
Finnkino B2B-myynnin myyntiehdot 2023 
 
Finnkino Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa ja päivittää näiden myyntiehtojen sisältöä, sekä päättää kaikki asiakkaan ja Finnkino:n väliset 
sopimukset ilman korvausvelvollisuutta, mikäli asiakas rikkoo näitä myyntiehtoja. Asiakas on velvollinen korvaamaan Finnkino Oy:lle näiden 
myyntiehtojen rikkomisesta aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.  
 
Finnkino Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. 
 
FINNKINO B2B – TUOTTEET JA PALVELUT: Finnkino Oy tarjoaa yritysasiakkailleen tilavuokria, yritysnäytöksiä, Kokouspaketteja, catering-palveluita 
sekä yrityslippuja. Tuotteita ja palveluita myydään tasapuolisesti kaikille yrityksille ja muille yhteisöille, jotka sitoutuvat noudattamaan 
lainsäädäntöä sekä Finnkino Oy:n myyntiehtoja. 
 
SOPIMUKSEN SYNTYMINEN: Tuotteista ja palveluista tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, toisin sanoen Finnkino Oy:llä on oikeus 
tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta tilavuokrasta yritysnäytöksestä tai kokouspaketista sopimus kolmannen kanssa niin 
kauan kuin tarjouksen saanut ei ole ilmoittanut Finnkino Oy:lle hyväksyvänsä tarjouksen. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen 
edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen.  
 
TUOTTEET JA PALVELUT:  
 

A) TILAVUOKRAT: Yritys voi vuokrata käyttöönsä elokuvasalin tai –saleja, omaan kokous- tai seminaarikäyttöön. Tilavuokran hintaan 
sisältyy teatterin salin käyttömahdollisuus erikseen sovituksi ajaksi, pääsy saliin 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua ja mahdolliset 
asiakasopasteet tarvittaessa. Rakennus- ja purkutyöt tulee sisällyttää tilan vahvistettuun vuokra-aikaan. Tilaisuuden alussa on 
teatterin henkilökunta (1hlö) paikalla, jollei toisin ole sovittu. Pyydämme huomioimaan, että omien tarjoiluiden tuominen 
teatteritiloihin ei ole sallittua. Catering-palvelut ovat saatavissa Finnkinon kautta.  
 
SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN: Ostaja voi peruuttaa sopimuksen mukaisen tilavarauksen neljätoista (14) päivää ennen 
tapahtumaa. Mikäli ostaja peruuttaa tilauksen alle neljätoista (14) päivää ennen tapahtumaa, Finnkino laskuttaa koko sopimuksen 
hinnan. Compass Groupin tarjoiluita koskee 21 vuorokauden peruutusehto. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Ostaja ei voi 
siirtää tehtyä sopimusta koskemaan Finnkinon muita tuotteita tai palveluita. 
 
MATERIAALIN TOIMITTAMINEN: Mikäli asiakkaalla on esitysmateriaalia, jota halutaan pyöritettävän teatterisalin konehuoneesta, 
on asiakkaan toimitettava aineisto määräaikaan mennessä Finnkinon B2B-myynnin toimittaman erillisen ohjeistuksen ja 
toimitusaikataulun mukaisesti.   
 
LASKUTUS: Tilavuokrat laskutetaan tilaisuutta seuraavalla viikolla. Laskusta koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen (10) 
vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä.  
Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) 
mukainen viivästyskorko.  
 

B) YRITYSNÄYTÖKSET: Yritys voi ostaa käyttöönsä yritysnäytöksen Finnkinon tarjoamasta elokuvavalikosta. Yritysnäytös sisältää 20 
minuutin puheenvuoron asiakkaan niin halutessaan. Finnkino voi ohjelmistosuunnittelun kannalta lyhentää tai poistaa tämän 
puheenvuorolle varatun ajan tietyltä ajanjaksolta erillisellä kirjallisella ilmoituksella. Yritysnäytöksissä asiakkaan on ostettava koko 
Sali käyttöönsä lunastaen salin kaikki penkit. Finnkino optimoi salin asiakkaalle vastaamaan parhaiten asiakkaan ilmoittamaa 
henkilömäärää. Yritysnäytökset laskutetaan aina etukäteen joko laskulla tai erikseen toimitettavalla maksulinkillä, jota kautta 
maksutapana toimivat myös yleisimmät luottokortit. Muita maksutapoja ei hyväksytä.   

 
SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN: Ostaja voi peruuttaa sopimuksen mukaisen yritysnäytöksen neljätoista (14) päivää ennen 
tapahtumaa. Mikäli ostaja peruuttaa tilauksen alle neljätoista (14) päivää ennen tapahtumaa, Finnkino laskuttaa koko sopimuksen 
hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Ostaja ei voi siirtää tehtyä sopimusta koskemaan Finnkinon muita tuotteita tai palveluita. 
 
LASKUTUS: Yritysnäytökset laskutetaan näytöspäivänä. Laskusta koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen (10) vuorokauden 
kuluessa laskun päivämäärästä.  
Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) 
mukainen viivästyskorko.  
 
 
 
 
 
 
 



C) CATERING - PALVELUT: Finnkino tarjoaa yritysasiakkailleen teattereissaan catering – tuotteita ja palveluita sekä leffaherkkuja.  
Anniskelu on mahdollista tilaisuuksissa, joissa kaikki osallistujat ovat täysi-ikäisiä.  

 
SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN: Ostaja voi peruuttaa sopimuksen mukaiset catering-palvelut Kaksikymmentäyksi (21) päivää 
ennen tapahtumaa. Mikäli ostaja peruuttaa catering-palvelut alle kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen tapahtumaa, Finnkino 
laskuttaa koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Ostaja ei voi siirtää Catering- palveluista tehtyä sopimusta 
koskemaan Finnkinon muita tuotteita tai palveluita. 
 
LASKUTUS: Catering-palvelut laskutetaan näytöksen yhteydessä näytöspäivänä tai viimeistään tilaisuuden jälkeisellä viikolla. 
Laskusta koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen (10) vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä.  
Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) 
mukainen viivästyskorko.  
 

D) YRITYSLIPUT: Finnkino tarjoaa yrityksille avoimia yrityslippuja, jotka käyvät kaikkiin kuluttajanäytöksiin Finnkinon 
elokuvateattereissa voimassaoloaikanaan. Yrityslippu on vaihdettava näytöslippuun joko teatterin kassalla tai Finnkinon 
verkkokaupassa. Yritysleffalippu oikeuttaa yhteen näytöslippuun, sillä poikkeuksella, että premium-saleissa (IMAX, iSense, LUXE, 
LOUNGE ja VIP) lipun käyttäjältä peritään lisämaksu. Premium-yritysleffalippu oikeuttaa yhteen näytökseen Finnkinon kaikkiin 
saleihin ilman lisämaksua. Vanhentuneita tai vanhenevia lippuja ei vaihdeta, lunasteta takaisin eikä niiden voimassaoloaikaa voi 
pidentää. Yritysleffalippujen edelleenmyynti on kielletty ilman erillistä Finnkinon kanssa tehtyä jälleenmyyjäsopimusta. 

 
Yritysleffalippu EI käy maksuvälineenä yritysnäytöksiin, koululaisnäytöksiin tai Event Cineman näytöksiin.  

 
SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN: Ostaja voi peruuttaa sopimuksen mukaisen lipputilauksen kaksi (2) viikkoa ennen lippujen 
toimitusta veloituksetta. Mikäli tilatut liput on ehditty lähettää tilaajalle, Finnkino laskuttaa koko sopimuksen hinnan. Peruutus on 
tehtävä kirjallisesti. Ostaja ei voi siirtää Lipputilauksesta tehtyä sopimusta koskemaan Finnkinon muita tuotteita tai palveluita.  
 
LASKUTUS: Yritysliput laskutetaan sinä päivänä, kun liput generoidaan. Laskusta koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen 
(10) vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään 
kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.  

 
E) KOKOUSPAKETIT: Finnkinon tarjoamat kokouspaketit sisältävät aina tilavuokran, sekä catering-palvelut. Kokouspaketin hinta 

sisältää salin käyttöajan ma-pe klo 8.00-17.00 välillä (max. 8 h), peruskokoustekniikan, vartioimattoman naulakon, kokousveden, 
aamupalan, lounaan ja  
iltapäiväkahvin / teen makealla tai suolaisella kahvileivällä. Tarjoilujen sisältö vaihtelee. Erikoisruokavalioita voi olla n. 15% 
tarjoilujen määrästä.  22,80 € (sis. alv 14 %) suuruinen käsittelymaksu on sisällytetty hintaan. 
 
SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN: Ostaja voi peruuttaa sopimuksen mukaisen kokouspaketin Kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen 
tapahtumaa. Mikäli ostaja peruuttaa tilauksen alle kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen tapahtumaa, Finnkino laskuttaa koko 
sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Ostaja ei voi siirtää Kokouspaketista tehtyä sopimusta koskemaan Finnkinon 
muita tuotteita tai palveluita. 
 
LASKUTUS: Kokouspaketit laskutetaan tilaisuutta seuraavalla viikolla. Laskusta koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen (10) 
vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä.  
Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) 
mukainen viivästyskorko.  
 

ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN: Finnkino Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijaa sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä.  
 
VASTUUNRAJOITUS: Finnkino Oy 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.  

YLIVOIMAINEN ESTE: Finnkino Oy ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan Finnkino Oy:n 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää 
Finnkino Oy:tä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että Finnkino Oy voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista estettä 
poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu 
viranomaisen toimenpide, 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. Finnkino Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen 
este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista viivästystä hankkia 
muualta.  

 

FINNKINO Oy, www.finnkinob2b.fi/yritysmyynti, Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki, Finland, P.O. Box 19, yritysmyynti@finnkino.fi 


