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SOPIMUS SHOP-IN-SHOP-PALVELUSTA
(v2021-1)

OSAPUOLET:
CHECKOUT FINLAND OY (”Palveluntarjoaja )
Y-tunnus: 2196606-6
Gebhardinaukio 1, 00530 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: Hämeenkatu 6 B, 33100 Tampere
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@checkout.fi
Asiakaspalvelu: 0800 552 010
Palveluntarjoaja on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Finanssivalvonta
valvoo palveluntarjoajan toimintaa.
XXX (”Kumppani”)
y-tunnus:
Kotipaikka:
1.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Kumppani tarjoaa kauppiaille mahdollisuutta myydä tuotteita tai palveluita ylläpitämällään sähköisellä markkinapaikalla (”Shop-in-shop-palvelua” ).
Palveluntarjoaja on Finanssivalvonnan alainen maksulaitos, joka tarjoaa yhdellä sopimuksella laajan valikoiman
maksutapoja verkkokaupan maksamiseen.
Tässä sopimuksessa (”Sopimus ”) sovitaan ehdoista, joilla Palveluntarjoaja tarjoaa maksujenvälityspalveluita (”Palvelu”) osaksi Shop-in-shop-palvelua. Palveluntarjoaja solmii erilliset sopimukset Shop-in-shop-palvelussa toimivien
kauppiaiden (”Kauppias”) kanssa maksujenvälityspalveluihin liittyen. Jos Kumppani toimii myös itse Kauppiaana,
Kumppani tekee maksunvälityksestä erillisen sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa.

2.

OSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET
Osapuoli on velvollinen toimittamaan oman palvelunsa ja suorittamaan niihin liittyvät toimenpiteet Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja velvoittavaa lainsäädäntöä noudattaen.
Kumpikin Osapuoli vastaa siitä, että se noudattaa kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä täyttäessään tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Kumpikin Osapuoli vastaa siitä, että se noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä.
Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Shop-in-shop-palvelua käyttäville Kauppiaille maksunvälityspalvelua. Palveluntarjoajan ja Kauppiaan väliset sopimukset ovat itsenäisiä sopimuksia ja Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä
sopimuksen tekemisestä objektiivisin ja syrjimättömin perustein esimerkiksi lainsäädännöstä tai Palveluntarjoajan
noudattaman asiakasvalinnan periaatteista johtuvasta syystä (Kielletyt palvelut, pakotteet) tai mikäli Kauppias ei ole
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merkitty kauppa- tai yhdistysrekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus myös kieltäytyä aktivoimasta Kauppiaan palvelua tai keskeyttää se, mikäli Kauppias ei ole toimittanut vaadittuja tarpeellisia tietoja asiakkaan tuntemista varten
tai tunnistautunut hyväksyttävällä tavalla.
Kumppani on velvollinen integroimaan Palveluntarjoajan maksunvälityspalvelun osaksi Shop-in-shop-palveluansa
ja vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista.
Kumppani vastaa Shop-in-shop-palvelussaan toimivien Kauppiaiden Palvelun käytön edellyttämien tunnusten luomisesta Palveluntarjoajan tarjoaman sähköisten itsepalvelukanavien kautta.
3.

TILITYKSET
Palveluntarjoaja tilittää maksut suoraan kullekin Kauppiaalle.
TAI
Kumppani sopii Kauppiaiden kanssa, että Palveluntarjoaja pidättää Kumppanin puolesta maksutilityksistä Kumppanin ja Kauppiaan sopiman markkinapaikkamaksun. Kumppani vastaa siitä, että sen Palveluntarjoajalle ilmoittamat
markkinapaikkamaksujen suuruudet ja oikeus maksun pidättämiseen vastaavat aina ajantasaisesti Kumppanin ja
Kauppiaan välistä sopimusta.

4.

MARKKINOINTI
Kumppanilla on oikeus markkinoida Palvelua omille asiakkailleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Markkinoinnissa
ei kuitenkaan saa käyttää sopimatonta tai lain vastaista menettelyä eikä antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.
Kumppani saa markkinoinnissaan käyttää Palvelun logoa ja tuotemerkkiä. Kumppanin tulee ennen käytön aloittamista ilmoittaa Palveluntarjoajalla tämän logon tai tuotemerkin käytöstä ja sen tarkoituksesta. Palveluntarjoajalla
on oikeus kieltää toimi- tai tuotenimen tai tavaramerkin käyttö kokonaan tai osittain ilmoittamalla tästä kirjallisesti
Kumppanille. Kumppanin tulee käyttää Shop-in-shop-palvelussaan Palvelun logoa. Logon tulee olla selvästi näkyvillä loppuasiakkaille näkyvässä verkkopalvelussa.

5.

KUSTANNUKSET
Kumpikin Osapuoli vastaa itse omista kustannuksistaan. Kumppani on velvollinen maksamaan Palveluntarjoajalle
kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa (liite 1) määritellyn palkkion

6.

PALVELUN SAATAVUUS JA VIRHEET
Palvelu on saatavilla kulloinkin voimassa olevien Palveluntarjoajan maksunvälityspalvelun ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajan vastuu virheestä rajoittuu virheen korjaamiseen tai virheellisen Palvelun uudelleen toimittamiseen.
Kumppani on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi huomattuaan Palvelussa katkoksia, ongelmia
tai muita häiriöitä sekä osallistumaan aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan ongelmien selvittämiseen.

7.

ALIHANKKIJAT
Osapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Osapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Osapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta
osaltaan Osapuolelle asetettuja velvoitteita.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET
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Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai ilmaisematta Luottamuksellisia tietoja työntekijöilleen, hallintohenkilöilleen, neuvonantajilleen, alihankkijoilleen ja ulkoistamiskumppaneilleen, paitsi luottamuksellisena niille, joilla on
perusteltu tarve tuntea kyseinen Luottamuksellinen tieto Sopimusten mukaisten tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi ja jotka ovat työ- tai palvelussopimuksensa perusteella taikka muutoin velvollisia pitämään tällaisen aineiston
luottamuksellisena.
Jos Osapuolet Sopimuksen puitteissa luovuttavat toisilleen tietoa tai aineistoa, luovuttava Osapuoli pidättää itsellään
kaikki oikeudet tietoon ja aineistoon ja myöntää vastaanottavalle Osapuolelle oikeuden käyttää aineistoja ainoastaan
Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.
Osapuolet vastaavat siitä, ettei niiden tämän Sopimuksen puitteissa tuottama palvelu loukkaa kolmansien osapuolten
immateriaali- tai muita oikeuksia.
Osapuoli vastaa ja hyvittää vahinkoa kärsineelle Osapuolelle kaikki Osapuolen sen kolmannelle osapuolelle tuomioistuimen määräyksestä suorittamat korvaukset, vahingonkorvaukset ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäynti- ja asiamieskulut), jotka johtuvat vahinkoa kärsinyttä Osapuolta kohtaan esittämästä vaatimuksesta, jonka
mukaan toisen Osapuolen palvelun käyttö, tarjoaminen tai palveluun käytetty tekniikka, ohjelmisto tai brändielementit loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, edellyttäen, että vahinkoa kärsinyt Osapuoli ilmoittaa toiselle Osapuolelle välittömästi tällaisesta vaatimuksesta sen saatuaan. Osapuolen tämän kohdan mukainen
vastuu ei kuitenkaan kata mitään avointa lähdekoodia sisältävää ohjelmistoa, pois lukien Osapuolen muutokset
koodiin.
Osapuoli ei vastaa missään tilanteessa edellä mainituista vaatimuksista, mikäli ne johtuvat (i) toisen Osapuolen
brändielementtien käyttämisestä muokatussa tai muutetussa muodossa tai (ii) Osapuolen omasta materiaalista.
Osapuolella on kuitenkin aina oikeus sopia tai harkintansa mukaan puolustautua toisen Osapuolen puolesta tällaisia väitteitä vastaan toisen Osapuolen kohtuullisella avustuksella.
9.

AUDITOINTI
Kumppanilla on oikeus auditoida Palvelu osana Shop-in-shop-palvelua. Palveluntarjoajalla on velvollisuus kohtuudella avustaa Kumppania Palvelun auditoinnissa. Kumppani vastaa auditoinnin kustannuksista ja Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Kumppanilta auditointiin kulunut työaikansa hinnastonsa mukaisesti.

10. SALASSAPITO
Luottamuksellinen tieto tarkoittaa Sopimuksen sisältöä sekä mitä tahansa Osapuolten tai niiden edustajien Sopimuksen mukaisen yhteistyön puitteissa toisillensa luovuttamaa tietoa, jota voidaan tiedon luonteesta johtuen kohtuudella olettaa olevan toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa ("Luottamuksellinen tieto ”). Luottamuksellinen
tieto voi koskea tiedon luovuttanutta Osapuolta tai sen toimittajia, asiakkaita, näiden liiketoimintaa tai toimintatapoja ja voi olla luonteeltaan esimerkiksi teknistä, kaupallista tai taloudellista.
Luottamuksellisina tietoina ei kuitenkaan pidetä tietoja, jotka: (a) olivat yleisesti tunnettuja hetkellä, jolloin ne luovutettiin vastaanottavalle Osapuolelle; (b) myöhemmin ovat tulleet yleisesti tunnetuiksi joko julkaisemalla tai muutoin ilman vastaanottavan Osapuolen laiminlyöntiä taikka luovuttavan Osapuolen oikeuksien loukkaamista; (c) todistettavasti olivat vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen tietojen luovuttamista; taikka (d) vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta.
Osapuolet sitoutuvat pitämään toistensa Luottamukselliset tiedot salassa kolmansilta osapuolilta, lukuun ottamatta
sellaisia alihankkijoita, jotka ovat sitoutuneet vähintään tätä Sopimusta vastaaviin salassapitovelvoitteisiin. Osapuoli
sitoutuvat olemaan käyttämättä toisen Osapuolen Luottamuksellista tietoa mihinkään muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Osapuolten on lisäksi noudatettava kaikessa tähän Sopimukseen liittyvässä toiminnassa kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä aiheutuvia salassapitovelvoitteita, mukaan lukien pankkitai vakuutussalaisuutta koskevat velvoitteet.
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Ellei tästä Sopimuksesta tai voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta aiheudu, Osapuoli sitoutuu Sopimuksen
päättymisen jälkeen palauttamaan kaikki toisen Osapuolen Luottamukselliset tiedot tai toisen Osapuolen niin pyytäessä hävittämään tällaiset tiedot.
Edellä sanotusta riippumatta Osapuoli saa ilmaista tai luovuttaa sellaisia toisen Osapuolen Luottamuksellisia tietoja, jonka se on velvollinen luovuttamaan tai ilmaisemaan voimassa olevan lain, asetuksen, viranomaismääräyksen taikka tuomioistuimen päätöksen perusteella. Osapuolten pitää kuitenkin tällöinkin pyrkiä varmistamaan Luottamuksellisten tietojen mahdollisimman kattava salassapito.
Osapuolet vastaavat siitä, että niiden tähän Sopimukseen liittyen käyttämänsä henkilöstö, alihankkijat ja ulkoistamiskumppanit ovat sitoutuneet vähintään tätä Sopimusta vastaaviin salassapitovelvoitteisiin.
Molemmat Osapuolet ovat tietoisia siitä, että tämän Sopimuksen mukaisten salassapitovelvoitteiden rikkominen on
omiaan aiheuttamaan tiedot luovuttaneelle Osapuolelle ja mahdollisesti muulle taholle, jonka Luottamuksellisesta
tiedosta on kysymys, vahinkoa. Rikkonut Osapuoli on velvollinen korvaamaan salassapitovelvollisuutensa rikkomisesta tiedot luovuttaneelle Osapuolelle tai muulle taholle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.
Tämän Sopimuskohdan mukaiset velvoitteet sitovat Osapuolia myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen.
11. VASTUUNRAJOITUS JA YLIVOIMAINEN ESTE
Osapuolet vastaavat toisilleen tämän Sopimuksen rikkomisella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Osapuolet
eivät vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillistä tai epäsuoraa vahinkoa ovat ainakin Osapuolen tai
tämän sopimuskumppanin tai asiakkaan tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen tai keskeytyminen, sitä koskeva
palvelu ja siihen perustuvat maksut, saamatta jäänyt voitto tai muu Osapuolelle tai kolmannelle osapuolelle aiheutunut vahinko, jota ei ole voinut kohtuudella ennakoida.
Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai, jotka ovat aiheutuneet toiselle Osapuolelle salassapidon rikkomisesta, immateriaalioikeuden loukkauksella, henkilötietojen käsittelyä koskevien velvollisuuksien rikkomisesta tai kolmannen osapuolen
oikeuksien rikkomisesta.
Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on
estänyt sellainen ylivoimainen este tai muu epätavallinen ja ennalta arvaamaton ja Osapuolesta riippumaton syy,
johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai
ennakoida.
Ylivoimainen este on esimerkiksi yleislakko, saarto tai muu Osapuolta laajempi työtaistelutoimi, maksuliikkeen yleinen keskeytyminen, tulva, luonnonmullistus, tulipalo, televiestinnän tai tietoliikenteen tai joukkoliikenteen laajaalainen keskeytyminen, sota, kapina tai niihin verrattava tapahtuma.
Osapuoli ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä kyseisen Osapuolen velvollisuuksia tai kyseisen Osapuolen velvoite jää täyttämättä
tai viivästyy sillä perusteella, että velvoitteen täyttäminen olisi vastoin Kansainvälisiä pakotteita tai maksu, maksaja,
maksunsaaja, maksajan tai maksunsaajan konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, maksajan
tai maksunsaajan suora tai välillinen omistaja, edellä mainittujen tahojen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka
(Osapuolen parhaan tietämyksen mukaan) johtaja, työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja
on Kansainvälisten pakotteiden kohteena.
"Kansainvälisillä pakotteilla " tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten
asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.
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12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Osapuolet sopivat yhdessä Sopimuksen muutoksista.
Palveluntarjoajalla on kuitenkin edellä sanotusta huolimatta oikeus muuttaa Kumppanin palvelumaksuja ilmoittamalla siitä Kumppanille kirjallisesti (ml. sähköposti) vähintään 3 kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa.

13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus sen kanssa samaan ryhmään kuuluvalle yritykselle.
14. SOVELLETAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.
Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaan liittyviä säännöksiä.
15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus on voimassa toistaiseksi sen allekirjoittamispäivästä lukien. Osapuolilla on oikeus irtisanoa palvelu kirjallisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.
SOPIMUSASIAKIRJAT
Liite: Checkout Maksupalvelun hinnasto
Tämä Sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin Osapuolelle.
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

CHECKOUT FINLAND OY

KUMPPANI

Aika:
Paikka:

Aika:
Paikka:

