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PALVELUMODUULI 8 

LISÄARVOA LUOVAN JÄLLEENMYYJÄN EHDOT 

Toimittaja ja Tilinhaltija ovat sopineet Yleisistä ehdoista, joiden mukaan Tilinhaltijalle hankitaan tiettyjä ratkaisuja (”Pääsopimus”).   

Pääsopimuksen mukaisesti Tilinhaltija tekee tiettyjen Ratkaisujen ostamisesta Sopimuksen/Tilauksen, johon pätevät nämä 

Palvelumoduulin ehdot (”Palvelumoduulin ehdot").  

Näitä Palvelumoduulin ehtoja sovelletaan, kun Tilinhaltijasta tulee Lisäarvoa luova jälleenmyyjä (joka on määritelty alla).  Nämä 

Palvelumoduulin ehdot täydentävät Yleisten ehtojen ja muiden Palvelumoduulien ehtoja. Mikäli Tilauksen ja näiden 

Palvelumoduulin ehtojen välillä ilmenisi ristiriitaisuuksia, epäselvyyksiä tai epäjohdonmukaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti 

asianmukaisen Sopimuksen/Tilauksen ehtoja ja Yleisiä ehtoja. 

1. MÄÄRITELMÄT 

1.1 Kaikki näissä Palvelumoduulin ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit viittaavat niille Yleisissä ehdoissa 

annettuihin määritelmiin, ellei alla toisin ilmoiteta.  

"Lisäarvoa luova jälleenmyyjä" tai "VAR (Value Added Reseller)" tarjoaa Thomasin Analyysejä sekä Testejä osana 

“VAR:n” omia, Lisäarvoa tuottavia palveluita, kuten Koulutus-, Konsultointi- ja Rekrytointipalveluita. 

"VAR -asiakkaita" ovat kaikki Lisäarvoa luovan jälleenmyyjän (VAR:in) asiakkaat; 

"VAR:n tarjous" tarkoittaa VAR:n omille asiakkaille tarjoamia tuotteita ja palveluita tai niiden osia;  

2. NIMITYS 

2.1 VAR voi kuvailla itseään Ratkaisujen ”Valtuutetuksi lisäarvoa luovaksi jälleenmyyjäksi”, mutta sen ei tule esittäytyä 

Toimittajan tai Thomasin edustajana missään tarkoituksessa tai myöntää luottoa Toimittajan tai Thomasin nimissä tai 

antaa mitään ehtoja, takuita tai edustusoikeuksia Toimittajan tai Thomasin puolesta tai sitouttaa Toimittajaa tai 

Thomasia mihinkään sopimuksiin.  VAR:n ei myöskään tule ilman Toimittajan ja/tai Thomasin kirjallista suostumusta 

myöntää mitään edustusoikeuksia tai muita sitoumuksia tai antaa mitään takuita tai vakuuksia koskien Ratkaisujen 

spesifikaatioita, ominaisuuksia tai suorituskykyä, jotka eivät ole yhdenmukaisia Dokumentaation tai muun Toimittajan 

tai Thomasin toimittaman edustuksellisen aineiston kanssa, tai jotka muutoin muodostavat korvausvelvollisuuden 

Toimittajan tai Thomasin puolesta. 

2.2 VAR:n ei tule myydä mitään Ratkaisuja alihankkijan tai myyntiedustajan kautta tai millekään alijakelijalle tai 

jälleenmyyjälle ilman Toimittajan ja/tai Thomasin erillistä kirjallista lupaa.  Sikäli kun Toimittaja ja/tai Thomas (kumpi 

tahansa soveltuu) suostuu tällaiseen nimitykseen, VAR:n tulee varmistaa, että se ryhtyy kirjalliseen sopimussuhteeseen 

sellaisen alihankkijan, myyntiedustajan, alijakelijan tai jälleenmyyjän kanssa sellaisin ehdoin, jotka tarjoavat Toimittajalle 

ja Thomasille vähintään yhtäläisen suojan kuin nämä Palvelumoduulin ehdot. 

2.3 VAR:n nimitys tämän lausekkeen 2 puitteissa antaa VAR:lle vain oikeuden jälleenmyydä VAR:n palveluita VAR:n 

asiakkaille osana VAR:n tarjousta näiden Palvelumoduulin ehtojen mukaisesti, eikä se siirrä mitään oikeutta, 

omistusoikeutta tai etuutta koskien mitään Ratkaisua VAR:lle tai VAR:n asiakkaille. 

3. VAR:N SITOUMUKSET 

3.1 VAR sitoutuu ja suostuu yhdessä Toimittajan kanssa: 

3.1.1 jälleenmyymään VAR:n palveluita ehdottomasti ja yksinomaisesti vain Sopimuksen, sovellettavien Palvelumoduulin 

ehtojen, Dokumentaation ja muiden Thomasin aika ajoin toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti; ja 

3.1.2 lähettämään Toimittajalle tai Thomasille (kumpi tahansa soveltuu) raportteja sovitussa muodossa, joista ilmenee 

VAR:n palvelun käyttöön VAR:n asiakkaiden toimesta liittyvän lisäarvopalvelun tiedot ja kaikki muut VAR:n 

Pääsopimuksen ja/tai näiden Palvelumoduulin ehtojen mukaisten velvollisuuksien suoritukseen liittyvät tiedot, joita 

Toimittaja voi kohtuudella pyytää aika ajoin. Nämä raportit tulee toimittaa neljäntoista (14) päivän kuluessa 

Toimittajalta tai Thomasilta saapuneen kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta tai säännöllisin sovituin väliajoin. 

4. VAR:N PIDÄTTÄMINEN, IRTISANOMINEN JA RAUKEAMINEN 

4.1 Jos Tilinhaltija tai VAR rikkoo mitä tahansa näitä Palvelumoduulin ehtoja 

kaikki tällaiset olosuhteet sallivat sen, että Toimittaja ja/tai Thomas voi pidättää Tilinhaltijan VAR-statuksen ja estää 

pääsyn VAR:n ratkaisuun kuten Markkinointiaineistoon.  

5. VAHINGONKORVAUKSET 

5.1 Yleisten ehtojen lausekkeen 14 (Vahingonkorvaukset) lisäksi ja sitä rajoittamatta, VAR:n tulee vapauttaa Toimittaja sekä 

Thomas kaikilta VAR:n asiakkailta tulevilta vaatimuksilta, jotka liittyvät VAR:n tarjoukseen ja/tai VAR:n palveluiden 

saavuttamattomuuteen. 


