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Lindström e-service – Terms and Conditions
Lindström Oy’s general terms of agreement (hereinafter referred to as the “terms”) for trade
between companies.
1. Scope of application
These terms are applied to Internet trade between Lindström Oy’s (hereinafter referred to as
“Lindström”) online shop (hereinafter referred to as “eLindström”) and customer companies unless
otherwise agreed. eLindström is used to sell Lindström’s products.
2. Right of use
eLindström is meant for companies and organisations that buy products for their own use
(hereinafter referred to as the “customer”). Lindström provides eLindström to the customer’s use on
an “as is” basis without any warranty or corresponding commitment as to the properties of the
service. Lindström may freely change eLindström as it deems fit and may at any time decide to
discontinue the provision of the service.
If the customer already has a contractual relationship with Lindström for one of their services, it is
not necessary to make a separate right of use agreement for the use of eLindström. Lindström’s
customer service will provide upon request user identifiers to contact persons who have been
authorised by the customer (hereinafter referred to as the “user”). When the user logs into
eLindström for the first time, he/she accepts these terms to be binding on the customer he/she
represents. Thereafter, the customer has the right to use eLindström in accordance with these
terms.
The customer has the option to order products either as a contract customer or as a cash sale
customer.
Contract customer – If the customer does not have a contractual relationship with Lindström, the
customer can request the right of use agreement for eLindström with the identifier application on
Lindström’s website. The customer must provide in the message the company/organisation name,
address, business ID, contact person name, e-mail address and phone number as well as delivery
address. Lindström’s customer service will send the right of use agreement to the contact person for
signing. The contact person will be asked to return the signed right of use agreement by mail to the
customer service of Lindström. After receiving the signed agreement document and a
creditworthiness check, Lindström provides a user identifier and a password to the customer. When
the customer logs into eLindström for the first time, he/she accepts these terms to be binding on
himself/herself. Thereafter, the customer has the right to use eLindström in accordance with these
terms. The customer undertakes to ensure that its users carefully maintain their user identifiers and
passwords and do not disclose them to any third parties.
The following workwear end user information is saved: name, clothing size, gender, optional
workwear role (e.g. maintenance or cook), department (e.g. maintenance or kitchen) and the
address of the delivery customer.
If the workwear user doesn't have any active products, they are not shown in eLindström. User info
is kept in the system for billing and workwear usage statistics.
Lindström requires the Customers to commit contractually in keeping Lindström aware of the
conditions of data retention, the length of personal data lifespan within eLindström web portal and all
other consequent data stores.
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Cash sale customer – Pays any purchases as a cash sale customer with a debit or credit card.
When placing an order, the customer must provide the company/organisation name, address,
contact person name, phone number and e-mail address. No right of use agreement will be sent to
a cash sale customer, but the customer accepts these terms to be binding on himself/herself while
registering as a user.
3. Ordering a product
Products are ordered via the Internet, and the customer is responsible for any use of eLindström
carried out under his/her user identifiers. There is a log in window on the website of Lindström,
where the customer can log into eLindström. If products included in one order have different delivery
times, the customer can choose a one-time delivery or partial deliveries. The delivery fee will be
charged for every delivery in accordance with section 7.
4. Product prices
The price of the ordered product is the price given in eLindström at the time of the order including
packaging. Product prices (VAT 0%) are given excluding delivery fees. The customer pays the
product and delivery fees in accordance with these terms and the price given. Delivery fees are
determined by weight and price list, as further described in section 7. Value added tax will be added
to the prices and fees in accordance with the then-current regulations.
5. Payment term
Lindström invoices the contract customer two (2) times a month after the deliveries. The term of
payment is 14 days net from the date of the invoice. Interest on delayed payments accrues in
accordance with the Interest Act. Where the order is placed as a cash sale customer, purchases are
paid in connection with the order, so that the foregoing payment term is not applied.
6. Order confirmation
An order confirmation is sent to the customer to the e-mail address of the user having placed the
order. eLindström order confirmation states the delivery date from stock. Only confirmed orders are
binding on Lindström.
7. Delivery
The delivery time from reserving the order varies according to the shipping zone the destination
country belongs to. The estimated delivery times are as follows:
Finland Zone 0: 1 - 3 working days depending on delivery concept
Zone 1: 4 - 7 working days
Zone 2: 5 - 9 working days
Zone 3: 7 - 10 working days
Zone 4: 10 - 20 working days
Where the chosen delivery address of the order is “Collection from warehouse”, the customer’s
order can normally be collected from the chosen place no later than 2 workdays after the provided
“Delivery date from warehouse” information. The order confirmation/order number must be present
when collecting the order. The order confirmation contains information on the delivery address and
collection of the order.
If the delivery time of the product is clearly longer than the above-mentioned, Lindström aims to
notify the new delivery time immediately after receiving information about it.
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Term of delivery
Contract customer – Unless otherwise agreed, products purchased by the customer shall be
delivered in Finland and EU region using the term of delivery DAP (Incoterms 2010) to the branch
office as notified by the customer. Delivery costs and service fees will be charged in accordance
with the price list as below “Fees by zones in EU region”.
Cash sale customer – Where the chosen delivery address of the order is “Collection from
warehouse”, delivery fees will be removed from the order. The term of delivery is EXW (Incoterms
2010) from the place chosen by the customer while placing the order.
All other country-specific expenses related to delivery and exportation of products (e.g. certificate of
origin) shall be charged separately from the customer depending of the actual costs.
Delivery concepts in Finland
If order
Then delivery

Business Day
by 24:00
+ 2 days, by 14:00

Flex
by 24:00
+ 3 days, selected time

Morning
by 16:00
+ 1 day, 09:00

Fees by delivery concept in Finland region (€)
 (incl. shipment, freight and normal packaging material)
Weight
< 1 kg
1 - < 8 kg
8 - < 20 kg
20 - < 50 kg
50 - < 100 kg
100 - < 300 kg
300 - 500 kg
> 500 kg

Business Day
8
12,5
15
20
30
70
110

Flex
12
16
22
27
45
95
135

Morning
15
20
26
32
55
110
150

Fees by zones in EU region (€)
 (incl. shipment, freight and normal packaging material)
Weight
< 1 kg
1 - < 8 kg
8 - < 20 kg
20 - < 50 kg
50 - < 100 kg
100 - < 300 kg
300 - < 500 kg
> 500 kg

Zone 1
14
28
40
68
96
199
316

Zone 2
21
35
55
80
124
300
478

Zone 3
36
54
85
137
263
767
1143

Zone 4
36
54
85
137
263
767
1143

Concerning over 500 kg deliveries the customer is requested to contact Lindström customer service
and to agree on the transportation and delivery price.
EU countries by zones
Austria
2
Belgium
1
Bulgaria
2
Croatia
3
Cyprus
2

Estonia
France
Germany
Greece
Hungary

1
2
1
2
2

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands

1
1
1
2
1

Romania
Sweden
Slovakia
Slovenia
Spain

2
1
2
2
2
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Czech Republic
Denmark

2
1

Ireland
Italy

2
2
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Portugal
Poland

2
2

United Kingdom

2

Outside the EU products purchased by the customer are delivered using the term on delivery DAP
(Incoterms 2010) to the branch office as notified by the customer. Expenses related to freight and
handling are charged as separately agreed according to the delivery costs. The customer service of
Lindström shall inform the estimated delivery time to the customer by e-mail.
If the term of delivery is EXW Pennala, Finland (Incoterms 2010) in Agreement of purchased
products made between the Customer and Lindström, purchase orders should be made to
Lindström’s customer service instead of eLindström.
8. Order cancellation
An order is considered to have taken place and binding on the customer when it has been sent to
Lindström. The customer can, however, negotiate about an order cancellation by contacting the
Lindström customer service.
In that case, the following information must be provided:
 Order number
 Product names to be cancelled
 Reason for cancellation
9. Complaints and returns
All order-related complaints must be presented within seven (7) days from receiving the product.
Complaints should firstly be sent via the customer feedback function provided in eLindström. The
return of faulty goods must be arranged according to the instructions provided by Lindström. All
returns must be agreed in advance with Lindström’s customer service. The contact information of
the customer service is available on eLindström.
Cash sale customer – Defective product is always replaced with new or similar product. Defective
product will not be refunded.
10. Lindström’s restrictions of liability
If a product is faulty, Lindström will send a flawless or corresponding product to replace it. The
customer will not be entitled to any other remedy in consequence of faulty products.
Lindström is not liable for any indirect or consequential damage of the customer that may have been
caused by the sold product or the fact that the order has not been received or that the product has
not been delivered according to these terms. Indirect or consequential damage shall mean, inter
alia, loss of profits or damage caused due to decrease or interruption in turnover or production.
Lindström is also not liable for damage that has been caused by issues outside of Lindström’s
control, such as war, natural catastrophe, export or import ban, authority decision, interruption of
general traffic, data communication or energy supply, labour dispute or other similar obstacle. A
labour dispute will be considered a force majeure event also where Lindström is the target of or a
party to such a dispute. Lindström will notify the customer without delay of the impacts of a force
majeure event.
The maximum liability for damages of Lindström towards the customer shall not in any event exceed
in aggregate the amount of the total price paid by the customer to Lindström for products ordered
through eLindström during the period of six (6) months preceding the damage, exclusive of value
added tax.
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11. Changing the terms of agreement
Lindström reserves the right to change these terms without prior notice. The customer must read the
effective terms before sending any orders. The changed terms are applied only to orders made after
the change.
12. Disputes and applicable law
The aim is to settle any possible disputes firstly by negotiations between the parties. If the
negotiations do not yield results within one (1) month from the dispute’s formation, any dispute,
controversy or claim arising out of or relating to these terms, or the breach, termination or validity
thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration
of the Finland Chamber of Commerce. The seat of arbitration shall be Helsinki, Finland, and the
language of the arbitration shall be Finnish.
These terms and the contract emerging between the parties from them shall be governed by and
construed in accordance with the laws of Finland without giving effect to any choice of law principles
or provisions of the same.
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Description of file:
Controller:

Lindström Oy
P.O. Box 29
FI-00581 Helsinki

Person in charge of the register:

Administrator of the CRM system
P.O. Box 29
FI-00581 Helsinki
lindstrom@lindstromgroup.com

Name of the register:

Customers of the online shop

Purpose of the register:

Delivering orders, invoicing, management of customer
relationship

Content of the register:

Name and address information, telephone number, e-mail
address, delivery address, business ID, order history,
information on delivery and invoicing of products ordered by
customer

Regular source of information:

Information provided by the data subject, controller’s own
operations

Protection of the register:

Only appointed persons have access to the register
(user identifier + password)

Regular data disclosures and data transfer outside the European Union or European Economic
Area:
Data is not disclosed to outside instances. However, data
can be disclosed in connection with transferring of the
business. Data may be transferred outside the European
Economic Area to the extent necessitated by the delivery of
orders.
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Lindström e-palvelu – Yleiset käyttö- ja toimitusehdot
Lindström Oy:n yleiset sopimusehdot (jäljempänä ”ehdot”) yritysten välisessä kaupassa.
1. Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan Lindström Oy:n (jäljempänä ”Lindström”) verkkokaupan (jäljempänä
”eLindström”) ja yritysasiakkaiden välillä internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa ellei muuta
ole erikseen sovittu. eLindströmin välityksellä myydään Lindströmin tuotteita.
2. Käyttöoikeus
eLindström on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, jotka ostavat tuotteita
omaan käyttöönsä (jäljempänä ”asiakas”). Lindström tarjoaa eLindströmin asiakkaan käyttöön
”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita tai vastaavanlaisia sitoumuksia palvelun
ominaisuuksista. Lindströmillä voi muuttaa eLindströmiä vapaan valintansa mukaan ja päättää
palvelun tarjoamisen koska tahansa.
Mikäli asiakkaalla on olemassa jonkin palvelun osalta sopimussuhde Lindströmiin, niin erillistä
käyttöoikeussopimusta eLindströmin käytöstä ei tarvitse tehdä. Lindströmin asiakaspalvelu avaa
käyttäjätunnukset asiakkaan valtuuttamille yhteyshenkilöille (jäljempänä ”käyttäjä”) asiakkaan
pyynnöstä. Kun käyttäjä ensimmäisellä kerralla kirjautuu eLindströmiin, niin hän hyväksyy nämä
ehdot edustamaansa asiakasta sitoviksi. Sen jälkeen asiakkaalla on käyttöoikeus eLindströmiin
näiden ehtojen mukaisesti.
Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tuotteita sopimus- tai käteismyyntiasiakkaana.
Sopimusasiakas – Mikäli asiakkaalla ei ole sopimussuhdetta Lindströmiin, niin hän voi pyytää
eLindströmin käyttöoikeussopimuksen Lindströmin kotisivujen tunnushakemuksen kautta.
Asiakkaan on viestin yhteydessä ilmoitettava yrityksensä / organisaationsa nimi, osoite, Y-tunnus,
yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä toimitusosoite. Lindströmin
asiakaspalvelu lähettää käyttöoikeussopimuksen allekirjoitettavaksi asiakkaan yhteyshenkilölle.
Yhteyshenkilöä pyydetään palauttamaan allekirjoitettu käyttöoikeussopimus postitse Lindströmin
asiakaspalveluun. Allekirjoitetun sopimusasiakirjan saapumisen ja luottokelpoisuustarkistuksen
jälkeen Lindström toimittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan asiakkaalle. Kun asiakas ensimmäisellä
kerralla kirjautuu eLindströmiin, niin hän hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. Sen jälkeen
asiakkaalla on käyttöoikeus eLindströmiin näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että sen
käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille
osapuolille.
Vaatekäyttäjästä tallennetaan seuraavia tietoja: Etunimi, sukunimi, tuotekoko, sukupuoli, vaatteiden
käyttöön liittyvä rooli (esim. huolto tai kokki), osasto (esim. huolto tai keittiö) ja toimitusasiakkaan
osoite.
Jos vaatekäyttäjällä ei ole yhtään aktiivista tuotetta niin häntä ei näytetä eLindströmissä.
Vaatekäyttäjän tiedot jäävät kuitenkin taustajärjestelmään ja niitä käytetään mm. laskun
muodostukseen ja työvaatteiden käytön tilastointiin.
Asiakkaan on tiedotettava, mikäli tietojen käsittelyn ehtoihin tulee muutoksia liittyen eLindströmin tai
muihin Lindströmin käyttämiin tietojärjestelmiin.
Käteismyyntiasiakas – Maksaa ostoksensa käteismyyntiasiakkaana pankki- tai luottokortilla.
Tilausta tehtäessä tulee ilmoittaa yrityksen/organisaation nimi, osoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero
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ja sähköpostiosoite. Käteismyyntiasiakkaalle ei lähetetä käyttöoikeussopimusta, vaan asiakas
hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi rekisteröityessään käyttäjäksi.
3. Tuotteen tilaaminen
Tuotteet tilataan internetin välityksellä, ja asiakas on vastuussa tunnisteillaan tapahtuneesta
eLindströmin käytöstä. Lindströmin kotisivuilla on kirjautumisikkuna, josta asiakas kirjautuu
eLindströmiin. Mikäli yhden tilauksen sisältämillä tuotteilla on eri toimitusaikoja, niin asiakas voi
valita, ottaako hän kokotoimituksen tai osatoimituksen. Jokaisesta toimituksesta veloitetaan
toimitusmaksu kohdan 7 mukaisesti.

4. Tuotteiden hinnat
Tilatun tuotteen hinta on eLindströmin sivulla tilaushetkellä näkyvä hinta, pakkauksineen. Tuotteen
hinta (alv 0 %) ilmoitetaan ilman toimituskuluja. Asiakas maksaa tuotteen ja toimituskulut näiden
ehtojen ja näytetyn hinnan mukaisesti. Toimituskulut määräytyvät painon ja hinnaston mukaan siten
kuin kohdassa 7 on tarkemmin kuvattu. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja kuluihin kulloinkin
voimassaolevien säännösten mukaisesti.
5. Maksuehto
Lindström laskuttaa sopimusasiakasta kaksi (2) kertaa kuukaudessa toimitusten mukaisesti.
Maksuehto on 14 pv netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli
tilaus tehdään käteismyyntiasiakkaana, maksetaan ostokset tilauksen yhteydessä, jolloin edellä
mainittua maksuehtoa ei sovelleta.
6. Tilausvahvistus
Asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus tuotteet tilanneen käyttäjän sähköpostiin. eLindströmin
tilausvahvistus sisältää toimituksen lähtöpäivän varastosta. Vain vahvistetut tilaukset ovat
Lindströmiä sitovia.
7. Toimitus
Tuotteiden toimitusaika tilauksen vastaanottamisesta määräytyy vyöhykkeittäin toimituskohteen
maan mukaan. Arvioidut toimitusajat ovat seuraavat:
Suomi vyöhyke 0: 1 - 3 työpäivää riippuen toimitusvaihtoehdosta
Vyöhyke 1: 4 - 7 työpäivää
Vyöhyke 2: 5 - 9 työpäivää
Vyöhyke 3: 7 - 10 työpäivää
Vyöhyke 4: 10 - 20 työpäivää
Kun tilaukselle on valittu toimitusosoitteeksi ”Nouto varastosta”, asiakkaan tilaus on noudettavissa
valitusta paikasta yleensä viimeistään 2 arkipäivää tilauksella ilmoitetun ”Toimituspäivä varastosta”tiedon jälkeen. Tilausvahvistus/tilausnumero tulee olla mukana noudettaessa tilausta.
Tilausvahvistuksella on tieto toimitusosoitteesta sekä infotieto tilauksen nouto-ohjeista.
Mikäli tuotteen toimitusaika varastosta on edellä mainittua oleellisesti pidempi, Lindström pyrkii
ilmoittamaan uudesta toimitusajasta välittömästi siitä tiedon saatuaan.
Toimitusehto
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Sopimusasiakas – Mikäli osapuolten välillä ei ole muuta sovittu, asiakkaan ostamat tuotteet
toimitetaan Suomessa ja EU:n alueella toimitusehdolla DAP (Incoterms 2010) asiakkaan
ilmoittamaan toimipisteeseen. Asiakkaalta veloitetaan rahtiin ja käsittelyyn liittyvät kulut alla olevan
vyöhykekohtaisen toimitusmaksuhinnaston mukaan.
Käteismyyntiasiakas – Kun tilaukselle on valittu toimitusosoitteeksi ”Nouto varastosta”, tilaukselta
poistetaan toimituskulut. Toimitusehto on EXW (Incoterms 2010) asiakkaan tilauksen yhteydessä
valitsemasta paikasta.
Muut toimitukseen liittyvät maakohtaiset kulut (esimerkiksi tulli, huolinta, alkuperätodistukset jne.)
veloitetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.
Toimitusvaihtoehdot Suomen sisäisiin toimituksiin
Jos tilaus tehty
Toimitus

Normaali
24:00 mennessä
+ 2 vrk, 14:00
mennessä

Täsmä
24:00 mennessä

Pika
16:00 mennessä
+ 1 vrk, 14:00
mennessä

+ 2 vrk, valittu aika

Toimitusmaksuhinnasto (€) Suomen sisäisiin toimituksiin
 Sisältää lähettämisen, rahdin ja normaalin pakkausmateriaalin
Paino
< 1 kg
1 - < 8 kg
8 - < 20 kg
20 - < 50 kg
50 - < 100 kg
100 - < 300 kg
300 - 500 kg
> 500 kg

Normaali
8
12,5
15
20
30
70
110

Täsmä
12
16
22
27
45
95
135

Pika
15
20
26
32
55
110
150

Vyöhykekohtainen toimitusmaksuhinnasto (€) EU:n sisäisiin toimituksiin
 Sisältää lähettämisen, rahdin ja normaalin pakkausmateriaalin
Paino
< 1 kg
1 - < 8 kg
8 - < 20 kg
20 - < 50 kg
50 - < 100 kg
100 - < 300 kg
300 - 500 kg
> 500 kg

Vyöhyke 1
14
28
40
68
96
199
316

Vyöhyke 2
21
35
55
80
124
300
478

Vyöhyke 3
36
54
85
137
263
767
1143

Vyöhyke 4
36
54
85
137
263
767
1143

Yli 500 kg toimituksissa asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Lindströmin asiakaspalveluun ja
sopimaan kuljetuksesta ja toimituksen hinnasta.
EU-maiden vyöhykkeet
Alankomaat
1
Belgia
1
Bulgaria
2
Espanja
2
Irlanti
2
Iso-Britannia
2
Italia
2

Itävalta
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg

2
2
3
2
1
1
1

Malta
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa

2
2
2
2
2
1
1

Slovakia
Slovenia
Tanska
Tšekki
Unkari
Viro

2
2
1
2
2
1
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EU-alueen ulkopuolelle asiakkaan ostamat tuotteet toimitetaan toimitusehdolla DAP (Incoterms
2010) asiakkaan ilmoittamaan toimipisteeseen. Asiakkaalta veloitettavat rahtiin ja käsittelyyn liittyvät
kulut sovitaan erikseen toimituskohtaisesti. Lindströmin asiakaspalvelu ilmoittaa asiakkaalle
tilauksen arvioidun toimitusajan sähköpostitse.
Jos asiakkaan ja Lindströmin välisen ostotuotesopimuksen toimitusehto on EXW Pennala, Suomi,
Incoterms 2010, asiakas ei voi tehdä ostotilauksia eLindströmiä käyttäen vaan tilaukset tulee tehdä
Lindströmin asiakaspalveluun.

8. Tilauksen peruuttaminen
Tilaus katsotaan tapahtuneeksi ja asiakasta sitovaksi, kun tilaus on lähetetty Lindströmille. Asiakas
voi kuitenkin neuvotella tilauksen peruuttamisesta ottamalla yhteyden Lindströmin asiakaspalveluun.
Tällöin tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
 Tilausnumero
 Peruutettavien tuotteiden nimikkeet
 Syy peruutukselle
9. Reklamaatiot ja palautukset
Kaikki toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee esittää seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen
vastaanottamisesta. Reklamaatiot tulee lähettää ensisijaisesti eLindströmin asiakaspalautteen
kautta. Virheellisen tavaran palauttaminen tapahtuu Lindströmin antamien ohjeiden mukaisesti.
Palautuksesta on aina sovittava etukäteen Lindströmin asiakaspalvelun kanssa. Asiakaspalvelun
yhteystiedot löytyvät eLindströmin sivuilta.
Käteismyyntiasiakas – Virheellinen tuote korvataan aina uudella tai vastaavalla tuotteella.
Virheellisen tuotteen osalta ei palauteta rahaa.
10. Lindströmin vastuurajaukset
Mikäli tuote on virheellinen, niin Lindström lähettää virheettömän tai vastaavan tuotteen tilalle.
Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun seuraamukseen virheellisten tuotteiden johdosta.
Lindström ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, jotka asiakkaalle on
mahdollisesti aiheutunut myydystä tuotteesta tai siitä syystä, että tilausta ei ole otettu vastaan tai,
että tuotetta ei ole toimitettu näiden ehtojen mukaisesti taikka muutoin. Välillisenä vahinkona
pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon
vähentymisestä tai keskeytymisestä.
Lindström ei myöskään vastaa vahingosta, joka on aiheutunut Lindströmin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten sota, luonnonmullistus, vienti- tai
tuontikielto, viranomaisen päätös, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun
keskeytyminen, työselkkaus tai muu vastaava este. Työselkkaus katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi
myös silloin kun Lindström on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Lindström ilmoittaa viipymättä
ylivoimaisen esteen aiheuttamista vaikutuksista asiakkaalle.
Lindströmin vahingonkorvausvelvollisuus asiakkaalle on joka tapauksessa yhteensä enintään
vahinkoa edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana asiakkaan Lindströmille maksamien
eLindströmin kautta tilattujen tuotteiden arvonlisäverottoman kokonaishinnan määrä.
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11. Sopimusehtojen muuttaminen
Lindström pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaan on
ennen tilauksensa lähettämistä tutustuttava kulloinkin voimassaoleviin ehtoihin. Muuttuneita ehtoja
sovelletaan ainoastaan muutoksen jälkeen tehtyihin tilauksiin.
12. Ristiriitaisuudet ja sovellettava laki
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa.
Mikäli neuvottelut eivät kuitenkaan johda tulokseen yhden (1) kuukauden kuluessa riitaisuuden
syntymisestä, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua
välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti suomen kielellä. Välimiesmenettelyn paikka on
Helsinki.
Näihin ehtoihin ja niiden perusteella osapuolten välille syntyvään sopimukseen sovelletaan Suomen
lakia.
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Rekisteriseloste:
Rekisterin pitäjä:

Lindström Oy
PL 29
00581 Helsinki

Rekisteristä vastaava henkilö:

CRM-järjestelmän pääkäyttäjä
PL 29
00581 Helsinki
lindstrom@lindstromgroup.com

Rekisterin nimi:

Verkkokaupan asiakkaat

Rekisterin käyttötarkoitus:

Tilausten toimittaminen, laskutus, asiakassuhteen
hoitaminen

Rekisterin sisältämät tiedot:

Nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
toimitusosoite, y-tunnus, tilaushistoria, tiedot asiakkaan
tilaamien tuotteiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Säännönmukainen tietolähde:

Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot, rekisterinpitäjän oma
toiminta

Rekisterin suojaus:

Rekisteriin pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä
(käyttäjätunnus + salasana)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tiedot voidaan
kuitenkin luovuttaa liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä.
Tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle
tilausten toimittamisen edellyttämässä laajuudessa.

