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Johdanto 
 

 
Hyvä asiakas, 
 
Kiitos mielenkiinnostasi tulla Medisol -jälleenmyyjäksi! Jälleenmyyjänämme pääset 
hyötymään laajasta tuotevalikoimastamme ja palveluistamme, mukaanlukien; 
 

• Ilmainen toimitus verkkotilauksille 
• Yli 90% tuotteistamme pidetään varastossa 
• Nopea toimitus: arkipäivisin ennen kello 15.00 CET (16.00 Suomen aikaa) saapuneet 

tilaukset lähetetään samana päivänä! 
• UPS -toimitus seurantatiedoilla 
• Ilmainen DefiSign Pelastuspakkaus ja huomiotarra kansainvälisellä ILCOR -logolla 

jokaisen ostetun defibrillaattorin mukaan 
• Mahdollisuus tilata tuotteet suoratoimituksena   

 
Aloittaaksemme yhteistyön pyydämme, että luette, täytätte ja allekirjoitatte tämän 
jälleenmyyntisopimuksen sekä rekisteröintilomakkeen. Voit palauttaa täytetyt ja allekirjoitetut 
asiakirjat sähköpostitse osoitteeseen quality@medisolinternational.com , jotta voimme lisätä 
teidät jälleenmyyjärekisteriimme mahdollisimman vaivattomasti.  
 
Odotamme innolla jälleenmyyjäverkostomme laajentamista kumppanuudellamme ja 
toivomme saavamme asiakirjanne pian. Yhdessä voimme tehdä maailmasta 
sydänturvallisemman ja auttaa pelastamaan ihmishenkiä!  
 
Jos teillä on kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä! 
 
Ystävällisin terveisin, 
i.o. 

 
  
Pieter Joziasse 
CEO - Medisol BV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quality@medisolinternational.com
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Jälleenmyyntisopimus 
 
Allekirjoittaneet 
1. Medisol BV, jota laillisesti edustaa toimitusjohtaja Pieter Joziasse, ja jota jäljempänä 

kutsutaan nimellä ”toimittaja” tai ”me” 
 

ja 
 
2. ………………………………..  jota laillisesti edustaa ………………………………, 

………………........................, jota jäljempänä kutsutaan nimellä “jälleenmyyjä” tai “te”. 
 
Odotukset 
Tämä jälleenmyyntisopimus toimii toimittajan ja jälleenmyyjän välisen yhteistyön 
kuvauksena. Molemmat osapuolet tekevät yhteistyötä saavuttaakseen sekä yhteiset että 
yksillölliset tavoitteensa. Toimittaja tavoitteena on kehittää luottamussuhde jälleenmyyjään. 
Suhde perustuu yhteistyöhön ja kasvuun. Tätä arvioidaan ja keskutellaan vuosittain 
osapuolten välillä. Yhteistyö tarjoaa jälleenmyyjälle seuraavat edut: 
 

• Kilpailukykyiset hinnat 
• Myynti oman yrityksesi nimellä 
• Johtavien tuotemerkkien jälleenmyynti 
• Korkea varastosaatavuus 
• Toimitus ja seurantatiedot UPS:n kautta 
• Ilmainen toimitus verkkotilauksille 
• Nopea ja täsmällinen toimitus 
• Mahdollisuus tilata tuotteet suoratoimituksena   
• Ilmainen DefiSign Pelastuspakkaus ja huomiotarra kansainvälisellä ILCOR -logolla 

jokaisen ostetun defibrillaattorin mukaan 
• Riippumaton ja asiantunteva palvelu elvytysalan tuotteista ja kehityksestä  

 
Aloitus ja sisäänkirjautuminen 
Toimittaja ei näe tarvetta perusteelliseen jälleenmyyjään arviointiin suhteen alussa tai tietyin 
väliajoin. Vuosittainen yhteistyön ja kasvun arvionti ja siitä keskustelu on sen sijaan 
suotavaa. Pyydämme teitä täyttämään liitteenä olevan rekisteröintilomakkeen ja 
toimittamaan muut pyydetyt asiakirjat palauttaessanne allekirjoitetun kopion tästä 
lomakkeesta.  
 
Avaamme teille jälleenmyyjätilin välittömästi vastaanotettuamme allekirjoitetut kopiot 
pyydetyistä asiakirjoista. Voitte kirjautua jälleenmyyjätilillenne verkkokaupastamme. 
Sisäänkirjauduttuanne jälleenmyyjätili antaa teille pääsyn kaikkien tuotteidemme 
jälleenmyyjähintoihin. Jälleenmyyjätilinne kautta voitte tarvittaessa myös päivittää 
yhteystietonne ja vaihtaa salasananne.  
  
Uutiskirjeet ja mainonta 
Kun rekisteröidyt jälleenmyyjäksemme, teidät lisätään automaattisesti myös uutiskirjeemme 
postituslistalle. Uutiskirjeen avulla pidämme teidät ajantasalla tuoreimmista kehityksistä, 
tarjouksista ja tapahtumista. Voitte perua uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa.  
 
Jälleenmyyjämme saattavat saada markkinointimateriaalia tilauksissa, jotka lähetetään 
suoraan heidän osoitteeseensa. Markkinointimateriaalia ei sisällytetä tilauksiin, jotka 
toimitetaan suoratoimituksena jälleenmyyjän loppuasiakkaalle. Kunnioitamme 
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jälleenmyyjiemme yksityisyyttä ja pidämme huolen, ettei suoratoimituksena lähetettyihin 
tilauksiin lisätä mitään markkinointimateriaalia, joka voidaan yhdistää meihin.  
 
Lääkinnällisten laitteiden lainsäädäntö - Medical Device Regulation 2017/745 
(MDR -asetus) 
MDR -lääkintälaiteasetus astuu voimaan 26. toukokuuta 2021. Asetus tuo mukanaan 
velvoitteita sekä toimittajalle että jälleenmyyjälle . Alta näette molempien  osapuolten 
odotukset ja velvollisuudet.  
 
Toimittajan velvollisuus on tarkastaa ja huolehtia seuraavista asioista: 
 

• Tuotteessa on CE -merkintä ja yksilöllinen laitetunnistenumero (UDI -koodi, Unique 
Device Identifier). 

• EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatiminen. 
• Käyttöohjeiden sisällytys ja asetusten mukaiset merkinnät 
• Että maahantuoja, jolta tuotteet vastaanotetaan, täyttää vaatimukset 
• Toimittaja voi näytekappaleella tarkastaa, että tuotteet täyttävät nämä vaatimukset  
• Valitusten rekisteröinti 
• Välittää kaikki laiteita koskevat valitukset ja raportit tuotteen valmistajalle. Tämä 

koskee myös markkinoilta poistettuja tuotteita. 
• Välittää informaatiota asianmukaisille viranomaisille, mikäli on aihetta epäillä, ettei 

laite täytä kaikkia vaatimuksia 
• Laadunvalvontajärjestelmän laatiminen. 
• Varmistaa tuotteiden jäljitettävyys rekisteröimällä yksilölliset laitetunnistenumerot 

(UDI -koodi, Unique Device Identifier), sarjanumerot (UDI-DI -koodi, laite- ja 
valmistajakohtainen laitetunniste) sekä eränumerot (UDI-PI -koodi, tuotantoyksikön 
yksilöivä tuotannontunniste) tuotetta vastaanotettaessa ja toimitettaessa. 

• Kuljetuksen ja varastoinnin yleiskatsaus. 
 
Jälleenmyyjä voi valita joko toimituksen omaan osoitteeseensa tai suoratoimituksen 
loppuasiakkaalle. Valitessaan toimituksen omaan osoitteeseensa, jälleenmyyjän tulee 
varmistaa, että hän noudattaa MDR -asetusta. Tässä tapauksessa jälleenmyyjän on 
varmistettava: 
 

• Valitusten rekisteröinti. 
• Välittää laitetta koskevat valitukset ja raportit tuotteen toimittajalle. Tämä koskee 

myös tuotteita, jotka poistetaan markkinoilta. 
• Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto. 
• Varmistaa tuotteiden jäljitettävyys rekisteröimällä yksilölliset laitetunnistenumerot 

(UDI -koodi, Unique Device Identifier), sarjanumerot (UDI-DI -koodi, laite- ja 
valmistajakohtainen laitetunniste) sekä eränumerot (UDI-PI -koodi, tuotantoyksikön 
yksilöivä tuotannontunniste) tuotetta vastaanotettaessa ja toimitettaessa. 
 

Valitessaan tuotteiden toimituksen ainoastaan suoratoimituksena loppuasiakkaalle, 
tavarantoimittaja huolehtii suurimmasta osasta vaatimuksia. Tässä tapauksessa 
jälleenmyyjän on ainostaan välitettävä laitteita koskevat valitukset ja raportit toimittajalle. 
 
Maksu 
Jälleenmyyjän on maksettava kolme (3) ensimmäistä tilausta ennakkomaksuna. Näitä 
seuraavien tilausten maksuehdot ovat keskusteltavissa. Laskulla maksaminen 30 päivän 
maksuajalla on mahdollista 3000,00€ asti. Mahdolliset muut maksuehtoihin liittyvät 
sopimukset vahvistetaan sähköpostitse. Otathan huomioon, että maksukäytäntömme on 
tiukka. Jos maksuja ei suoriteta ajallaan, saatamme perua 30 päivän maksuajan ja pyytää 
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teitä maksamaan kaikki tilaukset ennakkomaksuna. Tuotteet ovat Medisol BV:n omaisuutta, 
kunnes laskutettu summa on maksettu kokonaisuudessaan.Täsmällinen maksu ja kasvu 
voidaan palkita suotuisemmilla maksuehdoilla. 
 
Käyttöehdot 
Yleiset käyttöehdot ovat saatavissa sekä verkkosivuiltamme että verkkokaupasta ennen 
tilauksen maksamista. Allekirjoittamalla tämän jälleenmyyntisopimuksen hyväksyt 
käyttöehdot. 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
Otamme asiakkaidemme yksityisyyden erittäin vakavasti. Jälleenmyyjiemme tai heidän 
asiakkaidensa henkilökohtaisia tietoja, tilauksia, taloudellisia tai muita tietoja ei koskaan 
myydä, paljasteta tai käytetä markkinointiin tai muihin tarkoituksiin ilman ennakkokertomista 
ja kirjallista suostumusta.  
 
Korruption vastainen periaate 
Toimittaja on sitoutunut lailliseen ja eettiseen toimintaan ja pidättyy kaikesta, mikä voi 
vahingoittaa sen etuja, kumppaneita, asiakkaita tai kansainvälistä elvytysalaa. Korruption 
estämiseksi toimittaja ja jälleenmyyjä vakuuttavat allekirjoittamalla tämän sopimuksen: 
 

• Olevansa tietoinen lahjonnan ja korruption vastaisista laeista sekä sitoutuvansa 
noudattamaan niitä. Tämä on myös kansainvälisten lakien kuten US Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) ja UK Bribery Act 2010:n mukaista. 

• Etteivät koskaan osallistu minkäänlaiseen lahjontaan suoraan tai kolmannen 
osapuolen välityksellä. 

• Etteivät koskaan tarjoa, suorita tai valtuuta epäkorrektia maksua. 
• Etteivät koskaan yritä suostuttaa ketään toimimaan laittomasti. 
• Etteivät koskaan tarjoa tai anna lahjoja tai palveluksia yhdellekään työntekijälle, 

valtion virkamiehelle tai edustajalle, jos vastineeksi on odotetaan tai oletetaan 
ansiotonta etua. 

• Etteivät koskaan hyväksy lahjaa liikekumppanilta, jos on viitteitä siitä, että ansiotonta 
etua odotetaan vastapalveluksena suoraan tai epäsuorasti. 

• Etteivät koskaan tarjoa tai suorita maksua saadakseen tietyn palvelun tai edun, jota 
kyseinen henkilö ei yleensä saa suorittaa. 

• Etteivät koskaan ohita tai jätä ilmoittamatta viitteitä epäkorrektista maksusta 
asianmukaisille viranomaisille. 

• Etteivät koskaan johda tai auta muita henkilöitä toimimaan sovellettavien lakien tai 
sääntöjen vastaisesti. 

 
Sopimus hyväksytty 
Päivämäärä:       Päivämäärä:   
 
Toimittajan allekirjoitus:               Jälleenmyyjän allekirjoitus: 
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Rekisteröintilomake 
 

 
Yritystiedot 
 

Yrityksen nimi   :……………………………………………………………….............. 

Osoite    :…………………………………………………………………........... 

Postinumero ja paikkakunta :…………….......…………………………………………….............. 

Puhelinnumero  :…………………………………………………………………........... 

Sähköpostiosoite  :……………………………………………………………….............. 

Verkkosivun osoite  :……………………………………………………………….............. 

Y-tunnus   :…………………………………………………………………........... 

ALV -numero    :…………………………………………………………………........... 

Pankin nimi ja paikkakunta :………......………………………………………….......................... 

Tilinumero (IBAN)  :………………………………………………………..……................ 

 

Henkilötiedot 
 
Etu- ja sukunimi  :……………………………………………………………….............. 

Tehtävä yrityksessä  :………………………………………..…………………................... 

Osoite    :……………………………………………………………….............. 

Postinumero ja paikkakunta :………....…………………………………………………….............. 

Puhelinnumero  :……………………………………………………………………....... 

Sähköpostiosoite  :……………………………………………………………….............. 

 
Tarvittavat liitteet 
Pyydämme lähettämään liittenä: 

 
☐ Kopio kaupparekisteriotteesta, josta ilmenee että yrityksen osoite ja ilmoitettu tilausten 

toimitusosoite ovat samat. 
 
☐ Kopio ensiapukouluttajan pätevyystodistuksesta (koskee vain ensiapukouluttajia). 
 
☐    Allekirjoitettu kopio jälleenmyyntisopimuksesta. 
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