolmannelle taholle esimerkiksi, mutta ei näihin
rajoittuen, siirtämällä niitä ulkopuolisiin mainospörsseihin,
tiedonkeruu-alustoille tai muihin järjestelmiin.
Torin Kanavien käyttäjien henkilötietoja sisältäviä tietoja ei saa
käsitellä ilman kyseessä olevan tahon nimenomaista
suostumusta. Tämä tarkoittaa muun muassa – mutta ei näihin
rajoittuen
–
sitä,
että
evästeiden
ja
muiden
seurantamenetelmien käyttäminen henkilötietojen yhteydessä
on kiellettyä.
Tämän kohdan 5 määräysten rikkominen muodostaa olennaisen
Sopimusrikkomuksen.
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YLIVOIMAINEN ESTE
Torilla ei ole mitään vahingonkorvausvelvollisuutta, eikä mitään
muuta vastuuta silloin kun kyseessä oleva virhe johtuu Torin
vaikutusvallan ulkopuolella olevista seikoista, joihin Tori ei
voinut kohtuudella varautua Sopimuksen tekohetkellä ja joiden
seurauksia Tori ei voinut kohtuudella välttää tai poistaa.
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MAKSUT JA MAKSUEHDOT
Mainoshinnat on esitetty Sopimuksessa. Kaikki hinnat on
esitetty euroissa ilman arvonlisäveroa.
Ellei Sopimuksessa toisin todeta, Tori laskuttaa sovitun hinnan
Mainostajalta tilausvahvistuksen yhteydessä.
Ellei Sopimuksessa toisin todeta, maksu tulee suorittaa 14
päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
Tori pidättää oikeuden vaatia, että se saa maksunsa ennen
julkaisua.
Mikäli Mainostajan maksu Torille viivästyy, Torilla on oikeus: (i)
24 %:n vuotuiseen viivästyskorkoon erääntyneille saataville; (ii)
veloittaa muistutus- ja korkoilmoitusmaksut; ja (iii) keskeyttää
Mainostajan Mainoksen esittäminen kokonaan tai osittain.
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TORIN KANAVAT
Tori ei takaa, että Torin Kanavat ovat virheettömiä tai että
niiden saatavuus on häiriötöntä.
Mainostaja tiedostaa ja hyväksyy, että Torin Kanavien
kävijämäärät vaihtelevat aika ajoin. Tori ei vastaa tällaisista
vaihteluista. Mainostaja tiedostaa ja hyväksyy myös, että Mainos
ei välttämättä luo Mainostajalle mitään uusia asiakassuhteita eikä
sillä välttämättä ole mitään vaikutusta Mainostajan
liiketoimintaan ja että Tori ei vastaa millään tavalla kyseisistä
seikoista.
Tori pidättää oikeuden tehdä muutoksia Torin Kanavien
rakenteeseen ja tällaisten muutosten yhteydessä muokata
Mainoksen formaattia ja rakennetta Torin Kanavien uutta
rakennetta vastaaviksi.
VASTUUNRAJOITUS
Tori ei vastaa mistään tappioista, vahingoista tai kuluista, joiden
syynä on sovittujen mainospaikkojen loppuun myyminen.
Mikäli Mainosta ei julkaista Sopimuksen mukaisesti tai se
julkaistaan muutoin virheellisesti ja kyseinen virheellisyys johtuu
Torista, Tori voi oman harkintavaltansa puitteissa joko antaa
Mainostajalle hinnanalennuksen tai pidentää kyseisen Mainoksen
esitysaikaa.
Pois lukien kohdassa 7.2 esitetty, Tori korvaa Mainostajalle
ainoastaan todennetut, kohtuulliset kulut, jotka ovat välitöntä
seurausta Mainoksen virheellisyydestä, korvaussumman ollessa
enintään kyseisestä Mainoksesta maksettu hinta. Näin ollen
Mainostaja ei ole oikeutettu korvaukseen mistään muista
kuluista tai mistään välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista,
kuten
menetetty
liikevoitto,
hyödyttömiksi
jääneet
kustannukset tai muut välilliset vahingot, ellei vahinko ole
aiheutunut Torin törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesta
toiminnasta. Lisäksi Tori on vapautettu kaikesta vastuusta
vahingoista ja tappioista, jotka aiheutuvat alla kohdassa 8
kuvatuista seikoista.
Mainostaja on oikeutettu korvaukseen ainoastaan kun kohdassa
7.2 mainittua virhettä koskeva reklamaatioilmoitus on

toimitettu kymmenen (10) päivän kuluessa kyseessä olevan
Mainoksen
julkaisupäivästä.
Ollakseen
pätevä,
korvausvaatimuksen tulee olla esitetty Torille kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, jona Mainostaja tuli tai
sen olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteista, joihin vaatimus
perustuu.
Tämä kohta 7 sääntelee tyhjentävästi Mainostajan
mahdollisuuksia vaatia sanktioita, korvauksia tai muita
oikeussuojakeinoja Sopimuksen perusteella.
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10. SOPIMUKSEN SIIRTO
Ilman Torin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta
Mainostajalla ei ole oikeutta siirtää ja/tai pantata Sopimuksen
mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain.
Torilla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja
velvollisuutensa kokonaan tai osittain toiselle yhtiölle Schibsted
ASA -konsernin sisällä.

11. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
11.1 Osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin,
mikäli: (i) toinen osapuoli on syyllistynyt Sopimuksen mukaisten
velvoitteidensa
olennaiseen
rikkomiseen
eikä
korjaa
rikkomustaan 14 päivän kuluessa korjausvaatimuksesta; tai (ii)
toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, keskeyttää maksunsa,
aloittaa yrityssaneerausmenettelyn, tai milloin voidaan muutoin
kohtuudella ennakoida, että toisen osapuolen velvoitteet eivät
tule asianmukaisesti suoritetuiksi.
11.2 Torilla on myös oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin,
mikäli: (i) Mainostaja harjoittaa toimintaa, jonka voidaan katsoa
kilpailevan suoraan tai välillisesti Torin harjoittaman toiminnan
kanssa; tai (ii) kohdassa 2.6 esitetystä syystä Tori kieltäytyy
julkaisemasta Mainosta tai keskeyttää sen esittämisen. Mikäli
Tori purkaa Sopimuksen tällä perusteella, Mainostaja on
oikeutettu hyvitykseen toteuttamatta jäävän esitysajanjakson
osalta suoritetusta maksusta. Torilla ei kuitenkaan ole mitään
muita velvoitteita tai vastuita Mainostajaa kohtaan tällaisen
purkamisen seurauksena.

12. SALASSAPITO
Osapuolet sitoutuvat salassapitoon Sopimuksen määräysten
osalta sekä Sopimusta koskevien neuvotteluiden aikana
luovutettujen
tietojen
osalta
tämän
Sopimuksen
voimassaoloaikana ja sen jälkeen. Mainostajan tulee myös pitää
salassa Torin toimintaa koskevat tiedot, jotka on luovutettu
Mainostajalle tämän Sopimuksen tai Mainoksen varaamisen
yhteydessä. Torin ei kuitenkaan tarvitse noudattaa
salassapitovelvoitetta minkään Schibsted ASA -konserniin
kuuluvan yhtiön suhteen, eikä siltä osin kuin tietojen luovutusta
vaaditaan soveltuvien pörssisääntöjen tai muiden soveltuvien
lakien tai määräysten johdosta.
13. SOPIMUSMUUTOKSET JA -LISÄYKSET
Kaikki Sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset tulee tehdä
kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne allekirjoitettava.
14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
Sopimusta tulkitaan ja sovelletaan Suomen lakien mukaan, pois
lukien sen lainvalintasäännökset. Kaikki Sopimukseen liittyvät
erimielisyydet ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa,
Helsingin käräjäoikeuden toimiessa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimena.

