Müügitingimused
Avnet, Inc. ja tema äriüksuste, tütarettevõtete ja sidusettevõtete („Avnet) toodete ja teenuste
(„tooted“) müügi suhtes tellijale („tellija“) kohaldatakse käesolevaid tingimusi („leping“),
sõltumata muudest tingimustest tellija mis tahes ostutellimuses, dokumendis või teates
(„tellimus“) või Avneti suutmatusest selliste muude tingimuste suhtes vastuväiteid esitada.
Käesolevat lepingut võib muuta üksnes kirjalikult ning selle peavad allkirjastama nii Avneti kui ka
tellija volitatud esindajad.
1. TELLIMUSED. Kui pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, loetakse Avneti pakkumusi pakkumiskutseteks
ja neid võib eelneva teavitamiseta mis tahes ajal muuta. Kõik tellimused peab Avnet heaks kiitma. Tellija
ja Avneti vahelised lepingud koostatakse Avneti kirjalikul heakskiitmisel, kinnituse korral elektroonilises
andmevahetuses või tellija tellimuse täitmisel ning nende suhtes kohaldatakse käesolevat lepingut. Kõik
tellimused toodetele, mida Avnet määratleb kui mittestandardseid või tühistamatuid/tagastamatuid, on
tühistamatud ja tagastamatud. Avnet võib tooteid määratleda kui mittestandardseid või
tühistamatuid/tagastamatuid erinevatel viisidel, sh pakkumuste, tootenimekirjade, lisade või näidiste
kaudu. Tellija ei tohi Avneti nõusolekuta standardsete toodete tellimusi muuta, tühistada ega
ümberajastada. Avnetile jääb õigus reguleerida toodete müüki oma tellijate vahel.
2. HINNAD. Kui Avneti ettepanekus, pakkumuses või arvel ei ole sätestatud teisiti, loetakse hindadeks
üksnes toodete hindu ning need ei sisalda makse, veomakse, tollimakse ega mis tahes muid makse ja
tasusid lisateenuste eest (koos nimetatuna „lisatasud“). Kui Avneti ettepanekus, pakkumuses või arvel ei

ole sätestatud teisiti, vastutab tellija kõigi lisatasude eest.

3. MAKSETINGIMUSED. Maksed kuuluvad tasumisele vastavalt Avneti arvel sätestatule ilma
tasaarveldusteta ega kinnipeetavate maksude või muude summade mahaarvamiseta. Avnet võib mis
tahes tasumata arvelt nõuda intressi alates maksetähtpäevast kuni makse sooritamise kuupäevani
määraga 18% aastas või kohaldatava õigusega lubatud suurima summa ulatuses ning mõistlikke
õigusabikulusid ja sissenõudmiskulusid, miinimumtasuga 40 eurot müügi puhul Prantsusmaal. Avnet võib
igal ajal muuta tellija krediiditingimusi. Avnet võib lugeda saadud makseid tellija mis tahes võlgnevuse
eest tasumiseks. Juhul kui tellija jätab makse sooritamata, võib Avnet mis tahes teostamata tarne või
täitmata tellimuse ümber ajastada või tühistada ning kuulutada kõik tasumata arved viivitamatult
tasumisele kuuluvateks. Kui kohaldatavate õigusaktidega ei sätestata teisiti, aegub Avneti poolt tellijale
antud krediit, kui seda pole 12 kuu jooksul kasutatud.
4. TARNED. Kui Avnet ei ole kirjalikult sätestanud teisiti, tasub Avneti tarnete puhul Euroopa Liidust
müüja kauba veokulud kauba tellijale kättetoimetamiskohta ning kõigi Avneti tarnete puhul väljastpoolt
Euroopa Liitu tagab müüja kauba tarneks kättesaadavuse Avneti laos ning kaupade vahendamise puhul
vastutab müüja kauba kättesaadavuse eest tootja laos (INCOTERMS 2010). Avneti tarnekuupäevad on
üksnes hinnangulised ja olenevad Avneti kaubavarude õigeaegsest kättesaamisest. Avnet ei vastuta
viivituste eest tarnimisel, kauba osalise või ennetähtaegse tarnimise eest ja tellija peab tarne vastu
võtma. Tellija ei tohi tühistada tellimuse mis tahes osa viivitatud kättetoimetamise alusel ühtegi teist
tellimust.
5. OMANDIÕIGUS. Müügitehingute puhul väljastpoolt Euroopa Liitu või Austraaliat läheb omandiõigus
üle tellijale toodete kättetoimetamisel vedajale. Müügitehingute puhul Euroopa Liidust või Austraaliast
läheb maksete tagamise ühe vormina omandiõigus üle tellijale toodete eest täielikul tasumisel tellija poolt.
Edasimüügi puhul loovutab tellija Avnetile kõik asjaomaste nõuetega seotud õigused seniks, kuni tellija
on makse täies mahus sooritanud. Kui toodet on töödeldud või kombineeritud teiste artiklitega („töödeldud
toode“), läheb Avneti säilitatud omandiõigus üle töödeldud toote omandiõiguse ühele osale, kajastades
toote väärtust, võrreldes töödeldud toote väärtusega. Käesolevat jagu ei kohaldata tarkvara müügi suhtes
(nagu määratletud allpool).
6. TARKVARA. Tarkvara on arvutiprogrammide masinloetav (objektkoodi) versioon („tarkvara“).
Tellijapoolne tarkvara ja mis tahes seonduva dokumentatsiooni kasutamine on hõlmatud tarkvarale

kohaldatavate litsentsilepingutega. Riistvaraga integreeritud või liidetud tarkvara tuleb kasutada üksnes
seadmega, mille jaoks see oli ette nähtud ning seda ei tohi eraldi üle anda.
7. GARANTII. Tellija tunnistab, et Avnet ei ole toodete tootja. Avnet annab tellijale edasi seaduse ja
lepinguga lubatud ulatuses tootja poolt Avnetile antud mis tahes üleantavad tootegarantiid, hüvitised ja
õiguskaitsevahendid, sh intellektuaalomandi rikkumisega seonduvad. Juhul kui seadus seda nõuab,
tagab Avnet, et tooted vastavad tarne ajal tootja poolt avaldatud andmelehel esitatud kirjeldusele. Kõik
garantiiga seotud nõuded kehtivad 12 kuud alates nõuetele mittevastavate toodete kättetoimetamise
ajast. Juhul kui Avnet teostab selliseid lisandväärtusega töid nagu integreerimistööd, teibiga
pakendamine või programmeerimine, kinnitab Avnet, et selline lisandväärtusega töö vastab Avneti poolt
heakskiidetud tellija kirjalikele tehnilistele kirjeldustele 90 päeva jooksul pärast Avneti-poolset
kättetoimetamist. Tellijat loetakse selliste lisandväärtusega toodete tootjaks. AVNET EI ANNA ÜHTEGI
MUUD OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID, NT TURUSTATAVUSE GARANTII,
EESMÄRGIPÄRASEKS KASUTUSEKS SOBIVUSE EGA NÕUETELE VASTAVUSE GARANTII. Tellija
ainsad õiguskaitsevahendid Avneti garantii rikkumise korral on Avneti valikul: (i) toodete parandamine; (ii)
toodete asendamine; või (iii) toodete eest tellija ostuhinna tagasimaksmine. Avnet ei anna tarkvaraga
seoses ühtegi kinnitust ega tagatist ning tal ei ole sellega seoses mingit vastutust. Kui tarkvarale
kohaldatavas litsentsilepingus ei ole konkreetselt sätestatud teisiti, TARNITAKSE TARKVARA
„OLEMASOLEVAL KUJUL“ ILMA LISAGARANTIITA.
8. TOODETE TAGASTAMINE. Tellija võib tooted Avnetile tagastada ainult Avneti väljastatud toote
tagastamise loa („RMA“) numbriga. (A) Kauba tagastamine väliste puuduste tõttu: Tellija peab Avneti
teavitama kirjalikult välise pakendi või toodete kahjustusest, puudujäägist või muust nõuetele
mittevastavusest („väline puudus“) kolme tööpäeva jooksul alates saadetise kättesaamisest; vastasel
juhul loetakse tooted tellija poolt vastuvõetuks. B) Tagastamine seoses toote garantiiga: Tellija peab
garantiiajal Avneti kirjalikult teavitama, märkides konkreetse toote puuduse. Avnet väljastab RMA üksnes
juhul, kui puuduse (kas väline puudus või puudus seoses toote garantiiga) on tekitanud üksnes Avnet või
algupärane tootja ning vaid juhul, kui tellija peab kinni teatamise nõudest. Avnet ei anna RMAsid tellija,
vedaja või kaubaveoteenuse osutaja ega ühegi teise kolmanda isiku tekitatud kahjustuse, puudujäägi või
muu nõuetele mittevastavuse korral. Kui tellija on RMA kätte saanud, peab ta tagastama tooted Avnetile
vastavalt Avneti juhistele RMAs. Avnet võib hinnata kõiki tellija poolt RMA teel tagastatud tooteid. Juhul
kui Avnet otsustab, et sellised tooted ei kuulu tagastamisele, saadab Avnet sellised tooted tellijale tagasi
„ostja tasub“ põhimõttel või hoiab selliseid kaupu, kuni tellija neile järele tuleb ning tellija kulul.
9. VASTUTUSE PIIRAMINE. Avneti vastutus tellija ees piirdub tellija otsese kahjuga kuni summani, mis
ei ületa vaidlusaluse toote hinda. Vastutuse piiramist ei kohaldata Avneti hooletusest põhjustatud surma
või tervisekahjustuse korral. Avnet ei vastuta ega tellijal pole õigust hüvitisele ühegi kaudse kahju,
erikahju, juhusliku või tegevuse tulemusest johtuva kahju eest (nt kasumi või sissetuleku kaotus, andmete
kaotus, kasutuskõlbmatuks muutumine, ümbertöötamine, parandamine, tootmiskulud, toote
tagasikutsumise kulud, maine kahjustamine või klientide kaotamine). Kuivõrd Avnet ei saa õiguspäraselt
ühestki kaudsest või seadusega sätestatud garantiist loobuda, ei mõjuta käesolev vastutuse piiramine
tellija seadusega sätestatud õigusi.
10. JÕUD VÄLJASPOOL AVNETI KONTROLLI. Avnet ei vastuta käesolevas lepingus sätestatud
kohustuste täitmata jätmise eest väljaspool tema mõistlikku kontrolli olevate põhjuste tõttu (nt loodusjõud,
tellijapoolne tegevus või tegevusetus, häired töös, inimtekkelised või loodusõnnetused, epideemiatega
seotud meditsiinilised kriisiolukorrad, materjalide või toodete puudus, streigid, kuriteod, viivitused
tarnimisel või veol või suutmatus saada tavapäraste allikate kaudu tööjõudu, materjale või tooteid).
11. TOODETE KASUTAMINE. Tellija järgib tootja tootekirjeldusi. Tooteid ei ole lubatud kasutada
kunstliku hingamise süsteemides, elundite siirdamisel inimestele, tuumarajatistes ega ühegi muu
rakenduse puhul, kus toote rike võib põhjustada surma või varalist kahju. Juhul kui tellija kasutab või
müüb tooteid kasutuseks sellistes rakendustes või kui ta ei järgi tootja tootekirjeldusi, tunnistab tellija, et
selline kasutus, müük või nõuete rikkumine toimub üksnes tellija riisikol. Tellija hüvitab Avnetile kahju,
kaitseb ja hoiab Avneti mis tahes nõuete eest, mille aluseks on: (i) Avneti-poolne tellija projektide,

tehniliste kirjelduste või juhiste järgimine, (ii) mis tahes toote muutmine mis tahes muu isiku kui Avnet
poolt või (iii) toodete kasutamine koos teiste toodetega või rikkudes käesolevat punkti.
12. EKSPORT/IMPORT. Teatavate Avneti müüdavate toodete ja nendega seonduva tehnoloogia suhtes
rakendatakse USA, Euroopa Liidu ja/või teiste riikide ekspordikontrolli käsitlevaid seadusi, välja arvatud
boikoteerimist käsitlevad seadused („ekspordiseadused“). Tellija täidab selliseid ekspordiseadusi ning
hangib toodete ja nendega seonduva tehnoloogia edasiandmiseks, eksportimiseks, reeksportimiseks või
importimiseks nõutava litsentsi või loa. Tellija ei ekspordi ega reekspordi tooteid ja nendega seonduvat
tehnoloogiat ühessegi riiki ega ühelegi majandusüksusele, kuhu/kellele selline eksport või reeksport on
keelatud, sh mis tahes riiki või üksusele, mille suhtes on kohaldatud sanktsioonid või embargo, mida
haldavad Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või muud riigid. Tellija ei kasuta tooteid ega nendega
seonduvat tehnoloogiat seoses keemia-, bioloogiliste või tuumarelvadega, raketisüsteemide (sh
ballistilised raketisüsteemid, kanderaketid ja sondraketid) või mehitamata õhusõidukitega, millel on sama
võimekus, ega mis tahes massihävitusrelvade väljatöötamisel.
13. ELEKTROONILISED TELLIMUSED. Juhul kui toodete ostu-müügi mis tahes osa puhul, sh
tellijapoolne toodete tühistamatuse/tagastamatuse tunnistamine või nõudluse prognoosimine,
kasutatakse elektroonilist andmevahetust, tellija ettevõttesisest portaali, kolmanda isiku portaali või mis
tahes muud elektroonilist vahendit („elektrooniline ostutellimus“), kohaldatakse tellija ja Avneti vahelise
ostu-müügi suhtes jätkuvalt käesolevat lepingut. Avneti tunnistamisnõude või elektrooniliste
ostutellimustega seotud Avneti üksikasjade kirjelduse tellija-poolne kinnitamine kirjalikus vormis, e-posti
või muul viisil elektroonilise andmevahetuse teel on tellijale siduv.
14. KESKKONNAALASTE ÕIGUSAKTIDE JÄRGIMINE. Vajaduse korral vastutab tellija kõigi kohustuste
eest, mida reguleerivad muudetud Euroopa Liidu (i) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev
direktiiv (20/12/19/EL), (ii) pakendijäätmeid käsitlev direktiiv (94/62/EÜ) ja (iii) akusid käsitlev direktiiv
(2006/66/EÜ) ja kõik nendega seonduvad kehtivad siseriiklikud rakendusmeetmed.

15. ÜLDOSA.
A. Käesolevat lepingut reguleeritakse, tõlgendatakse ja see jõustatakse kooskõlas selle riigi seadustega,
kus asub Avneti majandusüksus, kes tellija tellimuse kinnitas („haldav riik“), viitamata kollisiooninormidele.
Juhul kui haldav riik on Ameerika Ühendriigid, kohaldatakse Arizona osariigi seadusi ja kohtuid. ÜRO
rahvusvahelise müügi konventsiooni ei kohaldata. Haldava riigi kohtutele kuulub pädevus ja
kohtupidamiskoht seoses kõigi käesolevast lepingust tulenevate või sellega seonduvate vaidlustega.
B. Tellija ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta käesolevat lepingut loovutada. Avneti sidusettevõtted
võivad täita käesoleva lepingu järgseid kohustusi. Käesolev leping on siduv pärijatele ja volitatud
isikutele.
C. Käesolevate tingimuste ühe osa kohaldamatus või kehtetus ei mõjuta tingimuste ülejäänud osa.
D. Toodete, sh tarkvara või muu intellektuaalomandi suhtes kohaldatakse kolmandate isikute mis tahes
kohaldatavaid õigusi, nt patendid, autoriõigus ja kasutajalitsentsid, ning tellija peab selliseid õigusi
järgima.
E. Tellija täidab kõiki kohaldatavaid seadusi, sh korruptsioonivastaseid seadusi, nt USA välisriikide
korruptiivse tegevuse seadus ja Ühendkuningriigi altkäemaksuseadus.

F. Pooled on kokku leppinud, et elektroonilisi allkirju võib kasutada ja need on juriidiliselt kehtivad.
G. Avnet esitab toodetealast teavet (nt väited või nõuanded (tehnilised või muud), reklaamsisu ja toodete
tehniliste kirjelduste, omaduste, ekspordi-/impordikontrolli klassifikatsioonide, kasutusviiside või juriidiliste
või muude nõuetega vastavusega seotud teave) „olemasoleva kuju“ põhimõttel ning see teave ei hõlma
toote omadusi. Avnet ei anna seoses tootealase teabe täpsuse ega täielikkusega ühtegi kinnitust ning
LOOBUB KÕIGIST KINNITUSTEST, GARANTIIDEST JA KOHUSTUSTEST VASTAVALT MIS TAHES
TEOORIALE SEOSES TOODETEALASE TEABEGA. Avnet soovitab tellijal valideerida mis tahes
toodetealane teave enne sellise teabe kasutamist või sellele vastavalt tegutsemist. Kogu toodetealast
teavet või ette teatamata muuta. Avnet ei vastuta kirjavigade ega muude vigade või väljajätmiste eest
toodetealases teabes.

