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 .תחולה כללית .1

התנאים הכלליים החלים על רכישה על ידי הקונה    כוללים את"(  התנאים, "להלן)  ואל  כלליים למכרתנאים   1.1
( כהגדרתו להלן)של כל מוצר  "(  הקונה, "אשר יחד עם הצדדים הקשורים והחברות הבנות שלו יכונו להלן יחד)

אשר תכונה יחד עם הצדדים הקשורים והחברות הבנות  )מ  "בע  איי.סי.אללקבוצת    ההקשורמהישות המוכרת  
 ".הצדדים, "וביחד" צד"כל אחד מהקונה והמוכר יכונה בנפרד להלן "(. המוכר, "שלה להלן

מהווה הסכמה של ,  תשלום עבור מוצרים כלשהם או שימוש במוצרים כלשהם מהמוכר,  קבלת משלוח,  הזמנה 1.2
,  במקרה שהקונה התקשר בהסכם אספקה, עם זאת. דין הקונה לקבל את התנאים האלה ולהיות כפוף להם לפי 

כל אחד מהם )הסכם הפצה או חוזה מכירות בכתב עליו חתמו נציגים מורשים הן של הקונה והן של המוכר  
אם הוסכם בכתב  ,  בנוסף.  ל סתירה מולםהסכם כזה יגבר על תנאים אלה במידה של כ"(,  חוזה מכירות"יכונה  

בכל טופס עסקי בשימוש הצדדים לצורך  ,  תחת חתימה של נציגים מורשים של הצדדים,  על הוראות מסוימות
ו,  הזמנה הזמנה/חשבונית  אישור  סתירה ,  או  כל  של  במקרה  אלה  תנאים  על  יגברו  מסוימות  הוראות  אותן 

שנכללו  ,  אם בכלל,  תנאים אלה יחד עם ההוראות,  וימות כאמוראו הוראות מס/בהעדר חוזה מכירות ו.  לתנאים 
המלא והבלעדי בין הצדדים לגבי , באישור הזמנה של המוכר או אישור אלקטרוני אחר יהוו את ההסכם הסופי

שום עסקאות קודמות בין הצדדים ושום נוהג מסחרי לא יהיו  ,  במיוחד.  המכירה של המוצר לקונה על ידי המוכר
 .  בקביעת המשמעות של התנאים האלורלוונטיים 

אין ,  או לגבי הוראות מסוימות שהוסכמו בין הצדדים בכתב/למעט כפי שנאמר לעיל לגבי כל חוזה מכירות ו 1.3
 .לתקן כללים אלו אלא במסמך בכתב בחתימת נציגים מורשים של שני הצדדים

בסעיף   1.4 למגבלות  ישמש  ,  לעיל  1.3בכפוף  הבא  הקדימות  הסכמים  סדר  של  התנאים  בין  סתירה  כל  לפתרון 
)כלשהם ביותר,  ראשית(  א:  הגבוהה  ו,  בדרגה  מכירות  חוזה  בין /כל  בכתב  שהוסכמו  מסוימות  הוראות  או 

בשימוש הצדדים לצורך הזמנה בכל טופס עסקי  ו,  הצדדים  ,  שנית(  ב)וכן  ,  או אישור הזמנה/מתן חשבוניות 
 . התנאים המפורטים בגוף תנאים אלו 

פורטל או  ב,  ובלבד שהתנאים המפורסמים בכל עת באתר,  ים אלה כפופים לשינויים עתידיים מצד המוכרתנא 1.5
.  בזמן שבו הקונה מוסר הזמנת רכש יחולו על אותה הזמנת רכש"( האתר, "להלן)שירותים מקוונים של המוכר 

על  .  הודעה מספקת לגבי כל שינוייםהקונה מאשר ומסכים כי פרסום גרסאות עדכניות של התנאים באתר יהווה  
הקונה לבחון את התנאים האלה יחד עם מסמכי מדיניות והודעות אחרים לפני כל רכישה מצד הקונה של כל  

אחרים אלקטרוניים  הזמנה  באמצעי  או  באתר  הזמין  הזמנה ,  מוצר  באמצעי  או  באתר  הקונה  ושימוש 
 . כנית של התנאיםאלקטרוניים אחרים יהווה קבלה והסכמה של הגירסה העד

 . הגדרות .2

 : לרבות כמפורט להלן, למונחים המוגדרים בתנאים אלו תהיה את המשמעות שניתנה להם

חקירה או הליך שנפתח או  , ביקורת, התדיינות, גישור, בוררות, תובענה, דרישה, משמעה כל תביעה -" תביעה"
 . או רשות ממשלתית אחרת, הליך, הוגש או ניתן לפתוח או להגיש אותו בכל בית משפט מתאים

או  ,  שולט,  כל אדם אחר אשר ישירות או בעקיפין דרך מתווך אחד או יותר,  בנוגע לכל אדם,  משמעו"  צד קשור"
,  ישירות או בעקיפין,  משמעה החזקה"  שליטה, "לצורך הגדרה זו.   עם אותו אדם,  או תחת שליטה משותפת,  נשלט על ידי

 .באמצעות בעלות בניירות ערך לרבות, לכיוון הניהול והמדיניות של אדםשל הכח לכוון או לגרום 

מההקשר,  משמע"  הסכם" אחרת  מתחייב  כן  אם  אלה,  אלא  מכירות,  תנאים  חוזה  ו,  כל  הזמנה  או  /אישור 
 . ל "חשבוניות רלוונטיות שהונפקו לפי הנ

סודות  , המהווה או נוגע באופן אחר לידעהנתונים והמידע האחר , משמעו כל החומרים הקנייניים" מידע סודי"
אחרות,  ייםמסחר רוחני  קניין  כוונות,  תהליכים,  פעולות ,  מוצרים ,  זכויות  או  מוצרים,  תוכניות  על  , לקוחות,  מידע 

שנהוג או שנחשבים באופן  ,  מידע עסקי או יעדים עיסקיים של המוכר,  מידע פיננסי,  עניינים עסקיים ,  הזדמנויות בשוק
מידע .   מידע סודי על ידי האנשים העוסקים בפעילויות שדומות באופן מהותי לפעילויות בהן עוסק המוכרסביר להיות  

היה ידוע לציבור (  ב, )היה ידוע כבר לקונה באופן לגיטימי לפני מועד הגילוי על ידי המוכר(  א)סודי לא כולל כל מידע אשר  
צד שלישי הזכאי לגלות את המידע (  ג , )מורשים או מחדלים של הקונהשלא בשל מעשים בלתי  ,  לפני או לאחר הגילוי

הקונה פיתח אותו באופן בלתי תלוי ללא שימוש במידע סודי של (  ד)או  ,  באופן חוקי וחוזי גילה אותו לקונה בתום לב
 . המוכר

ר באותה  בדצמב  31-בינואר בכל שנה ומסתיימת ב  1-חודשים המתחילה ב  12משמעה תקופה של  "  שנת חוזה"
 . בדצמבר באותה שנה  31-ובלבד ששנת החוזה הראשונה של ההסכם תהיה החל ממועד החתימה של ההסכם ועד ה;  שנה

סביר  "  עלות" באופן  המוכר  שיקבע  כפי  המוצר  אספקת  או  לייצור  ועקיפות  ישירות  והוצאות  עלויות  משמע 
אנרגיה ועלויות ייצור אחרות קשורות שנועדו לקבוע את העלות כוללת גם עלויות והוצאות  .  הרלוונטי  GAAP-בהתאם ל

 .מחיר המכירה לקונה

או זרה או , פרובינציאלית או מקומית, מדינתית, ממשלתית או פדרליתמשמע כל רשות או " רשות ממשלתית"
גוף או  ,  גוף מחוקק,  טריבונל,  וכן כל בית משפט,  לאומית-רב ועדה או רשות או  כלי ממשלתי או  סוכנות מנהלית או 

לרבות רשות ממשלתית למחצה או ארגון ברגולציה ,  מקומי או זר,  פרטי או ציבורי,  או בורר,  ל"רגולטורי אחרת של הנ
 . עצמית הקשור לבורסה או אחרת או כל ארגון בינלאומי ציבורי המפעיל סמכויות דומות

. ר הבינלאומית כמפורט בהסכםהרלוונטית שמפרסמת לשכת הסח  Incotermsמשמע מהדורת " אינקוטרמס"
 .    2010מהדורת   Incotermsיחולו התנאים של , ספציפית  Incotermsסכם אינו מפנה למהדורת הבמקרה שה

משמע אישור בכתב שמנפיק המוכר לקונה בתגובה להזמנת רכש המאשר את המוצרים שיספק  "  אישור הזמנה"
 .סכםההמוכר לפי ה

,  צווים,  קודים,  פקודות,  תקנות,  כללים,  חוקות ,  חיקוקים(,  כולל משפט מקובל)משמע כל החוקים  "  חוקים"
פסיקות או אמנות חלים של כל רשות ממשלתית וכל הצווים  ,  תקנונים,  פירושים מנהליים ,  הנחיות ,  מדיניות,  דירקטיבות

 . שמחייבים לפי חוק, בכל מקרה, החלים

,  חברת מניות,  עמותה,  חברה בערבון מוגבל,  תאגיד,  שותפות בערבון מוגבל,  שותפות ,  משמע כל פרט  -"  אדם"
 . ארגון בלתי מאוגד או רשות ממשלתית, יוזמה משותפת , עיזבון, נאמנות

 .משמע מוצרים או טובין שהמוכר מוכר לקונה לפי ההסכם" מוצר"

כמויות ,  אך לא רק,  לרבות,  המוכרמשמע הזמנה שהוציא הקונה למוכר לאספקת מוצרים על ידי  "  הזמנת רכש"
 . בהסכם להסכם,  תאריכים ותנאים למשלוח, המחירים שלהן , שהתבקשו

אדם"  נציגים" כל  לגבי  המשרה,  המנהלים,  הדירקטורים,  משמע  ,  העובדים,  השותפים ,  החברים,  נושאי 
 .  אדםעורכי הדין והנציגים האחרים של אותו אדם הפועלים בשם אותו  , הסוכנים, היועצים

דרישות נגד  ,  וסנקציות כלכליות,  סחר,  משמע כל אדם הכפוף לסנקציות מקיפות לבקרה על יצוא"  אדם מנוע"
 חרם או אמצעים מגבילים אחרים או סנקציות של כל אזור שיפוט רלוונטי 

תקבולים  ,  לרבות הכנסה,  מקומי או זר,  פרובינציאלי,  מדינתי,  היטל או חיוב פדרלי,  משמע כל מס"  סיםימ"
הון,  נטו אקראי,  ביול ,  פרימיום,  עיסוק,  שולי,  בלו ,  העסקה,  משכורת,  רישיון ,  רווח  מניות,  מכס,  סביבה,  רווח  ,  הון 

,  רכוש אישי,  רכוש,  רכוש זנוח או שלא נתבע,  החרמה,  נכות,  אבטלה(  או דומה)ביטוח לאומי  ,  ניכויים,  רווחים ,  זכיינות
מס מוערך או מס ,  מס מתואם,  טובין ושירותים,  מינימום חלופי או נוסף,  וסףערך מ,  רישום ,  העסקה,  שימוש,  מכירות

, לרבות כל תשלומים לגביו וכל ריבית,  בין אם יש עליו מחלוקת או שלא,  שהטילה כל רשות ממשלתית,  אחר מכל מין וסוג
 . או תוספות לו , קנס

. נהלי הזמנות .3

ויספק  ,  בהתאם לדרישות סבירות של המוכר, למוכר בכתבהקונה ימסור את כל הזמנות הרכש עבור המוצרים   3.1
 .  למוכר את הזמן המינימלי למשלוח לכל הזמנת רכש

לרבות כל )אף הזמנת רכש  .  לקבל או לדחות כל הזמנת רכש,  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  למוכר יש את הזכות 3.2
קבלה  ,  בין אם באישור בכתב)לא תחייב את המוכר אלא אם התקבלה ואושרה בכתב  (  הזמנה נגדית או אחרת

משביע רצון של דירוג האשראי של   ביצוע ווידוא באופןובכפוף ל(  באופן סביר,  או אמצעי אישור מקובל אחר
נה  המוכר רשאי לשלוח לקונה אישור קבלת הזמ.  של המוכר,  הבלעדי והסביר,  לפי שיקול דעתו העסקי ,  הקונה

הזמנת הקונה   את  קיבל  כי  הזמנה)"המאשר  קבלת  יחשב"(.  אישור  לא  הזמנה כאמור  קבלת  בשום ,  אישור 
 .  זה וישלח רק לצורך אישור הקבלה של הזמנת הקונה אצל המוכר 3.2אישור הזמנה לצורך סעיף , מקרה

לסעיף   3.3 בהתאם  הקונה  שהזמין  המוצר  של  הכמויות  את  ימסור  את   3.1המוכר  להגביל  או  להשעות  ורשאי 
מחושבת על  ,  הכמות הממוצעת החודשית של אותו מוצר(  א , )הכמויות של המוצר שהזמין הקונה שעולות על 

הכמות המקסימלית המשוערת בשנת החוזה הנוכחית מחולקת (  ב)או  ;  ני כןהחודשים שמיד לפ  12בסיס תקופת  
חוזה   באותה שנת  זה תכונה  )במספר החודשים שחלפו  באופן  למען הסר    ."(נפח מקסימלי" הכמות שתוערך 

המוכר לא יחויב בכל שנת חוזה לספק לקונה יותר מהנפח המקסימלי  ,  ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם,  ספק
 (. מחושב באופן שנתי או חודשי כאמור לעיל )

הקונה .  הקונה ינקוט מאמצים מסחריים סבירים לצפות את הדרישות שלו למוצר באופן מדויק ככל האפשר 3.4
שות הצפויות של המוצר במהלך  את סך כל הרכי,  לפני תחילת כל שנת חוזה,  אחת לשנה לפחות,  יודיע למוכר

תחזית תחשב הערכה לא מחייבת בתום לב למטרות תכנון  כל  .  מחולקת לפי חודשים ,  החודשים הבאה  12תקופת  
   .בלבד

 .תנאי תשלום; מחירים .4

שישלח יפורט או בחוזה "(  המחיר, "להלן)המחיר שישלם הקונה עבור המוצר  ,  בנוגע לכל מוצר שהזמין הקונה 4.1
 . 3המכירות או באישור קבלת הזמנה שהונפק לפי סעיף 

,  ר המוצרהמוכר רשאי להתאים את תמחו,  במהלך כל שנת חוזה,  אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה המכירות 4.2
יום לפני המועד   15בהודעה בכתב לקונה , בכל מקרה, כל הקצאות שירותים ותנאי תשלום , את נקודת המסירה

 .הקובע לתנאי המעודכן

שינויים בעלות  , אם כתוצאה משינויים בתנאי השוק, במהלך כל שנת חוזהלעיל,  4.2סעיף  ב לגרוע באמורמבלי  4.3
המשך הייצור והאספקה של המוצר הופכת בלתי מעשית או בלתי כלכלית  , סים החליםיאו שינויים במ, המוצר

המוכר יוכל לבחור האם להתאים את התמחור של המוצר לגבי השינויים או  (,  לרבות כתוצאה מכל קושי כלכלי)
 . יום לפני המועד הקובע לביטול 30לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לקונה 

ישולמו באופן מלא ,  בין אם הקונה חולק עליהן או לא, באותן חשבוניות  חשבוניות שיונפקו לקונה וסכומיםהכל   4.4
הקונה ימסור הצהרה בכתב למוכר לא  ,  במקרה של מחלוקת לגבי חשבונית.  למוכר בזמן שצוין באותה חשבונית

ימים לפני המועד לתשלום המפרטת את כל הפריטים שיש עליהם מחלוקת ומספקת תיאור מפורט  10-יאוחר מ
כל הסכומים שעבורם הוציא המוכר חשבונית ,  למעט כל סכומים במחלוקת.  סביר לגבי כל פריט במחלוקתבאופן  

הצדדים ינסו לפתור את כל המחלוקות האלו  .  יחשבו מקובלים וישולמו באופן מלא במועד המצוין בחשבונית
ובלבד שהקונה לא רשאי  , כל צד ימשיך בביצוע בזמן ההמתנה ליישוב המחלוקת בתום לב. במהירות ובתום לב

 .  לעכב סכומים במחלוקת וחייב לשלם אותם

כל החשבוניות ישולמו בהעברה בנקאית של סכומים זמינים באופן מיידי לבנק  ,  אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב 4.5
להיות מאושר במסמך בכתב בחתימת ( א)כל שינוי לחשבון הבנק שנקבע של המוכר חייב . שיציין המוכר לקונה

לפי  ,  או מנהל מחלקת חשבונאות,  מבקר,  גזבר,  ל כספים"סמנכ,  למשל )משרה פיננסי בכיר של המוכר    נושא
אישור של הקונה מול המוכר בשיחת טלפון או וידיאו  ,  לאחר אותו אישור בכתב,  שנית(  ב)וכן  ,  בכתב(  המקרה

ה מהחובה לשלם את  כל תשלום שלא בהתאם לתנאים אלה לא יפטור את הקונ. עם איש קשר מוכר של המוכר
שא בכל הפסד כספי ותוצאות אחרות של יהקונה י, אם הקונה יפר סעיף זה. הסכומים עליהם חויב לפי ההסכם

 . אותה הפרה וישפה את המוכר על אותו הפסד או נזקים שספק המוכר כתוצאה מכך

תשלום זה מהווה לפי תנאים אלה  ואי  ,  במקרה שהקונה לא ישלם על כל משלוח של מוצר בזמן המיועד לתשלום  4.6
מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת העומדת   -אם  ,  או כל הסכם כזה המפר בכל מובן מהותי של התנאים 

לבטל או להשעות משלוחים עתידיים  (  א: )המוכר רשאי,  המוכר יחליט לא לבטל את ההסכם  -לרשות המוכר  
אם הכדאיות הכלכלית של הקונה כבר אינה משביעה את  (  ב)וכן  ;  עד לתיקון ההפרה ותשלום,  של מוכר לקונה

, לבחור לעצור משלוחים עתידיים של מוצר עד שדירוג האשראי של הקונה יתייצב(  1)המוכר רשאי  ,  רצון המוכר
רצונו הסבירה של המוכר )לשביעות  עתידיים (  2;  )לדרוש מהקונה לשלם מקדמה עבור משלוחים  לדרוש  (  3; 

עתידיים של מוצר לקונה לרבותבטוחה סבירה אחרת ל לפני שיסופקו משלוחים  רק,  תשלום  דוחות  ,  אך לא 
או תשלום מובטח מחברת אם או צד ,  מכתב אשראי מגוף שיאשר המוכר,  כספיים של הקונה לבחינת המוכר

בנסיבות הקונה יהא אחראי  .  לדרוש שהקונה יחזיר כל מוצר שעבורו לא הועבר תשלום(  4)או  ;  קשור לקונה
 . האמורות לכל ההפסדים והנזקים שיספוג המוכר בקשר לכך

כל חשבוניות וסכומים שהוצאו בגינם חשבונית  ,  ההסכםהמוכר לפי    הסעדים שלזכויות והמבלי להגביל את   4.7
י לתשלום  למועד  עד  שולמו  לי שלא  השווה  שנתי  בשיעור  ריבית  ה  5%-שאו  שיעור  בנקים    LIBOR-מעל  בין 

כפי שיפורסם  (  LIBORאו הקונבנציה הרווחת באותה עת בשוק לקבוע שיעור ריבית כתחליף  )לשלושה חודשים  
אשר תיצבר ממועד זה כולל המועד לתשלום אך  ,  במועד הקבוע לתשלום(  לונדון ” )Financial Times“בעיתון  

וכר לפי סעיף בנוסף לזכויות המ.   התקבל במלואו אצל המוכר(  בתוספת הריבית שנצברה)ללא המועד שבו סכום  
לרבות שכר )הקונה ישלם למוכר את כל העלויות וההוצאות הסבירות  (  א, )במקרה של אי תשלום ,  לעיל  4.6

,  לרבות באמצעות קיזוז)המוכר רשאי לקזז  (  ב)וכן (;  טרחה סביר לעורכי דין והוצאות או עלויות אחרות לגבייה
את כל הסכומים או החיובים האחרים  (  בין הצדדיםקיזוז אקוויטבילי חוצה או בתוך כל הסכם מסחרי אחר  

הקונה לא יהא זכאי ,  למען הסר ספק.  שהמוכר חב לקונה מול כל סכומים או חיובים אחרים שהקונה חב למוכר
למוכר כנגד כל סכומים שהמוכר  (  או יהיה חייב)ולא תהיה לו כל זכות לקזז או לנכות כל סכומים שהוא חייב  

 . או כתוצאה מכל טענה או האשמה שתשלום נעשה לצד שלישי שטוען שהוא המוכר, לו( או יהיה חייב)חייב 

, כל זכות קיזוז,  אך לא רק,  לרבות)האמור לעיל מוסיף ולא גורע מכל זכות או תרופה אחרת שהמוכר זכאי לה   4.8
netting  ,יושרלרבות על פי דיני ה,  חלה   דיןבין אם עולה לפי תנאים אלה או לפי כל הסכם אחר או כל  (,  או פיצוי ,

 . אחרתבדרך או 

הנפיק .  המוכר לא מחויב לספק לקונה חשבונית אלקטרונית 4.9 כך שלא  על  יקנוס את המוכר  במקרה שהקונה 
הצדדים מאשרים  ,  חשבוניות אלקטרוניות כאמורחשבונית אלקטרונית או גובה עמלה מהמוכר כדי שיוכל לספק  

 .ומסכימים כי עלות זו תגולגל לקונה ולא תהיה רכיב בתמחור המוצר של המוכר

, שימוש והעברה,  מכירותהסי  ימ, ואינו כולל את כל  הצדדים מאשרים ומסכימים כי המחיר עבור המוצר הינו נטו 4.10
,  כל מסי הכנסות נטו ואם הוטלו במקום מסי הכנסות,  למען הסר ספק,  למעט)סים הדומים האחרים  יוכל המ

למעט חיובים שהמוכר )הקונה ישלם את כל מסי הקונה  "(.   סי הקונהימ, "להלן יחד( )בלו או ענף,  מסי זיכיון
לרבות מכירת מוצרים או העברת )שהוטלו או יוטלו לגבי ההסכם  (  יכול מבחינה סבירה וחוקית להימנע מהם

אם המוכר (.   במידה שמסי הקונה לא כלולים כבר בחישוב המחיר( )רים לפי ההסכםכספים לתשלום על מוצ
 10הקונה יחזיר למוכר את מסי הקונה בתוך  ,  סי הקונה שהקונה היה אמור לשלם לפי ההסכםישילם את מ

 . ימים מקבלת הודעה בכתב מהמוכר

 .בדיקה; משלוח .5
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כל משלוח יהווה .  עוזב את רציף המשלוח של המוכרכאשר המוצר  ,  שלחו בהתאם לאינקוטרמסיהמוצרים י 5.1
שנשלחו המוצרים  עבור  ישלם  והקונה  נפרדת  ב,  מכירה  שפורטו  התשלום  לתנאי  בין  ,  4.4סעיף  בהתאם  אם 

 .  המשלוח ממלא אישור הזמנה באופן מלא או חלקי
 

אחריות המוכר לשלוח .  המוכר לא יהיה אחראי לכל כשל או עיכוב במשלוח מוצר למתקן של הקונה לפי ההסכם 5.2
הוראות   כמויות עבורן הקונה לא סיפק  כל  יחויב למסור  והוא לא  בהסכם  שצוין  את המוצר תוגבל למיקום 

במקרה שהקונה לא מקבל או מסרב לקבל משלוח מוצר לאחר הגעת .  משלוח סבירות ומדויקות עבור המוצר
לקונה העמלות,  המוצר  כל  לגבי  המוכר  את  ישפה  כאמורהעלויות  ,  הקונה  לעיכוב  לייחס  שניתן  , וההוצאות 

רשאי   שלו (  א)והמוכר  זכויות הביטול  רכש  ,  להפעיל את  לפי הזמנת  לגבי הכמויות שטרם נשלחו של המוצר 
כאשר כל התקבולים מהמכירה  ,  למכור את המוצר(  ג)או  ;  לאחסן את המוצר על חשבון הקונה(  ב);מאושרת

ובלבד שהמוכר שומר את הזכות לבקש פסק דין כנגד הקונה עבור כל  ,  ישמשו לכל חבות שחב המוכר לקונה
בחשבון לאחר סיום מכירה כאמור כל ,  חסרים שיוותרו  ובמידה שהמכירה מפיקה תקבולים שעולים על סך 

 .  אותם תקבולים ביתר יועברו לקונה, החבות של הקונה למוכר
 

,  יום לאחר המשלוח  60או  )יום לאחר המשלוח לקונה    30-ולא יאוחר מ,  הקונה יבדוק כל מוצר שנשלח עם קבלתו 5.3
ובלבד שהקונה התאמץ בחריצות ,  באובדן או בכשל האחר בתקופה כזו,  אם לא ניתן באופן סביר לדון בנזק

אובדן או כשל אחר שלא עומד בכמות שהוזמנה או  ,  יודיע למוכר על כל נזק(,  לבחון ולבדוק את המוצר שנשלח
אם הקונה לא  "(.  מוצר לא תואם"המוצר שהוא נושאו של כשל כאמור יכונה )וצרים כל אי ציות למפרט של המ

המוצרים יחשבו  ,  לפי המקרה,  יום כאמור  30/60הודיע למוכר כי כל מוצר לא עומד במפרט בתוך התקופה של  
במקרה שמוצרים כלשהם שהמוכר מכר לקונה לפי ההסכם לא תואמים את המפרט או  .  כאילו עמדו במפרט

,  יום 30/60והמוכר קיבל על כך הודעה בתוך התקופה הנדרשת של , ינם מוצרים לא תואמים מבחינה אחרתשה
ינפיק אשראי מוצר של  ( ב)או ; יחליף את המוצר הלא תואם( א: )לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוכר, לפי המקרה

ומתועדות והוצאות שהוציא  המחיר ששולם למוכר עבור אותו מוצר לא תואם בתוספת עלויות הובלה סבירות  
 .הקונה שניתן לייחס למשלוח של המוצר הלא תואם לקונה

 
אלא  ( א, )בשום מקרה המוכר לא יהיה אחראי כלפי הקונה עבור כל אי התאמה, לעיל  5.3על אף האמור בסעיף  5.4

אם נקבע באופן סביר שהקונה המשיך (  ב, )אם כן קיבל את ההזדמנות לבחון עצמאית את המוצר שלא תואם 
אם הטענה לאי התאמה הוא תוצאה של שימוש  (  ג, )חר ששלח הודעה למוכרלהשתמש במוצרים הלא תואמים לא

  .אם אי ההתאמה הוא תוצאה של שינוי או תיקון שעשה הקונה במוצר( ד)או  , או טיפול שגויים 
 

קבע על ידי מעבדה בלתי תלויה שימנו  יכל מחלוקת בשאלה האם כל מוצר שנשלח לא עומד במפרט המתאים ת 5.5
ומעבדה  ( תותנה או תימנע באופן בלתי סביר,  והסכמה כאמור לא תעוכב)הצדדים בהסכמה הדדית של הצדדים  

או תקופת  )יום    30ימי עסקים לאחר תפוגת תקופת הבדיקה הרלוונטית של    15-כאמור תתמנה לא יאוחר מ
תבחן את  ,  דה תבחן דגימות מייצגות שיילקחו מהמוכר ומהקונההמעב.  לעיל(  יום בהתאם למקרה  60בדיקה של  

, אם תקבע המעבדה הבלתי תלויה שהמוצר לא תואם למפרט.  ותקבל החלטה סופית ומחייבת,  הטיעונים שלהם
הקונה יישא בתשלום  ,  אם תקבע המעבדה הבלתי תלויה שהמוצר תואם למפרט.  המוכר יישא בתשלום למעבדה

ונה יוכל לבחור האם לשמור את המוצרים ולשלם עבורם או שהמוכר יחליף את המוצר  למעבדה ובמקרה כזה הק
זה לא נועדו   5.5התרופות שפורטו בסעיף (. והקונה ישלם עבור המשלוח הן של המוצר המקורי והן של החלופי )

 . על פי דיןשייתכן שיש לקונה לפי תנאים אלה או סעדים אחרים להגביל 

 . ניתוח; משקל; כמות .6

מהכמות  ,  פחות או יותר,  10%אם המוכר שולח כמות מוצר של עד  ,  אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה מכירות 6.1
,  כולו או חלקו,  להתנגד למוצר או לדחות אותוהקונה לא יהא זכאי  ,  שיש לשלוח לפי הזמנת הרכש המתאימה

 . 4.4בהתאם לסעיף , ועם זאת ישלם על המוצר שנשלח באופן יחסי, ל"לגבי העודף או החסר הנ
 

לקבוע  ,  משלוח בהתאם לנוהג בענף-לשמור ולאחסן דוגמיות של המוצר בזמן ניתוח טרום,  המוכר רשאי לקחת 6.2
משלוח  -ניתוח טרום. שניתן לייחס לכל הזמנת רכש, כמות ומשקל המוצר, תאימות לגבי המפרט העדכני למוצר

כל  בכל מקרה ל,  של המוכר יהווה הוכחה סופית לתאימות למפרט ויקבע את הכמויות והמשקלים הנשלחים 
 .מטרה

  .בעלות והעברת בעלות .7

הבעלות במוצרים תעבור מהמוכר לקונה כאשר המוכר יקבל את מלוא  ,  אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם זה
הקונה ונציגיו ואנשים שלישיים אחרים יחזיקו במוצרים בתור , עד שיקבל המוכר את מלוא התשלום. התשלום

מסמיך את  ,  הקונה בשמו ובשם הנציגים שלו ואנשים אחרים ,  תשלוםבמקרה של הפרת כל תנאי  .  נאמנים בלבד
ימי עסקים    7  לאחר שהמוכר סיפק הודעה בכתב ,  המוכר להיכנס לכל חצרים ולקחת מחדש את החזקה במוצר

נזק וזיהום המוצר יעברו מהמוכר לקונה בהתאם  ,  האחריות לאובדן.  מראש לקונה על כוונת המוכר לעשות כן
 . יםלאינקוטרמס החל

  .כוח עליון .8

או הקונה  ,  חיובי המוכר או הקונה לפי הסכם זה יושעו במהלך התקופה ובמידה שהמוכר מנוע מביצוע ההסכם
ההסכם לפי  מוצרים  של  וקבלה  מרכישה  צד ,  מנוע  אותו  של  הסבירה  בשליטתו  כלשהן שאינן  נסיבות  בשל 

(  ג, )שריפה או פיצוץ,  הצפה(  ב, )מעשה האל (  א: )אך לא רק,  לרבות"(,  אירועי כוח עליון"מקרים כאלה יכונו  )
חרמות או חסימות שנכנסו לתוקף לאחר (  ה, )חוקים(  ד, )מהומות או אי שקט אזרחי אחר,  פלישה ,  מלחמה

הפסקות עבודה ,  שביתות(  ח , )מקרה חירום לאומי או אזורי(  ז , )פעולה של רשות ממשלתית (  ו, )מועד ההסכם
מחסור חשמל מספיק או מתקני  (  י)או  ,  מגיפה עולמית (  ט , )רות לתעשייהאו האטות עבודה או הפרעות אח

צד  .  קשיים כלכליים של מי מהצדדים לא יהווה אירוע כוח עליון,  לשם הבהירות ולמען הסר ספק.  תעבורה
הסובל מאירוע כוח עליון יודיע על ההשעייה מוקדם ככל האפשר באופן סביר לצד השני וציין את המועד ואת  

וימשיך בביצוע חיוביו מיד כאשר הדבר אפשרי באופן סביר לאחר הסרת , המשך של ההשעייה ואת הסיבה לה
הקונה או המוכר לא יחובו במקרה של אי ביצוע או עיכוב בביצוע החיובים של אותו צד לפי ההסכם .  הסיבה

הביצוע שלו לא נפגע בשל  לצד אשר  .  כאשר הכשל נובע מאירוע כוח עליון(  למעט חיובי התשלום של הקונה)
יום מתחילת  60אם הצד לא קיבל הודעה על הפסקת אירוע כוח עליון בתוך , אירוע כוח עליון תהיה את הזכות

לבטל את החוזה החל מהמועד שיצוין  ,  באופן מיידי או בכל עת שבה נמשך אירוע כוח עליון, מועד אותו אירוע 
להשעות או  ,  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  כוח עליון הוא רשאי במקרה שהמוכר סובל מאירוע  .  בהודעת הביטול

או טובין או חומרים  ,  להקצות את האספקה הזמינה שלו של מוצר,  לבטל כל חלק מכל משלוח לפי ההסכם
מוצר)אחרים   של  נוספת  אספקה  לרכוש  מחויב  שיהיה  באיתור ,  מבלי  או  אחרים  חומרים  או  טובין  או 

גלם ,  רת המוצרוהתקשרות עם אנשים אחרים למכי חומרי  בין  (  או הטובין האחרים או ספקים אחרים של 
אירוע כוח עליון לא יפטור מי מהצדדים מהחובה שלו .  הצדדים הקשורים אליו והרוכשים שלו,  המוכר עצמו

 . לשלם לפי תנאי ההסכם
  

 . הגבלת אחריות; אחריות .9

המוצר שסופק לפי ההסכם יתאם את מפרט המוצר  ,  המוכר מתחייב אך ורק בפני הקונה כי נכון למועד המשלוח 9.1
 . העדכני של המוכר

 
ושולל את  ( לרבות לגבי המוצרים)כל מצג או התחייבויות מכל סוג  מעניקהמוכר לא , 9.1למעט כמפורט בסעיף   9.2

לגבי   באופן משתמע לרבות אחריות  ,  במפורט או במשתמע ,  על פי דין ,  בעל פה או בכתב,  מצגים והתחייבויותה  כל
המוכר לא נוטל על עצמו  ,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל.  למטרה מסוימת  ת המוצר אי הפרה והתאמ,  יכולת סחירות

והמוכר לא נוטל על עצמו כל אחריות  ,  כל אחריות לכל ייעוץ טכני שניתן לקונה או לתוצאות שהתקבלו ממנו
.   חראי בלעדי לכל עצה שניתנה והתקבלהוהקונה יהיה א, למידע לסיווג קוד תעריף המכס שהמוכר יספק לקונה

באופן ובאיכות  (  או שלא יסופק בשמו )שיהיו לקונה במקרה שהמוכר לא יספק את המוצר    הסעדים היחידים
זדון  ,  אלא אם כן הכשל נובע או עולה מכל רשלנות רבתי,  5.3כמפורט בסעיף  הסעדים  הדרושה לפי ההסכם יהיו  

דבר במשפט זה לא  ,  ובמקרה כזה,  או הונאה מצד המוכר אי מי מהצדדים הקשורים אליו או הנציגים שלהם
 .של הקונה לפי ההסכם או לפי החוק החל או אחרתהסעדים יגביל את הזכויות או 

 

החבות המצטברת של המוכר וכל הצדדים הקשורים אליו לפי  ,  הוראה נוגדת בתנאים אלה או בהסכםעל אף כל   9.3
עבור כל הפסד ונזק  ,  או בקשר אליהם או ביחס אליהם,  ההסכם או כל הסכם אחר בהתקשרות זו,  התנאים

או  , ולה אחרתעו, אחריות קפידה, רשלנות, בין אם העילה מבוססת על תיאוריה חוזית)הנובע מכל עילה שהיא 
בכל מקרה על מחיר הרכישה של המוצרים  (  אחרת בפועל אצל  אשר    ת התביעה,עיל  נשואלא תעלה  התקבל 
אף אחד מהצדדים או מי מהצדדים הקשורים אליו לא  ,  בשום מקרה,  על אף כל הוראה נוגדת בהסכם.  המוכר

נתונים  ,  אובדן רווחים ,  עקיפים או תוצאתיים , עונשיים,  מקריים ,  יחוב כלפי הצד השני עבור כל נזקים מיוחדים
אפילו אם אותו צד או צד קשור אליו ידע על  ,  או הפרעה לעסקים מכל סוג שהוא בקשר להסכם,  או הכנסות

או )למעט במידה של רשלנות רבתי או זדון מצד הצד המבקש להסתמך על מגבלות אלו , האפשרות לנזק כאמור
המשפט הקודם לא יחול .   ובמקרים כאלה ההחרגה לא תחול,  14.1לגבי סעיף  שגרם לנזק ולמעט  (  צד קשור אליו

פוי לפי  על הפסדים ששולמו או עומדים לתשלום לצד שלישי בקשר לתביעה של צד שלישי שכפופה לחובת שי
זה יחול על אף כשלונה של התכלית המהותית של כל תרופה לפי ההסכם או כל הוראה של   9.3סעיף  .   10סעיף  

 .ההסכם

 . שיפוי .10

ולהגן על המוכר והיורשים והנימחים    שאינה מוגבלת בזמן,  לשחרר מאחריות  וכן  ,  הקונה מסכים לפצות ולשפות 
מפני  "(  צדדי המוכר, "להלן יחד)החברות הבנות שלו והצדדים הקשורים אליו והנציגים שלהם  ,  והחברים שלו

חבויות אנשים )נזקים  ,  הפסדים,  כל  של  מוות  או  ופציעות  לרכוש  נזקים  תוצאתיים,  לרבות  פיצויים  ,  לרבות 
ופיצוי מפצים  פיצויים  כולל  עונשיים ובמיוחד  והוצאות  ,  תשלומים(,  ים  והוצאות  )עלויות  טרחה  שכר  כולל 

או נובעים בכל   - הקשורים ל(  או אחרת'  בין אם בקשר לתביעת צד ג"( )הפסדים"יכונו יחד  ( )סבירים לעורכי דין
או שימוש במוצר שהתרחשו בזמן שהמוצר בחזקה או שליטה של ,  עיבוד,  אחסון,  טיפול,  קבלה(  א: )צורה מ

, ישירות או בעקיפין,  מעביר או מספק באופן אחר,  מפיץ,  ה או צדדים שלישיים כלשהם להם הקונה מוכרהקונ
עצה אחרת או המלצה שנתן המוכר  ,  שימוש של הקונה בכל עצה טכנית(  ב, )מוצר שסופק לקונה לפי ההסכם

משלוח או רכישה ,  אספקה,  מכירה(  ג, )פריקה או שימוש במוצר,  העמסה,  אחסון,  טיפול,  לקונה לגבי תעבורה
כל תביעה הטוענת לכל חבות  (  ה)או  ,  רשלנות או זדון,  הפרה של הקונה את ההסכם(  ד, )של מוצר לפי ההסכם

או  (  לרבות העדר אזהרה על חשיפה כאמור)העולה או בהתאם לכל חוקים הקשורים להגנה על בריאות בני אדם  
פוי שדרשה רשות ממשלתית הקשורה למצב סביבתי המשפיע על הסרה או רי,  או כל מענה של תיקון ,  סביבה
 . מי תהום או נחלים , מי נגר, הקרקע, האוויר

 .ציות לחוקים ולמדיניות .11

יציית 11.1 לפי ,  הקונה  לציית לכל החוקים בקשר לביצוע  בכל הרמות  ומנציגיו  וידרוש מהצדדים הקשורים אליו 
 .בריאות ובטיחות, להגנה על הסביבהחוקים הנוגעים , אך לא רק, לרבות, ההסכם

 
אתי 11.2 קוד  אימץ  בקשה   המוכר  לפי  לקבל  זמין  ,שניתן  בכתובת    אשר  המוכר  של  group-http://icl-באתר 

ethics-of-sustainability.com/reports/code  (  בולט במיקום  באתר  שיוצג  אחר  במקום  "להלן)או  הקוד  , 
בקוד האתי בכל העניינים  "(.  האתי והציפיות המפורטים  יעמוד באמות המידה  הקונה יתחייב שהביצוע שלו 

  .ורים אליו ונציגיהם הצדדים הקש, הקשורים למערכת היחסים המסחרית שלו מול המוכר
 

בקרה על ייצוא  )תחרות ובקרה על סחר חוץ   דיני ,  שחיתותשוחד והקונה יציית לכל החוקים החלים לגבי מניעת   11.3
רלוונטיים אחרים,  ב"האיחוד האירופי וארה,  ם"וחוקי סנקציות של האו )במיוחד(.   ורגולטורים  הקונה  (  א, 

להיות מסופק לכל אדם (  1)כי המוצר הנמכר לפי ההסכם לא נועד  (  ב, )מאשר בפני המוכר כי אינו אדם מנוע 
לכל מטרה  (  3)או  ,  לשימוש בהפקת טובין שיסופקו ישירות או בעקיפין רק או בעיקר לכל אנשים מנועים (  2, )מנוע

מול כל  ,  ישירות או בעקיפין ,  הקונה לא יעסוק או יגרום למוכר לעסוק (  ג ;  )אחרת המפרה בקרות על סחר חוץ
, דם לגבי עסקאות אסורות לפי בקרות על סחר חוץ או שעשויות לפגוע במוניטין המסחרי או האחר של המוכרא

יבטיח או ינסה לתת או לאשר מתן של כל דבר  ,  הקונה לא ייתן(  ד)וכן  ,  אפילו אם אינן מפרות כל בקרת סחר חוץ
הקונה ישמור רישומים  .  פן בלתי הולםבעל ערך לכל אדם למטרות בלתי חוקיות או להשגה או שימור עסקים באו

וירשה למוכר לבקר את הרישומים הללו אם המוכר    11הולמים על מנת לאמת את הציות שלו להוראות לפי סעיף  
מאמין בתום לב שהקונה מפר הוראות אלו או במקרה של כל חקירה או האשמה מצד רשות ציבורית רלוונטית 

הצדדים ישתפו פעולה בכל ביקורת .  ם המערבים את העניינים הללולגבי הפרה אפשריות של חוקים רלוונטיי
אם הקונה יפר איזה מהחובות או המצגים בסעיף  .  כזו ואחרת במתן תיעוד לגבי כל מחלוקת או חקירה כאמור

 .זה המוכר רשאי לבטל את ההסכם באופן מיידי ללא כל חבות
 

הקונה  ,  למען הסר ספק.  11.4עד    11.1הקונה יודיע וידווח באופן מיידי למוכר על כל חשד לאי ציות לגבי סעיפים   11.4
מי שקיבלו מהם סמכות וקבלני  ,  קשור או הנציגים שלהם  צד,  יהא אחראי באופן בלעדי לפעילות שביצע כל נציג 

על ידי אדם    11.4עד    11.1לרבות הפרה של העניינים המפורטים בסעיפים  ,  וכל פעולה או מחדל,  המשנה שלהם 
 .קשר לפעילות כזו תחשב מעשה או מחדל של הקונהכזה ב

 .פרטיות נתונים; אבטחת סייבר .12

ב סעיף "של ארה(  FAR)כולל תקנות הרכש הפדרליות  )כל החוקים  (  א : )מהותי ל  הקונה יציית באופן ,  בכל עת 12.1
אם  (,  נתוניםהרגולציה הכללית להגנה על  )  2016/679והרגולציה של האיחוד האירופי  (,  אם רלוונטי)  52.204-21

העברה או גילוי מידע ,  עיבוד,  אחסון,  שימוש,  או איסוף,  פרטיות נתונים,  החלות על אבטחת נתונים (  רלוונטי
.  מסמכי מדיניות עדכניים לגבי פרטיות של האתר הציבורי(  ב)וכן  ,  מזהה אישי או מידע סודי אחר של המוכר

כולל בבחירה ופיקוח על צדדים  ,  מידע מזהה אישיהקונה ישתמש בבקרה בהתאם לרמה בתעשייה להגנה על  
   .שלישיים שקיבלו מידע מזהה אישי או גישה אליו 

 
יישם,  בכל עת 12.2 הגנה מנהליים,  הקונה  ויתחזק אמצעי  גישה,  ישתמש  למנוע  וטכניים על מנת  ,  שימוש,  פיזיים 

בקשר למידע של המוכר או  , מסכן אחרהרס ללא הרשאה או אירוע , שינוי, איסוף, העברה, עיבוד, גילוי, אחסון
משולבת או כוללת מידע של המוכר שניתן  ,  הפרעה לפעולות המערכת במערכת מידע שיש למוכר גישה עליה

הקונה מסכים להודיע למוכר על כל .  החל  הדיןלרבות כפי שנדרש לפי  ,  באופן סביר לצפות שיישמר בסודיות
"( תקרית אבטחה"כל אחד מהם יכונה  )רשים כמפורט במשפט הקודם  בלתי מו(  ניסיון או אירוע בפועל)אירועים  

יומי כמו סריקות או פינגים לרשת או  -תקריות זניחות שיתרחשו על בסיס יום.  שלא הורשו לפי ההסכם החל
תקרית   יחשבו  ולא  אבטחה  לתקריות  ניסיון  נחשבים  כאמור  נתונים  או  מידע  המכילים  הקונה  של  לשרתים 

,  גישה, במקרה של תקרית אבטחה שהובילה לרכש. החל הדיןאלא אם כן הדבר נדרש לפי , אבטחה שיש לדווח
"(,  הפרה"כל תקרית כזו תכונה  )שימוש או גילוי מידע של המוכר שמסכן את הפרטיות והאבטחה של מידע כזה  

מפורט של תקרית  מידע תקציר  ,  במידת האפשר,  ימי עסקים ויכלול  3הקונה יספק הודעה בכתב למוכר בתוך  
הקונה ידווח על כל הפרעה בלתי מורשית שצלחה לתפעול  ,  בנוסף להודעה זו.  האבטחה ותקציר של התוצאות

.  שהקונה גילה,  מערכות במערכת המידע של הקונה שכוללת נתונים סודיים של המוכר או כל מידע מזהה אישית
הקונה ימשיך לספק למוכר .  נה את התקריתימי עסקים מהיום שגילה הקו  10הדיווחים האלה יסופקו בתוך  

 . מידע לגבי כל תקרית אבטחה כולל כל הפרה ברגע שהגיע לידיעתו

 . סעדים; ביטול .13

המוכר רשאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לקונה ,  הסכםההמוכר לפי  וסעדים שלמבלי להגביל את זכויות 
לא ריפא ,  כל תנאי של ההסכם החל עליו ואם ניתן לרפא את ההפרה  בהפרה מהותיתהקונה הפר    (א: )במקרה ש

לאחר קבלת הודעה בכתב  (  ימי עסקים  5,  אם ההפרה קשורה לתשלום,  או)ימים קלנדריים    14את ההפרה בתוך  
, תקופת זמן ארוכה יותר לרפא את ההפרה,  באופן סביר,  יום אם דרושה  45או  )מהמוכר המפרטת את ההפרה  

בית משפט או רשות ממשלתית בעלי סמכות ( ב(; )פועל בחריצות לתקן את ההפרה באופן מיידי ובלבד שהקונה
כונס נכסים או בעל תפקיד אחר עם סמכויות דומות עבור הקונה או  , שיפוט מתאימה מוציאים צו למינוי נאמן 

ן מחדש או שימוש אחר או אם צו לסעד ניתן בכל תיק או הליך לפירוק או ארגו,  לגבי חלק מהותי של הרכוש שלו
או אם הוגשה  ,  או מורה על פירוק או חיסול של הקונה ,  פשיטת רגל או חדלות פרעון בכל אזור שיפוטדיני  בכל  

המערבת , כל עסקת שינוי שליטה בקונה( ג)או  ; יום  60בקשה לסעד כזה כנגד הקונה והבקשה לא נדחתה בתוך 
כולל ,  מניירות הערך המצביעים של הקונה  50%-של יותר מ(  לרבות צד קשור)רכש או העברה מצד כל אדם  (  1)

או סידרה של עסקאות  (,  פשיטת רגל החל  דינילרבות לפי  )איחוד או ארגון מחדש  ,  רכש כזה באופן של מיזוג
כולם או מהותית  ,  כסי הקונההמחאה או העברה אחרת של נ,  מכירה,  מיזוג(  2)או  ;  קשורות המערבות את הקונה

של הכח לכוון או לגרום לכיוון הניהול ,  ישירות או בעקיפין,  משמעה החזקה"  שליטה, "לצורך הגדרה זו.  כולם
 .בחוזה או אחרת, בין אם באמצעות בעלות בניירות ערך מצביעים, והמדיניות של אדם 

https://1.next.westlaw.com/Document/Ibb0a3b83ef0511e28578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=%2FFoldering%2Fv3%2Fpeter.sullivan%3D40icl-group.com%2Fhistory%2Fitems%2FdocumentNavigation%2F2c4a4f76-bb6d-4924-a81e-1c5d79755840%2FxVIY0qfX30dWt9oSamycE%60KX4RObKe1bP%7CR3NLazGpIMn036GPgCRCP2lZT%607h9uXaIoTOHjzxB34eWCzHiQwpDSP8bpHCQi&listSource=Foldering&list=historyDocuments&rank=2&sessionScopeId=29af7e6df537958864a1758eabe7df07303aa499345522ef361bbeeaf14882c2&originationContext=MyResearchHistoryAll&transitionType=MyResearchHistoryItem&contextData=(oc.RelatedInfo)&VR=3.0&RS=cblt1.0&view=hidealldraftingnotes#co_anchor_a390867
https://1.next.westlaw.com/Document/Ibb0a3b83ef0511e28578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=%2FFoldering%2Fv3%2Fpeter.sullivan%3D40icl-group.com%2Fhistory%2Fitems%2FdocumentNavigation%2F2c4a4f76-bb6d-4924-a81e-1c5d79755840%2FxVIY0qfX30dWt9oSamycE%60KX4RObKe1bP%7CR3NLazGpIMn036GPgCRCP2lZT%607h9uXaIoTOHjzxB34eWCzHiQwpDSP8bpHCQi&listSource=Foldering&list=historyDocuments&rank=2&sessionScopeId=29af7e6df537958864a1758eabe7df07303aa499345522ef361bbeeaf14882c2&originationContext=MyResearchHistoryAll&transitionType=MyResearchHistoryItem&contextData=(oc.RelatedInfo)&VR=3.0&RS=cblt1.0&view=hidealldraftingnotes#co_anchor_a390867
https://1.next.westlaw.com/Document/Ibb0a3b83ef0511e28578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=%2FFoldering%2Fv3%2Fpeter.sullivan%3D40icl-group.com%2Fhistory%2Fitems%2FdocumentNavigation%2F2c4a4f76-bb6d-4924-a81e-1c5d79755840%2FxVIY0qfX30dWt9oSamycE%60KX4RObKe1bP%7CR3NLazGpIMn036GPgCRCP2lZT%607h9uXaIoTOHjzxB34eWCzHiQwpDSP8bpHCQi&listSource=Foldering&list=historyDocuments&rank=2&sessionScopeId=29af7e6df537958864a1758eabe7df07303aa499345522ef361bbeeaf14882c2&originationContext=MyResearchHistoryAll&transitionType=MyResearchHistoryItem&contextData=(oc.RelatedInfo)&VR=3.0&RS=cblt1.0&view=hidealldraftingnotes#co_anchor_a390867
https://1.next.westlaw.com/Document/Ibb0a3b83ef0511e28578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=%2FFoldering%2Fv3%2Fpeter.sullivan%3D40icl-group.com%2Fhistory%2Fitems%2FdocumentNavigation%2F2c4a4f76-bb6d-4924-a81e-1c5d79755840%2FxVIY0qfX30dWt9oSamycE%60KX4RObKe1bP%7CR3NLazGpIMn036GPgCRCP2lZT%607h9uXaIoTOHjzxB34eWCzHiQwpDSP8bpHCQi&listSource=Foldering&list=historyDocuments&rank=2&sessionScopeId=29af7e6df537958864a1758eabe7df07303aa499345522ef361bbeeaf14882c2&originationContext=MyResearchHistoryAll&transitionType=MyResearchHistoryItem&contextData=(oc.RelatedInfo)&VR=3.0&RS=cblt1.0&view=hidealldraftingnotes#co_anchor_a390867
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  .קניין רוחני; דיני ניירות ערך; מידע על סודיות .14

גולה לרשויות  (  1)למעט אם מידע כזה  ,  ישתמש או יגלה לצדדים שלישיים כל מידע סודי של המוכרהקונה לא   14.1
ניתן לנציג של הקונה  ( 2, )ממשלתיות כאשר המידע הסודי דרוש להיכלל בהגשות ומסרים לרשויות ממשלתיות 

מאלו של ההסכם ,  או מחמירות,  תחת תנאים מתאימים כולל הוראות לסודיות השוות או דומות באופן מהותי
או   דיןגולה במידה הדרושה לפי  (  3)או  ,  ומימוש הזכויות שלו לפי ההסכם,  לצורך ביצוע החובות של אותו צד

גוף רגולטורי או רשויות ממשלתיות אחרות שיש להם סמכות שיפוט מתאימה הטוען  ,  כפי שציווה בית משפט
ויספק   בגין כךהקונה יודיע למוכר  (,  3)14.1במקרה של גילוי נדרש לפי הסעיף הקודם  .   לזכות לקבל מידע כזה

לו בניסיון למנוע או להגביל  רק על חשבון המוכר ועל מנת לסייע  ,  אם נדרש באופן סביר לעשות כן,  סיוע סביר
הגילוי הכפוי הוגבל.  את  נמנע או  הגילוי הכפוי לא  לגילוי ,  אם  רק החלק של המידע הסודי שנדרש ספציפית 

 .יגולה
 

לכך ש 14.2 מודע  הוא  כי  ומסכים  מאשר  )הקונה  לגבי  (  א :  פומבי  מהותי שאינו  מידע  לכלול  עשוי  הסודי  המידע 
חוקי ניירות הערך של ישראל  (  ב)וכן  "(  מידע פנים"להלן  )או הצדדים הקשורים אליה  /מ ו"בעאיי.סי.אל גרופ  

או הצדדים הקשורים  /מ ו"שאינו פומבי לגבי קבוצת כיל בע  מהותיב אוסרים על כל אדם שיש לו מידע  "או ארה
או להעביר מידע כזה לכל אדם בנסיבות בהן ניתן  מ  "בעאיי.סי.אל גרופ  ניירות ערך של    אליה לרכוש או למכור

הזה המידע  על  הסתמכות  תוך  כאלה  ערך  ניירות  ימכור  או  שירכוש  סביר  אדם  סביר שאותו  באופן  . לצפות 
את כל המידע הסודי והמידע המהותי שאינו ציבורי של   ישמור(  1)הקונה מאשר ומסכים עוד כי  ,  בהתאם לכך

יציית לכל החוקים לגבי טיפול במידע פנים או (  2; )או הצדדים הקשורים אליה/ומ  "בעאיי.סי.אל גרופ  קבוצת  
בזמן החזקה במידע פנים או גילוי או שימוש במידע פנים בקשר   (ישירות או בעקיפין)לרבות סחר  )פעולה לפיו  

ויעשה את מירב המאמצים להבטיח שהצדדים הקשורים  , לא יסחור( 3)וכן ; לרכישה או מכירה של ניירות ערך
או  ,  על בסיסמ  "בעאיי.סי.אל גרופ  לא יסחור בניירות ערך של  (  וכל אדם הפועל בשמם או בשילוב עימם)אליו  

.  מ תגלה את המידע הזה לציבור"עד הזמן שבו קבוצת כיל בע,  ו או הנציגים שלו מחזיקים במידע סודיאם ובעוד
או  ,  חל או כל הסכם רישום למסחר רלוונטי ה  הדיןלפי  ,  המוכר עשוי להידרש לפי רשות ממשלתית רלוונטית

ב  "תקנות ניירות הערך של ארהלרבות כל דרישות גילוי לפי  )בורסה לניירות ערך רלוונטית  ,  כללים ותקנות של
 .אופי וקיומו של כל הסכם בין הצדדים(, או ישראל בקשר לכל הנפקה או אחרת

 
בעלות או רישיון  ,  מעניק לקונה כל זכות  ינושה  בצורה כזודבר בכללים אלה יפורש  שום  הקונה מאשר ומסכים כי   14.3

. אחרות לגבי המוצר שסופק בהתאם להסכםסימני מסחר או זכויות קניין רוחני , ידע, סודות מסחר, לכל פטנט
ישפר או יכין עבודות נגזרות ,  יפרק,  יבצע הנדסה לאחור,  ישנה,  מתחייב ומתנה כי לא יעתיק,  הקונה מצהיר

.  יתרגם או יצור עבודות נגזרות הקשורות או נוגעות לתיעוד או לחומרים של המוצר,  ישנה,  מהמוצר ולא יעתיק
,  סימני השירות או שמות המסחר ללא הסכמה מראש של המוכר,  מסימני המסחרהקונה לא ישתמש באיזה  

 .בחתימת נציג מורשה של המוכר, בכתב

  .רגולציה על המוצרים .15

הקונה מאשר בזאת כי חלק מהמוצרים של המוכר כפופים לחוקים שונים וכי המוצרים נועדו לשימוש סופי   15.1
הקונה מייצא או שולח או מוכר את המוצרים באופן אחר מחוץ  אם  .  באזור השיפוט שבו נשלחו המוצרים לקונה

ההוצאות ,  העלויות הקשורות,  הקונה לבדו יהא אחראי לציות לכל החוקים החלים,  לאזור השיפוט של המשלוח
 . סיםיוהמ

  
אם בשל שינוי רגולציה כל כמות של המוצר הופכת כפופה למגבלות נוספות שעשויות להוביל לקריאת החזרה   15.2

,  שניתן לייחס באופן מהותי למוצר,  תיקון שדה או משיכה של כל כמות של המוצר,  אזהרה,  ן או חובהמרצו
, כאלה  במקרים.המוכר ייתן לקונה הודעה בכתב תוך זמן סביר מבחינה מסחרית לאחר תחילת קריאת ההחזרה

 .הצדדים ידונו בתום לב לגבי התוצאות בהתאם לתנאי ההסכם
 

תיקון שדה או משיכה של מוצר שלא ניתן לייחס באופן  ,  אזהרה,  במקרה של קריאה להחזרה מרצון או חובה 15.3
ישפה ויפצה  ,  10הקונה מסכים כי האחריות על כל הפסד תהיה עליו ובנוסף לחובות שלו לפי סעיף  ,  מהותי למוצר

ויגן עליהם  ,  את המוכר ויפטור אותם לנצח  הנציגים שלהם  ואת  לו  כל הפסדים  את הצדדים הקשורים  מפני 
 .שיעלו ישירות או בעקיפין או יתלוו לקריאת החזרה למוצר

 
כל צד יגלה לצד השני את כל הודעות הרגולציה או קריאות ההחזרה  ,  זה  15מבלי לגרוע מכל חובות לפי סעיף   15.4

 .ימי עסקים מקבלת ההודעה או הקריאה 7הקשורות למוצר או למוצרים אחרים שניתן לייחס למוצר בתוך 

 .פרקטיקות אחראיות .16

ספרות או מידע על המוצר  , או יספק או יאפשר לקבל לפי בקרה, המוכר סיפק או איפשר לקבלהקונה מאשר כי  16.1
הקשורות  ,  מידע על בטיחות ובריאות,  ותוויות שכוללות אזהרות,  גיליון נתונים של המוצג,  כגון גיליון בטיחות

ילמד את (  א: )נההקו.  וכן מאשר כי המוצר שמספק המוכר עשוי להיות מסוכן,  למוצר המסופק לפי ההסכם
,  לרבות,  שימוש וסילוק בטוחות לגבי המוצר,  שינוע ,  איחסון,  יאמץ ויפעל בהתאם לשיטות טיפול (  ב; )המידע הזה
יורה באופן (  ג; )טיפול מיוחד ושיטות מיוחדות לגבי השימוש של הקונה וטיבו המסוכן של המוצר,  אך לא רק

,  מצעי הזהירות ושיטות לשימוש בטוח הדרושים בקשר לטעינהמלא והולם ויודיע לנציגים וללקוחות שלו לגבי א
מידע הכלול בגיליון  ,  אך לא רק,  לרבות)שינוי וסילוק של המוצר שסופק לפי ההסכם  ,  שימוש,  איחסון,  טיפול

גיליון המוצר העדכני ביותר של המוכר יציית לכל החוקים החלים הנוגעים להגנה על  (  ד)וכן  (;  הבטיחות או 
לאנשיםבר,  הסביבה אחרות  סכנות  או  מדליפות  להימנע  הדרושה  פעולה  וינקוט  ובטיחות  או  ,  יאות  רכוש 
 . לסביבה

 
הקונה מבין ומודע לחלוטין לגבי השפכים שנובעים  ,  ערבוב או שילוב במוצר אחר,  אם המוצר עובר עיבוד נוסף 16.2

, לגבי בריאות ובטיחות של המוצרהקונה יפיץ מידע הולם  ,  בדומה.  או קשורים למוצר או לתוצרי הלוואי שלו
הקונה  . אליו  ףלהיחשתוצרי הלוואי הרלוונטיים או השפכים לכל האנשים שהקונה צופה באופן סביר שעשויים 

 . מתחייב לנהל את השפכים ולסלק אותם באופן שעונה על כל דרישות החובה לפי החוקים החלים
 

בלבד 16.3 מקצועי  לשימוש  נועד  מצהי,  במקרה שהמוצר  משתמש  הקונה  הוא  הקונה  כי  המוכר  כלפי  ומתחייב  ר 
אחסון  ,  בכל ניסיון וידע לגבי טיפול(  כי משתמש הקצה יהיה משתמש מקצועי,  או אם הקונה משווק )מקצועי  

יגן ויפצה את המוכר ואת הנציגים שלו כנגד כל עילות  ,  הקונה ישפה.  סילוק ושימוש הולמים ובטוחים במוצר
( שכר טרחה והוצאות עורכי דין, אך לא רק, לרבות)נזקים והוצאות , עלויות , הפסדים, חבויות, תביעות, תביעה

או להבטחות לפי פיסקה /למצגים ו,  של צדדים שלישיים במידה שהם עולים מאי ציות של הקונה למחויבויות
 . זו

 . ציוד ומיכלים להחזרה .17

בין אם בבעלות  ,  שניתן להחזיר(  רכבתהמחוברות לרכב או ללרבות מיכליות  )כל ציוד או מיכלים  ,  אם רלוונטי 17.1
או שהושכרו על ידי וזמינים לשימוש הקונה למשלוח המוצר ישארו רכוש אישי של המוכר וירוקנו לאחר ההגעה  

  24-לקונה וינוקו כך שיהיו במצב הולם ומתאים לשימוש חוזר מיידי במהירות אבל בכל מקרה לא יאוחר מ
החזרת כל ציוד ומיכלים תהיה על חשבון הקונה באופן בלעדי כולל עלויות משלוח  .  ות לאחר ההגעה לקונהשע

 .  יום לאחר ההצבה אצל חברת השילוח 30-לא יאוחר מ
 

כולל הפקדת  , לדרוש מהקונה לספק לו בטוחה סבירה,  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  המוכר רשאי,  17.1לגבי סעיף  17.2
אשר תוחזר לקונה עם החזרת הציוד והמיכלים במצב שמקובל על המוכר ,  עמלה הקשורה לציוד ומיכלים כאמור

המוכר רשאי  , 17במקרה שהציוד או המיכלים לא מוחזרים בהתאם לסעיף  . זה 17באופן סביר ובהתאם לסעיף  
למען  . לבחור לנכות את הפיקדון ולהשתמש בסכום על מנת להביא את הציוד או המיכלים לעמוד בתנאי הסעיף

ופקד אם כל סכום הדרוש להביא את הציוד או המיכלים לעמוד בתנאי הסעיף עולה על הסכום שה,  הסר ספק
 . המוכר רשאי לבקש תמורה נוספת מהקונה על מנת לפצות על הפער, מראש

 
הקונה מאשר ומסכים כי לא ישתמש בכל ציוד או מיכלים להחזרה למעט לאחסון ,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל 17.3

או שלא בהתאם לשיטות הטובות ביותר ,  בכל אופן שאינו הולם את ההסכם,  סביר של המוצר המקורי שנשלח
נזקים או הרס של כל  ,  הפסדים,  הקונה יהיה אחראי לכל חבויות,  בכל עת לאחר ההגעה לקונה.  המקובלות בענף

למעט בלאי סביר שניתן ,  ציוד או מיכלים להחזרה עד שהציוד או המיכלים יחזרו למיקום המשלוח של המוכר

ן אחר למוכר מהקונה עבור כל אי  מבלי להגביל כל סכומים אחרים שהיו מגיעים באופ.  לצפות לו בתפעול רגיל
,  במקרה שהקונה לא מוסר את הציוד או המיכלים בפרק הזמן שצוין לעיל,  זה  17עמידה אחרת בתנאי סעיף  

אירו שיצבר   50תעריף של , לפי ימים קלנדריים, כל פריט ציוד או מיכל שונים  הקונה מסכים לשלם למוכר עבור
ויכלול את המועד שבו פריט הציוד או המיכל היו צריכים לחזור אבל לא יכלול את המועד שבו פריט הציוד  ,  החל

 .   או המיכל התקבלו אצל המוכר

 . ויתור על משפט בפני מושבעים; סמכות שיפוט; החל הדין .18

של מקום    הדיניםעל תנאים אלה וכל טענות העולות מהתנאים או קשורות אליהם והעסקה נשוא התנאים יחולו   18.1
דין   ברירת  כלל של  הוראה או  בכל  של המוכר מבלי להתחשב  של מקום העסקים  )העסקים העיקרי  בין אם 

של מקום    הדיניםט שאינם  של כל אזור שיפו  דיניםשיגרום להחלה של  (  העיקרי של המוכר או של כל אזור שיפוט
 .  העסקים העיקרי של המוכר

 
כל אחד מהצדדים נותן בזאת באופן בלתי הדיר סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט שנמצאים באזור השיפוט   18.2

נמצא המשרד הרשום של ( ב)או , נמצא מקום העסקים העיקרי של המוכר( א, )לפי שיקול דעתו של המוכר, שבו
,  נזיקין או אחרת,  בין אם מבוססת על חוזים ,  יושרעל פי דיני האו    דיןבין אם לפי  ,  תביעההמוכר לצורכי כל  

ומסכים לא לפתוח או לתמוך בכל אדם )העולה מתנאים אלה או קשורה אליהם או לכל עסקה נשוא התנאים  
תנאי על כל כל אחד מהצדדים מוותר באופן הדיר וללא (.  בתביעה כזו הקשורה לאמור למעט בבתי משפט אלה

בין אם מבוססת על  , יושרדיני האו  דין בין אם לפי , מכל סוג או תיאור, התנגדות לקביעת הערכאה לכל תביעה
העולה מתנאים אלה או קשורה אליהם או לכל עסקה נשוא התנאים בבתי מהשפט ,  נזיקין או אחרת,  חוזים

נמצא המשרד הרשום של  (  ב)או  ,  מוכרנמצא מקום העסקים העיקרי של ה(  א)שנמצאים באזור השיפוט שבו  
וכן מוותר באופן בלתי הדיר וללא תנאי ומסכים לא לטעון בכל בית משפט כזה כי כל תביעה שהוגשה  ,  המוכר

כל צד מסכים כי פסק דין סופי בכל תביעה או  , על אף האמור לעיל. בבית משפט כאמור נטענת בפורום לא נאות
ניתן יהיה לאכוף אותו בכל אזור שיפוט באמצעות תביעה על פסק דין או בכל  הליך שהוגשו באופן זה יהא סופי ו

הצדדים מתכחשים לאמנת האומות המאוחדות לגבי  . או היושר,  יושרבהתאם לדיני האו    דין  על פיאופן אחר  
 . לאומית והיא לא תחול על תנאים אלה-חוזים למכירת טובין בין

 
או    דיןבין אם לפי  )כל אחד מהצדדים מוותר באופן בלתי הדיר על כל זכות למשפט על ידי מושבעים בכל תביעה   18.3

לעסקות  ,  העולה מתנאים אלה או קשורה אליהם(  או אחרת,  נזיקין,  בין אם מבוססת על חוזים ,  יושרעל פי דיני ה
 . ביצוע או אכיפה שלהם, ניהול,  נשוא התנאים או תביעות של הצדדים במשא ומתן

 . המחאת הטבה; תוקף מחייב .19

אף אחד אחר  .   תנאים אלה מחייבים את הצדדים ואת היורשים והנימחים המורשים שלהם ויפורשו לטובתם 
תנאים אלה או איזה מהזכויות או החובות לפיהם לא ניתנים  . שאינו צד לא יהא זכאי להטבות של תנאים אלה 

הסכמה כזו לא )להמחאה או להעברה אחרת על ידי מי מהצדדים ללא הסכמה בכתב ומראש של הצד השני  
וכל ניסיון להמחאה או העברה אחרת ללא הסכמה כאמור יהא בטל (  תותנה או תעוכב באופן בלתי סביר,  תימנע

הקונה,  רשאיובלבד שהמוכר  ;  ומבוטל של  מראש  בכתב  הסכמה  את ,  ללא  אחר  באופן  להעביר  או  להמחות 
במתן הודעה  (  צדדים קשורים כיום ועתידיים,  לשם הבהרה,  לרבות)מי מהצדדים הקשורים אליו  (  א: )ההסכם ל

נכסי מכירה של  ,  ליורש זכות או לכל צד שלישי אחר בקשר לכל המחאת תקבולים או מיזוג(  ב)וכן  ;  בכתב לקונה
. או שינוי שליטה במוכר,  מכירת סטוק של המוכר,  אליהם ההסכם מתייחס,  כולם או מהותית כולם,  המוכר

 .זה 19כל שינוי שליטה ישיר או עקיף לגבי הקונה יחשב המחאה לצורך סעיף  , לשם הבהרה ולמען הסר ספק

 . ויתור; הארכה .20

להאריך את הזמן לביצוע כל התחייבויות כל מעשים  (  א)הצדדים רשאים  ,  בכפוף לכל מגבלה מפורשת בהסכם
(  ג)איזה מהמצגים וההתחייבויות בהסכם על ידי הצד השני או  לוותר על כל הפרה של  (  ב, )אחרים של הצד השני

כל הסכמה של מי מהצדדים להארכה או .  לוותר על ציות לאיזה מההתניות או עמידה באיזה מהתנאים בהסכם
שום אי מימוש או עיכוב מצד מי  .   ויתור תהיה תקפה רק אם פורטה במסמך בכתב בחתימת אותו צד או בשמו

ו זכות לפי ההסכם לא יפגע באותה זכות או תפורש בתור ויתור או הסכמה שבשתיקה לכל  מהצדדים במימוש א
ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות  ,  ציות לכל תניה או מילוי כל תנאי בהסכם,  הפרה של מצג או התחייבות

 .לא ימנע כל מימוש נוסף שלה או של כל זכות אחרת

 .יכולת ניתוק .21

סמכות שיפוט מתאימה יקבע כי כל הוראה או יישום של הוראה לכל אדם או נסיבות היא אם בית משפט בעל  
תקפה חוקית,  לא  מובן,  לא  בכל  אכיפה  לא  או  ההוראות ,  בטלה  יישום  או  אלה  בתנאים  ההוראות  כל שאר 

בטלים או בלתי אכיפים ישארו בתוקף ,  לא חוקיים ,  לאנשים או נסיבות שאינם אלה שנקבע בהם לא תקפים
עם קביעה שכל הוראה או יישום כל הוראה הוא לא  .   יפגעו או יהפוכו חסרות תוקף בשל כך,  מלא ולא יושפעו

הצדדים ישאו ויתנו בתום לב לשינוי ההסכם כדי להוציא לפועל את הכוונה  ,  בטל או לא אכיף,  לא חוקי,  תקף
אופן מקובל במטרה שהעסקאות המקורית של הצדדים קרוב ככל האפשר במידה המירבית המותרת לפי החוק ב

 .נשוא הסכם זה ימולאו במידה המירבית האפשרית

 . המשך תוקף .22

,  חיובי מס(,  בין אם הגיע זמנם לתשלום או שלא)חיובי תשלום צבורים  ,  המצגים וההתחייבויות של הצדדים
והתנאים האחרים המפורטים  חיובי סודיות וחיובי הגנה על הסביבה וכל התניות  ,  מגבלות אחריות,  חיובי שיפוי 

להיות,  בהסכם שנועדו להמשיך לפני תנאיהם ימשיכו  בתוקף  יי,  בתוקף לאחר סיום ההסכם,  או אשר  שארו 
 . לאחר סיומו

 . הודעות .23

( א)כל ההודעות והמסרים אחרים שחובה או מותר לתת לפי תנאים אלה יהיו בכתב ויחשבו כאילו נמסרו אם  
אישית )נמסרו  שולמונשלחו  (  ב,  הדואר  דמי  כאשר  מאושר  או  רשום  קבלתם,  בדואר  )עם  בחברת  (  ג,  נשלחו 

ל "נשלחו בדוא(  ד)או  ,  עם קבלתם,  כאשר דמי המשלוח שולמו,  שעות  24שליחויות מוכרת במדינה בשליחות  
 .כאשר קבלתם אושרה לכתובת ולאנשים הקבועים שזיהה כל צד או לנמענים אחרים שקבע כל צד

 
 
 

 . נוספיםתנאים ; שפה .24

וניתן למצוא אותם באתר ,  יפנית וספרדית,  פורטוגזית,  גרמנית,  צרפתית,  סינית ,  אנגליתבתנאים אלה זמינים   24.1
בכתובת   המוכר  של  הם  ,  terms-group.com/commercial-https://www.iclהגלובלי  הטקסטים  כל  כאשר 

המוכר רשאי לספק תרגומים לשפות אחרות של  ,  על חשבון הקונה בלבד,  לפי בקשת הקונה .  ם ואותנטייםשווי 
 . הנוסח באנגלית יגבר לכל מטרה, במקרה של מחלוקת לגבי פרשנות . התנאים האלו

 
התנאים המתארים  ,  בקשר לכל הסכם בין הצדדים הכולל מחויבות לרכוש אחוז מדרישות הקונה של המוצר 24.2

אך ,  לרבות,  אלא רק מדגימים את הדרישות העדכניות לאותה עת של הקונה ,  הבאים אינם מהותיים למוצרים 
אם הקונה רוצה לשנות את הדרישות העדכניות לאותה .  גדלים ואיכות ,  ריכוזים,  מפרט,  דרגת המוצר,  לא רק

ובלבד ;  רצוי לשינוי המבוקש יום לפני המועד הקובע ה  15עת שהוזכרו לעיל הקונה יודיע למוכר בכתב לפחות  
כל הנפחים  . מגבלה זו לא תשפיע על המוצר שסופק לקונה לפני המועד הקובע לאותה בקשה, שלמען הסר ספק

בכפוף להתאמות של המוכר לתמחור המוצר בהתאם    ,שהתחייבו אליהם ישתנו כך שיכללו את הדרישות ששונו 
 .לבקשת הלקוח לפי ההסכם
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