Liite 1- Hinnasto, Arvato Finance
Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa

Yleiset
Palvelun käyttöönottomaksu

0 EUR

Vuosimaksu

0 EUR

Kuukausimaksu

0 EUR

Hinnat ja ehdot laskujen ostossa
Luottoraja

100.000 EUR

Maksu luottorajan muutoksesta

0 EUR

Arvato Financen veloittama prosenttimääräinen palkkio siirretyistä saatavista

2,45 %

Hinnat laskujen hallinnoinnista
Hallinnointipalkkio %:ia Myyjän bruttoliikevaihdosta

0,00 %

Hallinnointikulut per lasku, hyvityslasku tai viivästyskorkolasku (ilman postituskuluja)

0,00 EUR

Kustannus laskukopioiden lähettämisestä Ostajalle

0,00 EUR

Postimaksu (mikäli arvato Finance lähettää laskut Ostajille)

0,65 EUR

Ostajalta perittävä laskutusmaksu (Myyjä päättää Ostajalta perittävän laskutusmaksun määrän)

0,00 EUR

Hallintokustannus per maksuhuomautus

0,00 EUR

Maksetut lakisääteiset huomautusmaksut kuuluvat sopimusosapuolelle

arvato Finance

Maksettu viivästyskorko kuuluu sopimusosapuolelle

arvato Finance

Sopimusosapuoli, joka maksaa pankki- tai postisiirron vastaanottajamaksut

arvato Finance

Sopimusosapuoli, joka maksaa valuuttamuunnoksiin liittyvät pankkikulut

arvato Finance

Hallinnolliset edellytykset
Sopimusosapuoli, joka kirjoittaa ja lähettää laskut Ostajalle

Myyjä

Laskun keskimääräinen sivumäärä

1 sivu

Laskutettu valuutta
Sopimusosapuoli, johon laskujen vastaanottajat ottavat yhteyttä maksuja koskien
Maksuaika Ostajalle osoitetuissa laskuissa
Viivästyskorko Ostajalle osoitetuissa laskuissa*
Tilitysväli
Sopimukseen sisältyy laskutusta ulkomaille (kyllä/ei)

EUR
arvato Finance
14 päivää
Lakisääteinen
Kauppiassopimuksessa
Ei

Vaatimus- ja perintähallinnoimisen käytännöt
Lakisääteinen maksu maksumuistutuksesta*

5,00 EUR

Maksuhuomautusten määrä erääntynyttä laskua kohden
Erääntymispäivän jälkeisten päivien lukumäärä ennen kuin maksumuistutus lähetetään
Edellisestä maksumuistutuksesta kulunut aika ennen maksuvaatimuksen lähettämistä
Korkolaskutusväli

1
14 päivää
14 päivää
Kerran kuukaudessa

Perintähinnasto
Saatavakohtainen Myyjältä perittävä maksu
Maksetut lakisääteiset maksut kuuluvat arvato Financelle (kyllä/ei)
Arvato Financen provisio Ostajalta peritystä määrästä
Luottokelpoisuuden tarkistus
Osoite-, organisaatio- ja henkilötunnustutkinta
Oikeudellinen neuvonta

0,00 EUR
Kyllä
0,00 %
0,00 EUR
0,00 EUR
125 EUR/tunti

Ulkomaan perinnästä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan (ota yhteys Arvato Financean
hintatietoja varten)
*Muu kuin lakisääteinen laskutusmaksu, huomautusmaksu ja muu viivästyskorko edellyttävät, että niistä on pätevästi sovittu Myyjän ja Ostajan välillä.

Yleiset sopimusehdot – Arvato Finance
PayByBill
1§
Nämä yleiset ehdot koskevat arvato Financen tarjoamaa PayByBillpalvelua, jonka avulla Myyjä voi tarjota omalle asiakkaalleen
(jäljempänä ”Ostaja” tai ”Ostajat”) maksua postitse lähetettävää
laskua vastaan, kun Ostaja tilaa jonkin tuotteen tai palvelun Myyjän
verkkosivuston kautta.
Myyjä sitoutuu siirtämään kaikki verkkosivustonsa kautta tehtyihin
tilauksiin perustuvat laskusaatavansa arvato Financelle. Arvato
Financen ja Myyjän välinen sopimus koostuu PayByBillrahoitussopimuksen erityisehdoista, sen liitteenä 1 olevasta
hinnastosta sekä näistä yleisistä ehdoista (jäljempänä yhteisesti
”Sopimus”).
2§
Arvato Finance tai tämän yhteistyökumppani tarjoaa Myyjän käyttöön
tietojärjestelmän,
jonka
kautta
Myyjä
voi
integroida
laskutuskäytäntönsä arvato Financen tai arvato Financen
yhteistyökumppanin järjestelmän kanssa. Tietojärjestelmä ottaa
vastaan Myyjän järjestelmästä lähteviä luottopyyntöjä, jotka koskevat
henkilöitä, yrityksiä tai muita vastaavia Ostajia. Luottopyyntöihin on
liitetty ajantasaiset Ostajan luottotiedot.
3§
Arvato Finance päättää harkintansa mukaan luoton myöntämisestä
Ostajalle saatuaan edellä 2§:ssä mainitut tiedot. Arvato Financella on
oikeus
vaatia
Ostajan
ilmoitusta
laskun
hyväksymisestä
edellytyksenä laskusaatavan siirtämiselle Myyjältä arvato Financelle.
Arvato Financella on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä saatavan
siirtämisestä tai asettaa sille lisäehtoja. Syy kieltäytymiseen tai
lisäehtojen asettamiseen voi olla Ostajan luottotiedoissa, Ostajan
aiempiin arvato Financen tarjoamiin luottoihin liittyvissä seikoissa tai
muussa Ostajan tunnetussa luottohistoriassa taikka siinä, että arvato
Financella on perusteltua syytä epäillä, ettei kyseinen laskusaatava
täytä 7 §:n mukaisia takuita.
4§
Jos arvato Finance päättää olla suostumatta saatavan siirtämiseen,
arvato Financen on varattava Myyjälle mahdollisuus sallia Ostajan
suorittaa maksu laskua vastaan. Vaikka saatava ei tällöin siirry
Myyjältä arvato Financelle, arvato Finance hoitaa myös näiden
saatavien osalta niiden hallinnoinnin, valvonnan ja perinnän arvato
Financen yleisten käytäntöjen ja voimassaolevan hinnaston
mukaisesti.
5§
Arvato Financen on laskusaatavan vastaanotettuaan ilman
aiheetonta viivytystä suoritettava Myyjälle laskusaatavan määrä
vähennettynä liitteen 1 hinnaston mukaisilla maksuilla.
6§
Myyjältä ostotapahtuman, asiakassaatavien käsittelyn ja kiinteiden
maksujen perusteella veloitettavat kulut on määritelty liitteen 1
hinnastossa. Myyjältä näistä kuluista perittävien veloitusten
viivästyskorko on 24 prosenttia.
7§
Myyjän laskuihin merkitsemien tai muutoin Ostajalle antamien
maksuehtojen, siirtomerkintöjen ja tietojen on oltava siinä muodossa
kuin arvato Finance on ilmoittanut ne Myyjälle Sopimuksen tekemisen
yhteydessä. Myyjällä on lisäksi velvollisuus arvato Financen
ilmoituksesta päivittää kyseiset tiedot ajan tasalle.
Myyjä takaa:
I että kyseessä ei ole osamaksu-, komissio-, jälkivaatimus- taikka
avoimeen tai kaupintaehdoin tapahtuvaan kauppaan perustuva
saatava;
II että Ostaja on tilannut tavaran tai palvelun, joka on Ostajan ja
Myyjän välisessä sopimuksessa sovittujen määrittelyjen ja
ominaisuuksien mukainen ja joka on toimitettu Ostajalle sovittujen
ehtojen mukaisesti;
III ettei laskusaatavan siirrolle ole estettä;
IV ettei Ostajalla ole vastasaatavaa Myyjältä taikka oikeutta vedota
hinnanalennukseen tai maksuvelvollisuuden vähennykseen muulla
perusteella;
V ettei mitään sellaista sopimusta, tai muuta oikeustoimea ole
olemassa tai tekeillä, joka olisi ristiriidassa laskutusehtojen kanssa tai
joka voisi muutoin aiheuttaa vahinkoa arvato Financelle;

VI ettei siirrettävää laskusaatavaa koskeva velkasuhteen peruste tai
määrä ole riitainen ja ettei Myyjällä ole tiedossaan sellaista seikkaa,
joka voisi johtaa tällaiseen riitaan;
VII että kustakin siirretystä saatavasta laadittuun laskuun tehdyt
merkinnät toimituksesta, hinnasta ja muista sovituista ehdoista ovat
oikein;
VIII ettei saatava koske viivästyskorkoa, vahingonkorvausta,
uhkasakkoa tai vastaavaa;
IX ettei saatavaa ole siirretty tai pantattu; ja
X että Myyjä tai Myyjän omistajat eivät kuulu Ostajan kanssa samaan
konserniin, eikä Myyjän ja Ostajan välillä ole muutoinkaan olennaista
taloudellista sidosta.
8§
Arvato Financella on oikeus purkaa laskusaatavan rahoitus välittömin
vaikutuksin ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Myyjälle, jos Ostaja on
käyttänyt kotimyyntiä tai etämyyntiä koskevaa kuluttajansuojalain
mukaista peruutusoikeuttaan, ilmoittanut Myyjälle muutoin kiistävänsä
laskun perusteen tai määrän taikka jos Myyjän antamat 7 §:ssä
luetellut takuut eivät jostain muusta syystä täyty. Myyjän on tällöin
suoritettava arvato Financelle laskusaatavan nimellisarvo, sille
laskettua 24 prosentin vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä
lähtien sekä mahdolliset syntyneet luottokulut, lakisääteiset maksut ja
palkkiot, mukaan lukien mahdolliset oikeudenkäyntikulut.
Jos Ostajan maksuvelvollisuuden kiistäminen on Myyjän mukaan
perusteeton tai jos Ostajan väite ei koske 7 §:n takuita, Myyjän tulee
antaa arvato Financelle kirjallinen vahvistus saatavan olemassaolosta
ja siitä, että se täyttää 7 §:ssä luetellut takuut.
9§
Laskusaatavan siirtämisen jälkeen Myyjällä ei ole oikeutta antaa
alennusta, myöntää maksuaikaa tai muutoinkaan tehdä sopimusta
Ostajan kanssa siirretystä laskusaatavasta ilman arvato Financen
suostumusta. Myyjän on välittömästi ilmoitettava arvato Financelle
Ostajan muutostoivomuksista tai -vaatimuksista maksuaikaa,
alennusta tai muuta saatavaa koskevaa sopimista koskien. Myyjän
tulee välittömästi ilmoittaa arvato Financelle, jos Ostaja ilmoittaa
Myyjälle
käyttää
kotimyyntiä
tai
etämyyntiä
koskevaa
kuluttajansuojalain mukaista peruutusoikeuttaan tai muutoin kiistää
laskun perusteen tai määrän. Myyjä on lisäksi jatkuvasti velvollinen
viipymättä tiedottamaan arvato Financelle olosuhteista, jotka voivat
vaarantaa maksun saamisen Ostajalta.
10 §
Jos Ostaja reklamoi tai muuten kiistää siirretyn laskusaatavan, Myyjä
on velvollinen luovuttamaan arvato Financelle kaikki saatavilla olevat
tarpeelliset tiedot ja dokumentaation siirretyn laskusaatavan
perimiseksi. Jos reklamaatio tai kiistäminen koskee väitettyä virhettä
tavarassa tai palvelussa, eikä Myyjä pysty osoittamaan Ostajan
väitettä vääräksi, Myyjän on huolehdittava virheen korjaamisesta tai
korvaavasta toimituksesta. Mikäli ostajalla on lain tai sopimuksen
nojalla oikeus purkaa kyseinen kauppa, Myyjän on maksettava arvato
Financelle edellä 8 §:ssä määritetyt suoritukset.
11 §
Mikäli Ostaja erehdyksessä maksaa arvato Financelle siirretyn laskun
määrän Myyjälle, Myyjän on viipymättä siirrettävä vastaanotettu
suoritus arvato Financen pankkitilille laskun alkuperäistä viitettä
käyttäen.
12 §
Arvato Financella on oikeus kuitata Myyjän saatavaa koskevasta
maksusta sen perusteesta riippumatta arvato Financen Myyjältä
sopimuksen tai osapuolten välillä tehdyn muun sopimuksen nojalla
olevat saatavat.

13 §
Myyjä panttaa kaikki arvato Financelle siirtämänsä laskusaatavat
sekä arvato Financen hallinnoimat saatavat, joita ei ole siirretty, sekä
kaikki näistä laskusaatavista kertyvät varat kaikkien arvato Financen
Myyjältä olevien ja tulevien velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.
14 §
Myyjä ei saa tämän sopimuksen voimassa ollessa ilman arvato
Financen kirjallista suostumusta luovuttaa tai pantata Myyjän
Internet-sivuston kautta tapahtuvasta myynnistä syntyviä saatavia
muille kuin arvato Financelle.
15 §
Arvato Financella on oikeus oman harkintansa mukaan siirtää
kolmannelle
yksittäisiä
siirrettyjä
saatavia
tai
Sopimus
kokonaisuudessaan.

16 §
Mikäli myyjä lopettaa laskusaatavansa siirron arvato Financelle,
myyjä on velvollinen maksamaan arvato Financelle korvauksen, joka
vastaa 0,5 %:a kokonaislimiitin määrästä kultakin täydeltä
kuukaudelta viimeisestä laskusaatavan siirrosta alkaen sopimuksen
päättymiseen saakka.
Arvato Finance ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei se
hyväksy laskusaatavaa rahoitettavaksi tai laskusaatavan rahoituksen
8 §:n mukaisesta purkautumisesta.
Arvato Finance ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta
esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta arvato Financen toiminnan
kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este
voi olla esimerkiksi viranomaistoimenpide tai arvato Financesta
riippumaton
häiriö
postinkulussa,
automaattisessa
tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa tai muussa sähköisessä
viestinnässä tai työtaistelutoimi, vaikkei se arvato Financea
koskisikaan. Ylivoimainen este oikeuttaa arvato Financen
keskeyttämään toimintansa toistaiseksi. Arvato Finance on
velvollinen
välittömästi
ilmoittamaan
myyjälle
toimintaansa
kohdanneesta edellä mainitusta esteestä.
Arvato Financea korvaa Myyjälle aiheutuneen vahingon vain, jos
vahinko on aiheutunut arvato Financen törkeän huolimattomasta tai
tahallisesta menettelystä, eikä Myyjä ei ole miltään osin
myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Arvato Finance ei missään
olosuhteissa vastaa Myyjälle tai Ostajalle aiheutuvista välillisistä
vahingoista.
17 §
Arvato Financella on oikeus muuttaa erityisehdoissa mainittujen
veloitusten ja hyvitysten rahamäärää ilmoittamalla muutoksesta
kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen
voimaanastumista. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei myyjä
kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita
kirjallisesti arvato Financelle, ettei myyjä hyväksy arvato Financen
ehdottamaa muutosta. Jos myyjä ei hyväksy muutoshetkellä
määräaikaisesti tai toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen
liittyvien veloitusten ja hyvitysten muutosta, myyjällä ja arvato
Financella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden (1)
kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Jos lainsäädännön muutokset tai muut arvato Financen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat muutokset aiheuttavat
arvato Financelle tähän sopimukseen liittyviä lisäkustannuksia, arvato
Financella on oikeus korottaa kustannusten kohoamista Myyjältä ja
Ostajalta veloitettavia maksuja vastaavassa määrin.
18 §
Myyjän
on
ilmoitettava
arvato
Financelle
lain
mukaan
kaupparekisteriin ilmoitettavista muutoksista, jotka koskevat
esimerkiksi Myyjän hallituksen kokoonpanoa, toimitusjohtajaa tai
tilintarkastajia taikka Myyjän
yhtiömuotoa, toiminimeä tai
osakepääomaa. Ilmoitus arvato Financelle on tehtävä viipymättä sen
jälkeen, kun muutosta koskeva päätös on tehty. Myyjän on lisäksi
erikseen toimitettava arvato Financelle kaupparekisteriote, josta
muutoksen rekisteröinti ilmenee.
Edellä mainittujen kaupparekisteriin ilmoitettavien tietojen lisäksi
Myyjän on ilmoitettava kaikista muista toimintaansa koskevista
olennaisista muutoksista viipymättä arvato Financelle. Myyjä antaa
arvato Financelle oikeuden saada arvato Financen ja Myyjän välisen
sopimussuhteen kannalta merkityksellisiä Myyjää koskevia tietoja
Myyjältä itseltään tai tämän tilintarkastajalta, pankilta taikka muulta
vastaavalta taholta.
Arvato Financella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään
välittömästi, mikäli osakkeet, jotka oikeuttavat käyttämään yli puolta
Myyjän äänivallasta, vaihtavat omistajaa tämän sopimuksen
tekemisen jälkeen.
19 §
Jos Myyjä ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, arvato
Financella on oikeus alentaa sovittua luottorajaa tai varata Myyjän
varoja sulkutilille arvato Financen Myyjältä olevien saatavien
vakuudeksi.
20 §
Jos Myyjä rikkoo jotain 7–10 §:istä, Myyjä on velvollinen ostamaan
arvato Financelta takaisin ne laskusaatavat, joita sopimusehdon
rikkominen
koskee.
Takaisinostohintana
on
laskusaatavan
nimellisarvo sekä nimellisarvolle laskettu 24 prosentin viivästyskorko
laskun eräpäivästä lukien. Takaisinostovelvollisuus ei vaikuta arvato

Financen oikeuteen vaatia vahingonkorvausta arvato Financelle
Myyjän menettelystä aiheutuneesta vahingosta.
Arvato Financella on aina oikeus irtisanoa sopimus päättymään
välittömästi, mikäli Myyjä tai Myyjän vastuuhenkilö saa virallisen
maksuhäiriön tai Myyjän luottokelpoisuus muutoin olennaisesti
heikkenee
tai
Myyjä
asetetaan
konkurssiin,
yrityssaneerausmenettelyyn tai selvitystilaan taikka millä tahansa
muulla tavalla käy ilmeiseksi, että myyjän kyky suoriutua
maksuvelvoitteistaan on vaarantunut tai että Myyjä rikkoo sopimusta
tai laiminlyö sen ehtojen noudattamisen. Selvyyden vuoksi todetaan,
että arvato Financella on aina oikeus irtisanoa Sopimus muun
muassa, jos Myyjä rikkoo 10 §:n mukaisia velvollisuuksiaan.
Jos Myyjä rikkoo tämän sopimuksen 14 §:ää, Myyjän on
maksettava arvato Financelle 25.000 euron sopimussakko.
Myyjän sopimusrikkomuksen aiheuttaman vahingon todellinen
ylittää sopimussakon määrän, arvato Finance voi
vahingonkorvausta myös 25.000 euron ylittävältä osalta.

lisäksi
Mikäli
määrä
vaatia

21 §
Myyjän luottoraja on määritelty liitteen 1 hinnastossa. Arvato
Financen luottotoimikunta voi harkintansa mukaan alentaa
luottorajaa. Luottorajan korotuksesta voidaan päättää ainoastaan
Myyjän kirjallisesta pyynnöstä. Arvato Financen tulee viipymättä
ilmoittaa Myyjälle tämän luottorajaan tehdystä muutoksesta.
22 §
Myyjä voi tutustua asiakasreskontraan ja muihin itseään koskeviin
raportteihin arvato Financen Reskontra Online -palvelussa. Myyjällä
on oikeus saada palveluun käyttäjätunnus ja salasana, joilla
Reskontra Onlinen tietoihin pääsee käsiksi. Myyjä vastaa siitä, ettei
käyttäjätunnusta ja salasanaa levitetä Myyjän organisaation
ulkopuolelle ja että ne ovat Myyjän organisaatiossa vain sellaisten
henkilöiden tiedossa, jotka työssään tarvitsevat pääsyä arvato
Financen Reskontra Online -järjestelmään.
23 §
Arvato Finance hoitaa sille siirrettyjen ei-rahoitettujen laskusaatavien
maksuhuomautukset ja vapaaehtoisen perinnän ilman eri
toimeksiantoa. Myyjä ei saa siirtää laskusaatavia kolmannen tahon
oikeudelliseen perintään ilman arvato Financen kirjallista
hyväksyntää. Arvato Financella on oikeus siirtää laskusaatavat arvato
Financen valitseman kolmannen tahon perittäväksi.
Arvato Finance hoitaa vapaaehtoisen perinnän ilman kustannuksia
myyjälle. Arvato Finance perii
ostajalta huomautus- ja
perintäpalkkionsa. Perintäpalkkiot ovat arvonlisäverollisia. Arvato
Finance veloittaa perintäpalkkioiden arvonlisäverot myyjältä erillisellä
laskulla. Lasku sisältää ainoastaan arvonlisäveroa ja myyjä voi
vähentää
laskun
summan
kokonaisuudessaan
omassa
arvonlisäverotilityksessään.
Arvato Finance veloittaa myyjän eri toimeksiannosta laadittavasta
konkurssiuhkaisesta
maksukehotuksesta
45
euroa
ja
maksukehotuksen tiedoksiantamisen viranomaismaksun 30 euroa.
Konkurssihakemuksen laadinnasta veloitetaan 85 euroa ja
hakemuksen lykkäämisestä 45 euroa. Konkurssihakemuksen
peruuttamisesta veloitetaan 65 euroa ja peruutuksesta perittävä 115
euron viranomaismaksu.
Arvato Financen veloituksiin lisätään
arvonlisävero, viranomaismaksut ovat arvonlisäverottomia.
Myyjän peruuttaessa tai keskeyttäessä saatavan perinnän sen
jälkeen kun arvato Finance on jo aloittanut saatavaan kohdistuvan
vapaaehtoisen perinnän, on arvato Financella oikeus veloittaa
myyjältä 40 euron kiinteä korvaus lisättynä arvonlisäverolla tehdyistä
vapaaehtoisen perinnän toimenpiteistä.
Myyjällä on oikeus siirtää ennen tämän sopimuksen voimaantuloa
erääntyneet saatavansa arvato Financen vapaaehtoiseen perintään
ilman kustannuksia.
Myyjän tulee ensisijaisesti käyttää arvato Financen oikeudellista
perintää. Arvato Finance veloittaa myyjältä haastehakemuksen
laatimisesta aiheutuneet kustannukset sekä viranomaiskustannukset.
Arvato Financen myyjälle ulosoton kautta saaduista varoista
vähennetään
tai
laskutetaan
kulloinkin
voimassa
olevat
ulosottotoimen kustannukset.
Jos perittävä saatava palautuu ulosotosta
varattomuusmerkinnällä
(UMV),
siirtää
automaattisesti saatavan jälkiperintään.

arvato
arvato

Financelle
Finance

Erääntyneistä rahoitetuista saatavista kertyvät viivästyskorot jäävät
saatavan rahoituksen purkautumiseen saakka arvato Financen
hyväksi.
24 §
Sopimuskausi on 12 kuukautta, jonka jälkeen sopimuksen
voimassaolo jatkuu automaattisesti aina 12 kuukauden jakson ajan.
Arvato Financen 18 § ja 20 §:issä määritellyn irtisanomisoikeuden
lisäksi Sopimus voidaan irtisanoa viimeistään 3 kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä, jolloin sopimus päättyy kuluvan
sopimuskauden loppuun. Sopimuksen irtisanomisella ei ole
vaikutusta niiden laskusaatavien osalta, jotka on jo siirretty arvato
Financelle.
Muutokset tähän sopimukseen on laadittava kirjallisesti ja ne tulevat
voimaan, kun molempien osapuolten toimivaltaiset edustajat ovat
vahvistaneet ne allekirjoituksillaan.
25 §
Sopimuskauden aikana Arvato Financella on oikeus käyttää Myyjäyritystä ja tämän tavaramerkkejä referenssinä asiakashankinnassaan
oman harkintansa mukaisesti.
26 §
Sopimusta koskevat riidat ja erimielisyydet, joita osapuolet eivät pysty
sopimaan neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

