תנאי המכירה

מכירת מוצרים ושירותים )"מוצרים"( על-ידי  ,Avnet, Inc.חטיבותיה ,החברות בנות שלה וחברות
קשורות שלה )"אבנט"( ללקוח )"לקוח"( כפופה לתנאים ולהתניות שלהלן )"הסכם"( בלי קשר

לתנאים והתניות אחרות בכל הזמנת רכש ,מסמך או תקשורת אחרת מטעם הלקוח )"הזמנה"(
ולעובדה שאבנט לא התנגדה לתנאים האחרים הנ"ל .ניתן לשנות הסכם זה בכתב בלבד
בחתימת נציגים מוסמכים הן מטעם אבנט והן מטעם הלקוח.

.1

הזמנות .אלא אם נאמר אחרת בהצעת המחיר ,הצעות מחיר של אבנט הן הזמנות להציע
הצעות וכפופות לשינוי בכל עת מבלי הודעה .כל ההזמנות כפופות לקבלתן ע"י אבנט .חוזים
בין הלקוח לאבנט ייכנסו לתוקף אם וכאשר תיתן אבנט את הסכמתה בכתב .חילופי מידע
אלקטרונים )" ("EDIלצורך אישור או ביצוע הזמנת הלקוח כפופים להסכם זה .כל ההזמנות
למוצרים שאבנט מציינת כלא סטנדרטיים או  NCNRאינם ניתנים לביטול ולא תהייה אפשרות
להחזירם .אבנט יכולה לסמן מוצרים כלא סטנדרטיים או  NCNRבאמצעים שונים כולל הצעות
מחיר ,רשימות מוצרים ,קבצים מצורפים או נספחים .הלקוח אינו רשאי לשנות ,לבטל או
לשנות מועד של הזמנות עבור מוצרים סטנדרטיים בלי הסכמת אבנט .אבנט שומרת את
הזכות לבצע הקצאה במכירת מוצרים בין לקוחותיה.

.2

מחירים .אלא אם נאמר אחרת בהצעה ,בהצעת המחיראו בחשבונית שהנפיקה אבנט,
המחירים הם למוצרים בלבד ואינם כוללים מיסים ,משלוח ,מכס וכל תשלום או שכר אחר
עבור שירותים נוספים )יחד "תשלומים נוספים"( .אלא אם נאמר אחרת בהצעה ,בהצעת
המחיר או בחשבונית של אבנט ,יהיה הלקוח אחראי לכל התשלומים הנוספים.

.3

תנאי תשלום .התשלום יתבצע כמפורט בחשבונית של אבנט מבלי קיזוז או ניכוי כלשהו
עבור מס במקור או כל ניכוי אחר .אבנט רשאית לדרוש ריבית על כל חשבונית שמועד
פירעונה עבר ,מהיום שבו היה התשלום אמור להתבצע ועד למועד התשלום בפועל בסך
 18%לשנה ,או הסכום המרבי המותר לפי החוקים הרלבנטיים ,וכן שכר טרחת עורכי דין
סביר ודמי גבייה ..אבנט רשאית בכל עת לשנות את תנאי האשראי ללקוח .אבנט רשאית
לגבות את התשלום מכל אחד מחשבונות הלקוח .במידה שהלקוח אינו משלם תשלום
כלשהו ,אבנט רשאית לשנות את המועד או לבטל אספקת הזמנות שטרם סופקו ולהודיע
שכל החשבוניות שטרם שולמו יובאו לתשלום מיידי .אלא אם נאמר אחרת בחוק הרלבנטי,
האשראי ללקוח שתספק אבנט יפוג אם לא ימומש בתוך  12חודשים.

.4

אספקה .אלא אם נאמר אחרת בכתב על-ידי אבנט ,כל המשלוחים של אבנט מהאיחוד
האירופי הם לאתר האספקה של הלקוח  ,CPTוכל המשלוחים של אבנט מחוץ לאיחוד
האירופי הם EXWממחסני אבנט ,או למשלוחים ישירים מהייצרן EXWממחסני הייצרן
) .(INCOTERMS 2010מועדי האספקה של אבנט הם בהשערה בלבד וכפופים לקבלת
המוצרים בזמן לידי אבנט .אבנט אינה אחראית לעיכוב באספקה ,לאספקה חלקית או
מוקדמת ,ועל הלקוח לקבל את המשלוח .הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנות אחרות כלשהן
בהתבסס על עיכוב באספקת חלק כלשהו מהזמנה.

.5

בעלות .למכירות מחוץ לאיחוד האירופי או אוסטרליה ,הבעלות תעבור ללקוח עם אספקת
המוצרים למשגר .למכירות מהאיחוד האירופי או אוסטרליה ,במעין צורה של אבטחת
תשלום ,הבעלות תעבור ללקוח לאחר העברת מלוא התשלום עבור המוצר בידי הלקוח.
במקרה של מכירה למפרע ,הלקוח מעביר את כל הזכויות על הסחורה הרלבנטית לאבנט עד
לאחר שהלקוח יבצע את מלוא התשלום .לאחר שהמוצר מעובד או משולב בפריטים אחרים
)"מוצר מעובד"( הבעלות שנשמרה בידי אבנט תעבור לחלק בבעלות על המוצר המעובד
המשקף את שווי המוצר יחסית לשווי המוצר המעובד .סעיף זה אינו חל על מכירת תוכנה
)כמפורט להלן(.

.6

תוכנה .תוכנה היא גרסה של תוכניות מחשב )" ("object codeשניתנת לקריאה ממוכנת
).(Softwareהשימוש שיעשה הלקוח בתוכנה ובכל המסמכים הקשורים בה כפוף להסכמי
הרישוי החלים על התוכנה .תוכנה המשולבת או מגיעה עם חומרה תשמש אך ורק עם
ההתקן שהיא יועדה לו ואין להעבירה בנפרד.

.7

אחריות .הלקוח מאשר בזאת כי הוא מודע שאבנט אינה יצרן המוצרים .במידה שהדבר
מותר על פי חוק ועל פי חוזה ,אבנט תעביר ללקוח את כל תעודות האחריות ,השיפויים
והסעדים החלים על המוצר ואשר אבנט תקבל מהייצרן ,כולל עבור הפרת זכויות קניין רוחני.
אם הדבר נדרש בחוק ,אבנט מבטיחה כי בעת האספקה ,המוצרים יהיו תואמים למפרט
המוצהר בידי הייצרן בגיליון הנתונים שהוא מנפיק עבור המוצרים .כל תביעה בגין אחריות
מוגבלת בזמן ל 12-חודשים ממועד האספקה של המוצר שלא עמד בדרישות .אם אבנט
מבצעת עבודות המוסיפות ערך ,כגון עבודות אינטגרציה ,גלילה או תכנות ,אבנט אחראית על
כך שהעבודה בעלת הערך המוסף תעמוד במפרט הכתוב של הלקוח שהתקבל בידי אבנט
למשך  90יום לאחר האספקה מאבנט .הלקוח ייחשב לייצרן של מוצרים בעלי ערך מוסף
מסוג זה .אבנט אינה מעניקה כל אחריות אחרת ,במפורש או במשתמע ,כגון אחריות
בגין סחירות ,התאמה ליעד ואי-הפרת זכויות .התרופות היחידות העומדות ללקוח בגין
הפרת אחריות מצד אבנט הן ,לפי בחירת אבנט) :א( תיקון המוצרים; )ב( החלפת המוצרים,
או )ג( החזר כספיעבור הרכישה שנעשתה על ידי הלקוח .אבנט אינה מעניקה אחריות
כלשהי בנוגע לתוכנה ואינה חבה בנוגע אליה אלא אם הדבר צויין במפורש בהסכם רישוי
התוכנה שבנדון .תוכנה תסופק "כפי שהיא" בלי שום אחריות נוספת.

.8

החזרת מוצרים .לקוח רשאי להחזיר מוצרים לאבנט רק בליווי מספר אישור להחזרת
מוצרים ) (RMAשתנפיק אבנט) :א( החזרים בגין פגם נראה לעין :על הלקוח להודיע לאבנט
בכתב אודות נזק כלשהו למארז החיצוני של המוצרים ,חוסרים וחריגה אחרת כלשהי )"פגם
חזותי"( תוך שלושה ימי עבודה מקבלת המשלוח ולא ייחשב הדבר כאילו הלקוח קיבל את
המוצרים) .ב( החזרים בגין אחריות על מוצר :על הלקוח להודיע לאבנט בכתב תוך ציון הפגם
הספציפי במוצר תוך כדי תקופת האחריות .אבנט תנפיק  RMAרק אם הפגם )פגם חזותי או
אחריות מוצר( נוצר אך ורק בידי אבנט או בידי הייצרן המקורי ורק אם הלקוח עומד בדרישות
מתן ההודעה .אבנט אינה מעניקה  RMAכנגד נזק ,חוסר או אי-התאמה אחרת שנוצרו בידי
הלקוח ,המוביל,ספק שרותי המטען או כל צד שלישי אחר .עם קבלת ה ,RMA-על הלקוח
להשיב את המוצרים לאבנט תוך ציות להוראות אבנט המפורטות ב .RMA-אבנט רשאית
לבצע הערכה של כל המוצרים שהלקוח החזיר באמצעות  .RMAאם תקבע אבנט שהמוצרים
אינם זכאים להחזרה ,אבנט תשלח מוצרים אלו בחזרה ללקוח על בסיס גוביינא או תחזיק
את המוצרים על חשבון הלקוח עד שהלקוח יבוא לאסוף אותם.

.9

גבול אחריות .החבות של אבנט כלפי הלקוח מוגבלת לנזק ישיר שנגרם ללקוח עד לסכום
שאינו עולה על מחיר המוצר כאשר הונפק .מגבלות חבות אינן חלות במקרה של מוות או
פציעה שנגרמו עקב רשלנות מצד אבנט .אבנט אינה אחראית והלקוח אינו זכאי לכל פיצוי
עקיף ,מיוחד ,אקראי או תוצאתי )למשל ,הפסד רווח או הכנסה ,אבדן נתונים ,אבדן שימוש,
עבודה חוזרת ,תיקון ,הוצאות ייצור ,עלויות החזרת המוצר ,פגיעה במוניטין ואבדן לקוחות(.
במידה שאבנט אינה רשאית מבחינה משפטית להתכחש לאחריות מרומזת או חוקית
כלשהי ,הגבלת אחריות זו לא תפגע בזכויותיו החוקיות של הלקוח.

.10

כוחות שמעבר לשליטת אבנט .אבנט אינה אחראית לאי-יכולתה לממש את התחייבויותיה
בהסכם זה בגין גורמים שמעבר לשליטתה הסבירה )לדוגמה ,כוח עליון ,מעשים או מחדלים
של הלקוח ,הפרעות תפעוליות ,אסונות מיד אדם ואסונות טבע ,משבר רפואי בגין מגיפה,
מחסור בחומרים ומוצרים ,שביתות ,מעשים פליליים ,עיכוב באספקה והובלה או חוסר יכולת
להשיג כוח אדם ,חומרים ומוצרים מהמקורות הרגילים(.

.11

שימוש במוצרים .על הלקוח לפעול על פי מפרט המוצר של הייצרן .מוצרים אינם מורשים
לשימוש במערכות הנשמה ,השתלה בבני אדם ,מתקנים גרעיניים ויישומים אחרים שבהם
תקלה במוצר עלולה לגרום לאבדן חיים או נזק לרכוש .אם הלקוח משתמש במוצרים או
מוכר אותם לשימוש ביישומים הנ"ל או אינו פועל על פי מפרט המוצר ,הלקוח מסכים בזאת
כי השימוש ,המכירה או אי-הציות הנ"ל נתון לאחריותו הבלבדית של הלקוח .הלקוח יפטור
את אבנט מאחריות ,יגן ולא יבוא אליה בדרישות בגין כל תביעה המבוססת על) :א( ציותה
של אבנט לתכנון ,מפרט והוראות הלקוח) ,ב( שינוי שהוכנס לכל מוצר בידי מישהו מחוץ
לאבנט ,או )ג( שימוש במוצרים בשילוב מוצרים אחרים או תוך הפרה של סעיף זה.

.12

ייצוא/ייבוא .ישנם מוצרים וטכנולוגיות הקשורות בהם שנמכרים בידי אבנט וכפופים לתקנון
בקרת ייצוא של ארצות הברית ,האיחוד האירופי ו/או מדינות אחרות ,למעט חוקי חרם )"חוקי
ייצוא"( .על הלקוח לציית לחוקי ייצוא אלו ולהשיג כל רישיון או היתר הנדרש על מנת
להעביר ,לייצא ,לייצא בשנית או לייבא את המוצרים והטכנולוגיה הקשורה בהם .הלקוח לא
ייצא ולא ייצא בשנית את המוצרים והטכנולוגיה הנ"ל לכל מדינה או ישות שבה ייצוא או ייצוא
בשנית אסור ,כולל כל מדינה ויישות הנתונים לסנקציות וחרם שהוטלו בידי ארצות הברית,
האיחוד האירופי או מדינה אחרת .הלקוח לא ישתמש במוצרים ובטכנולוגיה הנ"ל במסגרת
נשק כימי ,ביולוגי וגרעיני ,מערכות רקטות )כולל טילים בליסטיים ,כלי שיגור לחלל ורקטות
מדידה( או מטוסים ללא טייס המסוגלים לשגר טילים ,או בפיתוח כלים כלשהם להשמדה
המונית.

.13

הזמנות אלקטרוניות .אם חלק כלשהו מרכישת ומכירת מוצרים ,כולל אישור הלקוח על
 NCNRאו דרישה על פי תחזית מתבסס על  ,EDIאתר האינטרנט של הלקוח ,אתר אינטרנט
של צד שלישי או כל אמצעי אלקטרוני אחר )"הזמנת רכש אלקטרונית"( ,הסכם זה ימשיך
לחול על הרכישה והמכירה של מוצרים בין הלקוח לאבנט .קבלת דרישת האישור של אבנט
מצד הלקוח או ציון פרטים מצד אבנט בנוגע להזמנות רכש אלקטרוניות בכתב ,דואר
אלקטרוני ו EDI -אחר תחייב את הלקוח.

.14

הגנת הסביבה .כאשר הדבר רלבנטי ,הלקוח אחראי לכל החובות והחבויות במסגרת )א(
הוראת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני של האיחוד האירופי )) ,(2012/19/EUב( הוראת
פסולת אריזה ) (94/62/ECאו )ג( הוראת הסוללות ) ,(2006/66/ECכפי שיעודכנו ובהתאם
לכל אמצעי המימוש הלאומיים שייכנסו לתוקף מעת לעת.

.15

כללי

א.

הסכם זה נשלט ,יפורש וייאכף בהתאם לחוקי המדינה שבה ממוקמת ישות אבנט שקיבלה
את הזמנת הלקוח )"המדינה השלטת"( בלי להתייחס לעקרונות הסתירה בין חוקים .אם
המדינה השלטת היא ארצות הברית של אמריקה ,החוקים ובתי המשפט של מדינת אריזונה
הם בעלי הסמכות השיפוטית .אמנת האומות המאוחדות למכירת טובין בינלאומית לא תחול.
לבתי המשפט של המדינה השלטת תינתן זכות שיפוט וסמכות לדון בכל מחלוקת שנובעת
מהסכם זה או קשורה בו.

ב.

הלקוח אינו רשאי להעביר לאחר הסכם זה בלי לקבל אישור מראש בכתב מאבנט .החברות
הקשורות לאבנט רשאיות לממש את התחייבויות אבנט בהתאם להסכם זה .הסכם זה מחייב
ומוטבים את היורשים והנמחים של הסכם זה.

ג.

אי יכולת לאכוף ואבדן תוקף של תנאי או התניה כלשהיא לעיל לא ישפיעו על יתר התנאים
וההתניות.

ד.

מוצרים ,כולל תוכנה וקניין רוחני אחר ,כפופים לכל זכות רלבנטית של צד שלישי ,כולל
פטנטים ,זכויות יוצרים ורישיון משתמשים ,ועל הלקוח לכבד זכויות אלו.

ה.

הלקוח יציית לכל החוקים הרלבנטיים ,כולל חוקים למניעת שחיתות כגון

. U.S. Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act.

ו.

הצדדים מסכימים בכך שניתן להשתמש בחתימות אלקטרוניות והן יהיו תקפות ,יעילות
ואכיפות מבחינה משפטית.

ז.

אבנט מספקת מידע על המוצר )לדוגמה ,הצהרות וייעוץ )טכני ואחר( פרסומות תוכן פרסומי
ומידע הקשור במפרט ותכונות המוצר ,סיווג לצורך בקרת ייבוא/ייצוא ,שימושים וציות
לדרישות חוקיות ואחרות( על בסיס קיים ) (as isואינו מהווה חלק מתכונות המוצר .אבנט
אינה מעלה טענות כלשהן באשר לדיוק ושלמות המידע על המוצר ,ודוחה כל טענה,
אחריות וחבות על פי כל תיאוריה בנוגע למידע אודות המוצר.אבנט ממליצה
ללקוח לבדוק את המידע על המוצר לפני שימוש או פעולה בהתאם למידע זה .כל המידע על

המוצרים עשוי להשתנות בלי הודעה מוקדמת .אבנט אינה אחראית לשגיאות דפוס או
לשגיאות וחוסרים אחרים במידע על המוצר.

