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POSTIMERKKIEN JÄLLEENMYYNNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT (1.10.2012)
1. Soveltamisala
Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Posti Oy:n (jäljempänä Posti) postimerkkien ja muiden
sopimuksen liitteenä olevassa provisiolomakkeessa mainittujen Postin tuotteiden jälleenmyynnissä.
2. Yleistä
Jälleenmyyjä tilaa myytävät Tuotteet Postilta ja myy ne edelleen asiakkaille. Posti toimittaa Tuotteet
Jälleenmyyjälle tilauksen mukaan. Postimerkkien luovuttamisessa Jälleenmyyjältä edelleen ostajille
on kyseessä verottoman postipalvelun myynti Postin nimissä ja lukuun.
Jälleenmyyjä ei voi edelleen myöntää jälleenmyyntioikeuksia, elleivät sopimusosapuolet siitä
kirjallisesti erikseen sovi.
3. Sopimusalue ja jälleenmyynnin luonne
Jälleenmyyjän myyntialue on Suomi. Jälleenmyynti tapahtuu sopimuksen liitteessä mainituissa
jälleenmyyjän kiinteissä toimipaikoissa.
Tämä sopimus ei rajoita Itella Postin oikeutta myydä Tuotteita itse tai muiden jälleenmyyjien kautta.
Jälleenmyyjällä ei ole yksinmyyntioikeutta.
4. Tuotteiden hinnat
Tuotteiden hinnat Jälleenmyyjälle määräytyvät kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston ja
postimerkin nimellisarvon mukaan. Tuotteiden vähimmäisostomäärä on määritelty sopimuksen
liitteenä olevassa tarjouksessa/hinnastossa.
Hintoihin lisätään ilman eri ilmoitusta arvonlisävero ja muut lainsäädännöstä tai viranomaisten
toimenpiteistä aiheutuvat välilliset verot ja maksut niiden voimaantulohetkestä lukien siltä osin kuin
tuotteet ovat arvonlisäverollisia. Arvonlisävero ja muut verot ja maksut peritään kulloinkin
voimassaolevan veroprosentin mukaisina.
Jälleenmyyjä noudattaa jälleenmyynnissä Tuotteiden ohjehintoja, jotka ovat kulloinkin
voimassaolevan palveluhinnaston sekä postimerkin nimellisarvon mukaiset.
5. Laskutus- ja maksuehdot
Jälleenmyyjä sitoutuu suorittamaan Tuotteita koskevat maksut Postin tilauskohtaisesti lähettämän
laskun mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 16 %.
Maksun viivästyessä Postilla on oikeus lisäksi veloittaa kulloinkin voimassa olevassa
palveluhinnastossa mainittu perimismaksu.
Laskua koskevat muistutukset on tehtävä mahdollisuuksien mukaan eräpäivään mennessä. Kolmea
kuukautta vanhempien laskujen muistutuksia ei pääsääntöisesti käsitellä.
6. Jälleenmyyjälle myönnettävä välityspalkkio
Posti myöntää jälleenmyyjälle välityspalkkiota, sopimuksen liitteen mukaisesti.
Posti antaa em. välityspalkkion Tuotteiden ostojen yhteydessä ja se lasketaan Tuotteiden
arvonlisäverottomista hinnoista.
Posti voi muuttaa välityspalkkion määrää ja sen määräytymisperusteita ilmoittamalla siitä
Jälleenmyyjälle hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.
Jälleenmyyjä ei saa muuta palkkiota tai alennusta.
7. Virheelliset Tuotteet
Jälleenmyyjällä on postimerkkien ja jälleenmyyntiin lueteltujen tuotteiden palautusoikeus vain, jos
tuotteet ovat virheellisiä tai ne eivät vastaa Jälleenmyyjän tilaamia tuotteita. Posti sitoutuu
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vaihtamaan tuotteet virheettömiin, mikäli Jälleenmyyjä reklamoi virheellisistä tuotteista seitsemän (7)
päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jälleenmyyjällä ei ole tuotteiden palautusoikeutta
muissa kuin edellisessä kappaleessa kuvatuissa tilanteissa ellei Postin kanssa toisin sovita. Posti
pidättää itselleen oikeuden päättää tuotteiden palautusoikeudesta sekä palautusmenettelystä.
8. Postin velvollisuudet
Posti toimittaa jälleenmyyjälle kaikki ne tiedot mitä Tuotteiden markkinoinnissa tarvitaan ja tukee
Tuotteiden jälleenmyyntiä sen mukaan mitä osapuolet erikseen sopivat.
9. Jälleenmyyjän velvollisuudet
Jälleenmyyjän tulee edistää Tuotteiden myyntiä aktiivisesti sopimusalueella. Jälleenmyyjä ei saa
myydä tai markkinoida Tuotteiden kanssa välillisestikään kilpailevia tuotteita.
Jälleenmyyjä sitoutuu lisäksi noudattamaan Posti Group -konsernin vastuullisia ja eettisiä
menettelytapoja kuten lakien ja säädösten noudattamista, hyviä liiketoimintaperiaatteita,
syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa ja
vastuuta ympäristöstä, sekä sitoutuu YK:n Global Compact -periaatteisiin koskien muun muassa
työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua, korruption poistamista ja ihmisoikeuksia. Kulloinkin
voimassaolevat Posti Groupin yritysvastuuperiaatteet ovat Posti Groupin verkkosivuilla
www.posti.com.
10. Vahingonkorvausvastuu
Posti ei vastaa välillisten, epäsuorien tai Postista riippumattomien vahinkojen korvaamisesta.
Välittömien vahinkojen osalta Postin korvausvastuu rajoittuu Jälleenmyyjälle myytyjen Tuotteiden
arvoon. Posti ei vastaa loppuasiakkaalle tai muulle kolmannelle osapuolelle syntyneen vahingon
korvaamisesta.
11. Ylivoimainen este
Sopijaosapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja, mikäli
sopimuksen täyttämisen estää osapuolesta riippumaton ylivoimainen este, ts. olosuhde, jota
osapuoli ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut estää.
12. Salassapito
Sopijaosapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki tätä sopimusta koskevat luottamukselliset
tiedot sekä tietoonsa tulleet osapuolten tai niiden asiakkaiden liike- tai ammattisalaisuudet.
Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.
13. Sopimuksen purkaminen
Sopijaosapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli jompikumpi osapuolista
oleellisesti jättää täyttämättä sopimuksessa sovitut velvollisuudet tai muuten olennaisesti rikkoo
sopimuksen ehtoja.
Sopimuksen purkaminen on suoritettava kirjallisesti.
Purkamisperusteena pidetään mm. sitä, jos
a) Jälleenmyyjä ei ole maksanut erääntynyttä laskua kahden viikon kuluessa maksukehotuksen
lähettämisestä
b) Ennakolta tiedetään, että sopimusosapuoli ei pysty täyttämään sopimusta eikä anna riittävää
vakuutta suorituksestaan
c) Sopimusosapuoli on jättänyt konkurssi- tai yrityssaneeraushakemuksen taikka haettu konkurssiin
tai yrityssaneeraukseen, sopimusosapuoli on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai viranomainen
on todennut sopimusosapuolen kyvyttömäksi vastaamaan hänelle sopimusehtojen mukaan
kuuluvista velvollisuuksista
Sopimuksen purkautuessa tai muulla tavoin päättyessä Jälleenmyyjä on velvollinen palauttamaan
Tuotteiden myyntiin liittyvän aineiston ja myynnin tukimateriaalin.
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14. Sopimuksen siirtäminen
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle ilman toisen sopijaosapuolen antamaa kirjallista suostumusta.
Posti voi kuitenkin siirtää sopimuksen Posti Group -konserniin kuuluvalle osakeyhtiölle ilman
Jälleenmyyjän suostumusta.
15. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä
neuvotteluissa.
Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Mikäli osapuolet niin sopivat, voidaan erimielisyydet ratkaista myös yhden välimiehen
välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annettua lainsäädäntöä noudattaen.
16. Sopimusehtojen voimassaolo ja niiden muuttaminen
Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 1.6.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi. Posti pidättää
oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen
muutoksia kirjallisesti Jälleenmyyjän sopimuksessa mainittuun osoitteeseen.
17. Muut ehdot
Muilta osin noudatetaan Jälleenmyyjän ja Postin välisen jälleenmyyntisopimuksen ehtoja.

