


SUUNNITTELUSOPIMUSMALLI			       Pvm tai nro:



1. Sopimuksen osapuolet

Valmistaja / Markkinoija (jäljempänä Tilaaja)	Suunnittelija

___________________________________     _________________________________  
Yrityksen nimi					Yrityksen nimi		
			
___________________________________   	_________________________________    
Yhteyshenkilö 					Yhteyshenkilö

___________________________________    	_________________________________    
Asema yrityksessä    				Asema yrityksessä    

___________________________________    	_________________________________
Y-tunnus						Y- tai H-tunnus

___________________________________     	_________________________________    
Osoite     						Osoite

___________________________________   	_________________________________    
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite		Puhelinnumero ja sähköpostiosoite	


2. Sopimuksen kohde

2.1	Sopimuksen kohteena oleva Malli / Mallisto / Mallisarja (jäljempänä Malli):
	___________________________________________________________________

_______
	Suunnittelun kohde määritellään mahdollisimman tarkasti, tarvittaessa erillisellä liitteellä.

2.2	Jos tämän sopimuksen mukaisen Mallin lisäksi suunnitellaan myöhemmin uusia Malleja täydentämään tuoteperhettä, sovitaan niistä erikseen tämän sopimuksen liitteillä.

3. Oikeudet

3.1     Tällä sopimuksella Suunnittelija luovuttaa Tilaajalle oikeuden valmistaa ja / tai myydä ja / tai markkinoida tämän sopimuksen kohteena olevan Mallin mukaisia tuotteita / mallistoja / tuotesarjoja rajoituksetta / joissakin maissa, missä: ________________ 


	3.2	Tilaajalla on oikeus hakea Mallien rekisteröimistä suunnittelijan nimiin. Osapuolet ovat velvollisia avustamaan toisiaan mallin suojaamisessa, jonka kustannukset suorittaa Tilaaja, ellei toisin kirjallisesti sovita.


3.3      Ilman eri sopimusta Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa tässä sopimuksessa tarkoitettua valmistus-, myynti- tai lisenssioikeutta kolmannelle osapuolelle. 



3.4	Osapuolet vakuuttavat, että niiden tiedossa ei ole, että sopimuksen piiriin kuuluva Malli loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia. 
	
3.5	Suunnittelija ei vastaa Tilaajalle mahdollisesti osoitetuista tuotevahinkovaatimuksista. 

3.6      Suunnittelija on kaiken toimeksiannon perusteella tuottamansa aineiston immateriaalioikeuksien (henkisten tekijänoikeuksien) haltija. Immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry Tilaajalle, ellei toisin ole sovittu.

4. Luovutus ja salassapito

4.1	Suunnittelijan laatimat asiakirjat, työselostukset, työohjeet, luettelot, piirustukset, mallit ym. toimitetaan seuraavassa muodossa:

		(  ) Paperimuodossa
		(  ) Sähköisessä kuvamuodossa
		(  ) Sähköisessä tekstinkäsittelymuodossa
		(  ) Sähköisessä piirustusmuodossa
		(  ) Sähköisenä 3D-mallinnuksena
	(  ) Sähköisenä tietomallina (mistä sovitaan erillinen korvaus)

4.2	Osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki toisen osapuolen liikesalaisuudet määräajan: _________________________ (2 - 5 vuotta) Salassapidosta voidaan sopia myös erillisellä liitteellä.

5. Mallin muuttaminen

5.1      Mallin valmistusta ei ole lupa aloittaa ennen kuin suunnittelija on kirjallisesti hyväksynyt Mallista tehdyn tuotteen tuotantovalmiin prototyypin, ellei toisin sovita. 

5.2	Muutokset tämän sopimuksen kohteena olevaan Malliin tekee suunnittelija. Muutostöiden korvauksista sovitaan erikseen. / Muutokset tämän sopimuksen kohteena olevaan Malliin on hyväksytettävä suunnittelijalla. 
		
5.3	Kaikki muutokset ja poikkeukset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti ja ne liitetään juoksevasti numeroituina tämän sopimuksen liitteeksi.

5.4      Suunnittelijan nimen käytöstä ja osallistumisesta tuotteen markkinointiin sovitaan erikseen.

6. Mallin käyttämättä jättäminen ja sopimuksen raukeaminen

6.1	Toimeksi annetusta suunnittelutyöstä maksetaan kokonaan sovittu palkkio vaikka osaa suunnittelutyöstä ei päätettäisi tehdä eikä Malli sen vuoksi päädy tuotantoon.

6.2      Mikäli jompikumpi osapuoli olennaisesti rikkoo tätä sopimusta tai muulla tavoin loukkaa toisen osapuolen oikeuksia on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus (olennaiset sopimusrikkomukset, ks. KSE2013).

6.3     Lisäksi sopimus raukeaa ja kaikki oikeudet palautuvat Suunnittelijalle jos 
- Malliin perustuvan tuotteen valmistamista ei ole aloitettu (pvm.kk.v.) mennessä 
- Tilaaja lopettaa mallin tuotannon / myynnin (   ) kk pitemmäksi aikaa
- Tilaaja lopettaa toimintansa tai asetetaan konkurssiin 
- Tilaaja joutuessa saneerausmenettelyyn, sopimuksen jatkumisen edellytyksenä on, että suunnittelijan kaikki saatavat on mahdollisine viivästyskorkoineen maksettu.

6.4      Sopimuksen päättyessä Tilaajalla on oikeus saattaa keskeneräisten tuotteiden valmistus loppuun ja myydä ne (   ) kuukauden kuluessa.  Myös näistä tuotteista on maksettava Suunnittelijalle sopimuksen mukainen rojalti.

7. Palkkiot ja maksuaikataulu

Katso 	Liite 1: Palkkiot ja maksuaikataulu, ohjeistus
			Liite 2: Ornamon palkka- ja palkkioseuranta

7.1	Veloituksessa sovelletaan
	(  ) tuntihintoja Liitteen __ mukaisesti
(  ) veloituksesta sovitaan kunkin toimeksiannon osalta erikseen

Suunnittelijan maksamiin, tositteiden mukaisiin kuluihin lisätään käsittelykulut____________
Edellä mainitut veloitusperusteet sisältävät ______________ % arvonlisäveroa.


7.2 	Jos KSE2013:n kohdan 3.2.4. kaltainen vahinko tapahtuisi, on suunnittelijan vahingonkorvauksen yläraja:

	(  ) KSE 2013:n mukainen
(  ) kokonaispalkkion suuruinen
(  ) ________________ euroa (maksimissaan kokonaispalkkion suuruinen)
(  ) Tilaaja edellyttää suunnittelijalta vakuutusmäärältään korvausvastuun mukaista
vastuuvakuutusta työntekomaassa voimassa olevan vakuutuskäytännön mukaisesti.

8. Maksut
Laskutus suoritetaan
(  ) Liitteen __ mukaisesti

Suunnittelija lisää laskun / laskujen loppusummaan voimassa olevan arvonlisäveron määrän.

9. Sopimuksen voimassaolo

	9.1	Sopimus on voimassa toistaiseksi tai vuoden allekirjoittamisesta, jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota vähintään (   ) kuukautta ennen lakkaamispäivää. 


9.2 	Sopimuksen päättyessä tällä sopimuksella luovutetut oikeudet palautuvat suunnittelijalle. Mallin valmistus on lopetettava heti ja siihen liittyvät asiakirjat sekä muu Suunnittelijalta saatu aineisto on palautettava Suunnittelijalle. 

9.3     Sopimuksen päättyessä Mallin kaikki oikeudet palautuvat Suunnittelijalle.


10. Erimielisyydet

10.1    Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa neuvottelemalla tai (paikkakunnan) käräjäoikeudessa suomen tai ruotsin kielellä ja noudattaen Suomen lakia.
 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhdenmukaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

            Paikka ja aika:

            _________________________________  	


_______________				__________________
            Tilaaja			 Suunnittelija
			 
  
________________                                 _________________
            Nimi						Nimi
 


Epäselvissä tapauksissa sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä:

	-	Suunnittelusopimus
	- 	Tarjouspyyntö ja tarjous
	- 	Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013




