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MAINOSSOPIMUKSEN MYYNTIEHDOT 
 
1. MAINOSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN 
Mainoselokuvista tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, eli Savon Kinoilla 
on oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainospaikasta 
sopimus kolmannen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole ilmoittanut Savon 
Kinoille hyväksyvänsä tarjouksen. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen 
edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä 
tehdyn tarjouksen. Mainoskampanjaa tilattaessa on ilmoitettava mainostettava tuote, 
ajankohta, mainostaja sekä mainoselokuvan kesto ja mainoksen luonne. 
 
2. MAINOSJAKSOT 
Kaikki mainoselokuvat varataan vähintään yhden (1) viikon pituisina jaksoina. 
Mainoselokuvan kampanja alkaa aina perjantaina. 
 
3. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN 
Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan yli neljä (4) viikkoa ennen 
kampanjan alkua, Savon Kinot laskuttaa ostajaa kaksikymmentä prosenttia (20 %) 
peruutetun sopimuksen hinnasta. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen 
kampanjan myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, Savon 
Kinot laskuttaa ostajalta koko sopimuksen hinnan. Kampanjan peruutus on tehtävä 
kirjallisesti. 
 
4. KONTAKTIENNUSTE JA KONTAKTITAKUU 
Luvattu kontaktitakuu perustuu Savon Kinojen katsojaennusteisiin, jotka saattavat 
muuttua vuoden aikana. Savon Kinot antaa kaikille kampanjoille kontaktitakuun, jolla 
mainostajalle luvatuista bruttokontakteista taataan aina 100 %. Toteutunut 
katsojamäärä voi poiketa ennusteesta, mutta ei koskaan alle luvatun. Mikäli luvattu 
kontaktitakuu ei toteudu kampanja-aikana, tämä korvataan jatkamalla kampanjaa 
kunnes kontaktitakuu on toteutunut. 
 
5. MEDIATOIMISTOALENNUS 
Mediatoimistoille myönnetään 10% alennus vähintään 4 viikon kampanjoista. 
 
6. LASKUTUS 
Kampanja laskutetaan mainoskampanjan alussa. Laskua koskevat huomautukset on 
tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. 
 
7. MAKSUEHDOT 
Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään 11% 
viivästyskorko. 
 
 
 
 

8. MAINOSTEN TOIMITTAMINEN 
Asiakkaan tulee toimittaa mainoselokuva vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan 
alkua toimitusohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa myöhästymisestä aiheutuvista 
lisäkustannuksista. 
 
9. MAINONNAN SISÄLTÖ 
Mainostaja tai mainostajan edustaja vastaa toimitetun mainosmateriaalin sisällöstä. 
Mainostettava tuote tai palvelu ei saa kilpailla Savon Kinojen omien tuotteiden tai 
palvelujen kanssa. Mikäli asiakkaan kampanja herättää yleistä pahennusta tai 
ahdistusta ja/tai siitä on haittaa elokuvateatterin toiminnalle, kampanja voidaan 
keskeyttää. Tällöin Savon Kinot ei ole velvollinen korvaamaan keskeytyksestä 
asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.  
 
10. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN 
Savon Kinoilla on oikeus käyttää alihankkijaa sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä. 
 
11. VASTUUNRAJOITUS 
Savon Kinot ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, 
kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuunrajoitus ei 
koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 
 
12. YLIVOIMAINEN ESTE 
Savon Kinot ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta 
esteestä. Tällaiseksi katsotaan Savon Kinojen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 
oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta 
tehtäessä ja joka estää Savon Kinoja täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan 
ilman, että Savon Kinot voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista estettä poistaa. 
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, 
luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide sekä yleisen 
liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu 
työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli 
on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Savon Kinojen alihankkijaa kohdannut 
ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida 
ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista viivästystä hankkia muualta. 
 
13. SOPIMUKSEN SIIRTO 
 
Savon Kinoilla on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen liiketoiminnan siirron yhteydessä. 


