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 תנאים אלה תחולה של 1

כל ההסכמים ו/או הזמנות רכישה )להלן: "הסכם" או "הזמנה"(  1.1

הסכמים, לפיהם ישות  הצעות לרכש ואישורמורשה וכן כל  נציגבחתימת 
דניסון )להלן: של תאגיד אייברי  עקיפהאו ה כלשהי בשליטתו הישירה

שב ו/או , לרבות תוכנת מחושירותים "אייברי דניסון"( רוכשת טובין
ספק"(, יוכפפו אך ורק לתנאי ה)להלן " ישות משפטיתשירותים מאדם 

 תנאים"(.ה)להלן: "האלה הרכישה הכלליים 
בתנאים אלה, מסירה תתייחס לאספקת טובין ו/או למתן שירותים.  1.2

, התייחסות כלשהי בתנאים אלה ענייןפורט אחרת ובהתאם למאלא אם 
אחרים תים. תחולת תנאים כלליים לטובין תכלול גם התייחסות לשירו

הספק מוחרגת בזאת. תנאים אלה חלים גם על כל יחסי כלשהם מצד 
 מחדש. התקשרו המסחר העתידיים עם הספק, גם אם לא ה

חריגות מתנאים אלה יהיו אכיפות רק במידה ויסוכמו בכתב הן על  1.3

 ורשים.ידי אייברי דניסון והן על ידי הספק וייחתמו על ידי נציגיהם המ
תנאים אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים ועוקפים כל  1.4

הבנה, מו"מ, אחריות או הסכם קודמים או נוכחיים בעל פה או בכתב. 
במקרה של סתירה בין התנאים לבין חוזה בכתב בחתימת שני הצדדים 

כגון  ,( חוזה חתום במלואו בין הצדדים1יחול סדר הקדימויות הבא: )
( התנאים. אייברי דניסון שומר לעצמו את הזכות 2) -ו הסכם רכישה;

 לשנות את התנאים באופן חד צדדי.

 הצעות: הסכמים 2

סוכמה . אלא אם ניתנות לביטולספק ייחשבו בלתי ההצעות  2.1

תישאר תקפה למשך  צעת הספק, הופת אחרת בין הצדדיםתקבמפורש 
 ( יום.60שישים )

שר יעד שא יחוייבלהלן, אייברי דניסון לא  3בכפוף לפסקה  2.2

כל ספק. הלהצעת במפורש ובכתב סכים הבמפורש ובכתב הזמנה או 
 דניסון אייברי ה שלשיערוך הספק בטרם הזמנביצוע או הכנה לביצוע 

יבוצעו על חשבון הספק ועל  ה ע"י אייברי דניסון,הזמנו/או אישור 
 אחריותו.

 שינויים 3

 מספרכוללת  ,פקסה שאושרה ע"יאייברי דניסון של  הוהזמנבמידה 
לבטל ו/או  רשאיתהיה תמסירות על פני תקופה מסוימת, אייברי דניסון 

ההזמנה אשר ביחס אליו טרם בוצעה ההכנה בפועל מלשנות חלק 
ישא בחבות רק לתשלום פיצוי תלמסירה. במקרה זה, אייברי דניסון 

הוצאות ישירות שצבר הספק. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין בגין סביר 
רווחים ונזקים  אובדן ,בין היתר ,הפסדים עקיפים או תוצאתיים, לרבות

. השינויים המבוקשים ייחשבו מאושרים על כאמור בשל ביטול ו/או שינוי
לא דחה  שינויים אלה בכתב או בדוא"ל, תוך והספק ידי הספק במידה 

 .אלו שינויים ההודעה על( ימים ממועד 8ציון סיבותיו, בתוך שמונה )

 יקה באתר הספקבד 4

הספק בבחינת הטובין ובבדיקתם כדי יחויב  ,טוביןהבטרם משלוח  4.1

לקבוע האם הם עומדים במפרטים ובתנאי הביצוע המוסכמים להם 
אייברי דניסון לצפות, מבלי לגרוע מהפסקה הבאה. לכל אחד  העשוי

מהמשלוחים תתלווה תעודת בדיקה בכפוף אליה יאשר הספק 
 אייברי דניסון. הטים ובתנאי הביצוע שהגדירשהמשלוח עומד במפר

לבחון או לגרום  ת,אך לא מחויב תהיה רשאית,אייברי דניסון  4.2

במהלך ייצורם, עיבודם  ,לבחינת הטובין שנועדו למסירה לאייברי דניסון
אייברי דניסון זכות זו, הספק יספק או יגרום תממש ואו אחסונם. במידה 
אייברי דניסון למטרה  באופן סביר ע"י , כפי שיידרשלאספקת המתקנים

ו/או זכות זו לא תפגע באחריויות  ממשאו לא ללממש זו. הבחירה 
אייברי דניסון לתלונה או לסירוב לקבלת של הספק או בזכות בחבויות 

 הטובין.
שתי  הוראותלבכפוף  ,במידה ובמהלך בחינה או בדיקה כלשהן 4.3

שהטובין האמורים להימסר לא  אייברי דניסוןקבע ת ,הפסקאות הקודמות
תיאור לתואמים את התיאור בהזמנה או שסביר להניח שלא יתאימו 

לדרוש  תהיה רשאיתלאחר השלמת תהליך הייצור, אייברי דניסון  כאמור
, מבלי לגרוע הלבחירתבהתאם את ביטול ההזמנה או את ביצועה, 

ניסון לא יפטור נזקים. אישור הטובין על ידי אייברי ד גיןבלפיצוי  המזכות
 את הספק מהאחריויות ומהחבויות שלו.

 אספקהואריזה  5

לסוג בהתאם כל אחד מהמשלוחים יאות כהספק יארוז ויסמן  5.1

מספר  ,בין היתר ,ההובלה ובהתאם לדרישות אייברי דניסון, לרבות

אצוות המפרט של אייברי דניסון, כמות ומספר הזמנת רכישה ומספר 
ק מצהיר שחומרי האריזה שלו עומדים בדרישות הספ הייצור של הספק.

מעת התקפים והחלים ותקנות איכות הסביבה  כל חוקיבהמפורטות 
בחומר אריזה עמיד, הניתן להשתמש כל מאמץ  יעשהלעת. הספק 

 תהממזער את פסולת האריזה שמקבל ,לשימוש מחדש ו/או למחזור
הנכנס,  שלוחאריזת המ של סטנדרטיזציהלעשות במאמץ אייברי דניסון. 
. המפרטי אריזה משל להטילמעת לעת  תרשאיתהא אייברי דניסון 

לעלייה או לירידה בעלות או בזמן  יובילובמידה ודרישות כלשהן שכאלה 
 הדרושים לביצוע, התאמה הולמת תידון והסכם יתוקן בכתב בהתאם.

, DDPפורט אחרת בהסכם, הספק ימסור את הטובין יאלא אם  5.2

ה העדכנית ביותר של תנאי המסחר הבינלאומי כמוגדר בגרס
(Intercoms( של לשכת המסחר הבינלאומית )ICCליעד )(י)  הקצה

במועד  ,בין אייברי דניסון לבין הספק )ו(ייעד אייברי דניסון או שיוסכםתש
 ובאופן המפורטים בהזמנת אייברי דניסון.

ת הספק ימסור את הטובין במועד המוסכם בלא צורך בתזכור 5.3

. הספק מסכים שהעמידה במועד על אי עמידה הבהודענוספת או 
 אייברי דניסון בהסכם. בהתקשרותה של מהותימהווה תנאי  אספקהה

. במקרה זה, הספק יוודא אספקהלדחות  רשאיתאייברי דניסון  5.4

רים כהלכה, מאובטחים ומבוטחים ושהטובין ארוזים, מאוחסנים ושמ
 תנים לזיהוי בקלות.כך שיהיו ני מסומניםובנפרד 

לסרב לקבל מסירת טובין במידה והטובין  תאייברי דניסון רשאי 5.5

מסירת הטובין ללקבל את נמסרים באופן שמקשה על אייברי דניסון 
של אייברי דניסון לתבוע פיצוי עבור נזק  המזכותביעילות, מבלי לגרוע 

 הולמת. בלתי, אריזה לא מספקת או נוסףשנגרם בשל טיפול 
נפגם או אבד בהובלה, הטובין  ןשהוזמובמידה ואיזה מהטובין  5.6

ות, על ידי הספק האבודים או הפגומים יתוקנו ו/או יוחלפו, בלא על
 החלפה ו/או תיקון הטוביןוהראשונה של אייברי דניסון. במידה לבקשתה 

, אינו אפשרי, הספק יידע מיד את אייברי דניסון ע"י הספק תוך זמן סביר
את הטובין  לסיים את ההסכם ולרכוש תהיה רשאיתניסון אייברי ד

הפגומים ו/או האבודים מצד ג' והספק ישפה את אייברי דניסון בגין 
כאמור לא העלויות הכרוכות ברכישה זו מצד ג'. זכות המיקור מצד ג' 

 באופן בלתי סביר.תופעל ע"י אייברי דניסון 
ברגע שיידע או שיהיה באופן מיידי, אייברי דניסון יודיע להספק  5.7

שלא ניתן למסור במועד את הטובין. מבלי לגרוע  ,עליו לדעת באופן סביר
מהאמור לעיל, במידה והטובין או חלקם לא נמסרו במועד המוסכם, 

לבטל  תאך לא מחויב תרשאיהיה תואייברי דניסון  בהפרה,הספק יהיה 
טול זה את ההסכם בכל עת בהודעה בכתב ובלא התערבות שיפוטית. בי

לטובין שכבר נמסרו  היות קשורליחול על הטובין שטרם נמסרו ועשוי 
ההסכם יבוטל בכפוף לאותו הסכם, לבחירת אייברי דניסון. במידה ו

להחזיר לספק את  תרשאיהיה תבהתאם לפסקה זו, אייברי דניסון 
והספק יהיה מחויב  ,על חשבון הספק ועל אחריותו ,הטובין שנמסרו

 תשלומים שכבר קיבל עבור הטובין.את כל ה ברי דניסוןלאיי מיד השיבל
, 5.7או  5.6ההסכם לסיומו באופן הנזכר בפסקאות יובא במידה ו 5.8

גרם לאייברי דניסון כתוצאה מאי ייבגין נזק שבפיצוי הספק יחויב 
 המסירה או מהאיחור במסירת הטובין או חלקם.

 בחינה ובדיקה באתר אייברי דניסון 6

טובין שנמסרו בהתאם להסכם זה לא יהווה אישור באשר תשלום עבור 
הרגילה של  האת בחינתערוך תלאיכותם ו/או לכמותם. אייברי דניסון 

משלוחים נכנסים של טובין אלה )לרבות בחינה חזותית פשוטה והשוואת 
 30מספרי אצווה על מכולות לעומת המספרים במסמכי המשלוח( בתוך 

של  לדעתה, כולם או מקצתם, שהינם, טוביןכל דחה תיויום מקבלתם 
 פורמטן המבעין  שניתן לראותכפי  ,אייברי דניסון, פגומים או לא תואמים

טובין  ,על חשבונו ,. ניתן להחזיר לספקארוזים ומסומנים שבו הטובין
 ,שנדחו וטובין שסופקו בכמויות העולות על כמויות הזמנת הרכישה

לגבות  תסון, אייברי דניסון רשאישל אייברי דני הזכויותיובנוסף ליתר 
מהספק את כל הוצאות הפריקה, הבדיקה, האריזה מחדש והמשלוח 

מד לרשות אייברי ומחדש של טובין אלה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר הע
או אי ההתאמה אותרו על ידי אייברי  הנראה לעיןכאשר הפגם דניסון, 
שעות  48וך הספק יחליף טובין פגומים או לא תואמים בתדניסון, 

בנדון. במידה  הו/או מהודעתאת הטובין האמור מדחיית אייברי דניסון 
קבל אייברי דניסון טובין אשר הפגם בהם או אי התאמתם אינם נראים תו

את הזכות לדרוש החלפה,  הלעצמ תלעין בבדיקה, אייברי דניסון שומר
חינה לעיל. ב 5.6בנוסף לפיצויים, או לסיים את ההסכם כמתואר בפסקה 

 לבדוקעל ידי אייברי דניסון לא יפטרו את הספק מחובתו  ואלובדיקה 
 איכותם.ואת הטובין ולבחון 
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 הליך תלונות והחזרת טובין 7

תביעה כלשהי כתוצאה מעיכוב במשלוחים ו/או מטובין פגומים,  7.1

לרשות אייברי  ותמדועה דיןבמבלי לגרוע מיתר הזכויות בתנאים אלה או 
על ידי מחלקת  ,של אייברי דניסון הלשיקול דעת , בהתאםדניסון, תטופל
 .ההתביעות של

אלא אם הוסכם במפורש אחרת בכתב, החזרת טובין כלשהי  7.2

 תבוצע על חשבון הספק ועל אחריותו.

 העברת בעלות וסיכון 8

הטובין קבלת עם רק הקניין והבעלות בטובין יעברו לאייברי דניסון  8.1

כהגדרתו בהזמנת הרכישה  ,של אייברי דניסוןבמתקן הייצור המיועד 
מוסכם על ידי התנאים של כל תוכנית קונסיגנציה פי שהספציפית ו/או כ

. שימור קניין , ככל שתוכנית כאמור תקפהספקע"י מלאי  ניהול או 
 .ידחהכלשהו על ידי הספק 

אובדן או נזק לטובין עד של למען הסר ספק, הספק יישא בסיכון  8.2

ישא ת זו. לאחר המסירה והאישור 8בפסקה קניין כהגדרתה להעברת ה
בו אובדן או  במקרהאייברי דניסון בסיכון לאובדן או לנזק לטובין, למעט 

נזק אלה נובעים מרשלנותם או מעבירתם המכוונת של הספק, של סוכניו 
 או של ספקיו.

 תנאי תשלום 9

דדים, במידה ולא סוכמה במפורש תקופה ארוכה יותר בין הצ 9.1

יום )החל  90תקופת תשלום בת  לקיים תזכאיהיה תאייברי דניסון 
קבלת החשבונית(. תשלום על ידי אייברי דניסון לא יפטור את הספק מ

  מהאחריויות ומהחבויות שלו בכל מובן שהוא.
פגם בטובין,  פללהשעות תשלום במידה ונ רשאיתאייברי דניסון  9.2

כלשהי על ידי הספק או במידה בביצועם או בעבודת התקנה/הרכבה 
יידע תוהחשבונית נמצאה לא תקינה על ידי אייברי דניסון. אייברי דניסון 

 בכך את הספק בתוך פרק זמן סביר.
אלא אם פורט  בשקלים חדשיםיבוצע והתשלום החשבוניות יופקו  9.3

 בהסכם. אחרת
 המחירים הנקובים נטולי מע"מ וכוללים את כל העלויות שייצברו 9.4

בנוגע להסכם עם הספק. המחירים קבועים, אלא אם ההסכם קובע 
ע יצומחיר ומפרט את אופן בב הנסיבות שעשויות להוביל להתאמ

 ההתאמה.
 לגבי הבנה אי בסיס על נוספים לתשלומים ספקה של טענות 9.5

 תלות ללאוזאת , דניסון אייברי ידי על תישקלנה לא ,שיסופקו הטובין
 .תהאמורו הטענות בבסיס

 זכות קיזוז 10

מאייברי דניסון יוכפפו לניכוי או המגיעים לו הספק לתשלומים  טענות
ההסכם הרלוונטי  מכוחנגד  טענתלקיזוז על ידי אייברי דניסון מכוח כל 

 הנגד. טענת, אולם רק בסכום שלא יעלה על שווי הדיןאו 

 אחריות, חבות, שיפוי וביטוח 11

בתנאים אלה, הספק  תוהמפורטת יתר החובות והאחריולבנוסף  11.1

 אחראי לכך:
מתאימים למטרתם המיועדת כפי שנמסרה  סופקושישכל הטובין  )א(

מתבקש מטבע הטובין או פי שאו כ הידלאייברי דניסון או על 
טובה, הינם  מיומנותבשהטובין מיוצרים  ההסכם הרלוונטי;)ב(

 ;ונטולי פגמי ייצור, בנייה או חומר טובה איכותבחדשים, 
שהטובין תואמים לחלוטין את ההזמנה ו/או את ההסכם וכל מפרט  )ג(

  כמות, תיאור ואיכות;אלו הנוגעים להשייך להם, לרבות 
או  זמינותש (samples)ות וגמישהטובין זהים בכל המובנים לד )ד(

הבדלים אותם אייברי דניסון ו/או הספק, למעט  שסופקו ע"י 
 הספק;שסוכמו בין אייברי דניסון לבין 

הסטטוטוריות תקנות כל הב , מכל הבחינות,עומדיםשהטובין  )ה(
כל רשות מוסמכת רלוונטית  שתוקנו ע"יו/או בכל התקנות  החלות

, סביבהאיכות הבנוגע לאיכות, ביחס לטובין אלה )כגון, בין היתר, 
הנחיות התקנות וה, ולמקור( ובמיוחד לכל ובטיחות הותיג

 וד האירופי;האיחישראל והרלוונטיות של 
על  או המכולותגבי על שנעשו שהטובין יתאימו להצהרות כלשהן  )ו( 

כל הטובין ייארזו, ששל טובין אלה, ו חומר פרסומיהתוויות או על 
 יסומנו ויתויגו כהלכה;

הסכם עם תנאים אלה בנושא ב התקשרל שיש לו את הסמכות )ז(
 ג' כלשהו. שכזה ובעשותו כן אינו מפר הסכם כלשהו בינו לבין צד

ייטיבו עם אייברי  11.1המפורטות בפסקה האחריות והחובות  11.2

 תמשתמשי מוצרים שמוכריורשיה, חליפיה, נמחיה, לקוחותיה ודניסון, 
 אייברי דניסון;

 מהאחריות והחובותבמידה ויפעל הספק תוך הפרת איזו  11.3

לעיל, הספק יחויב בהחלפת הטובין האמורים  11.1המפורטות בפסקה 
ימים  14בתוך  ,לא חיוב ועל חשבון הספק ועל אחריותול ,בטובין חדשים

אייברי דניסון על היעדר האיכויות המוצהרות מהמועד שבו דיווחה 
אייברי  היצעבזיכוי סכום החיוב או בהחזר תשלומים שבאו בטובין, 

נזקים בגין אייברי דניסון, מבלי לגרוע מחבות הספק  דניסון, לבחירת
 נוספים כלשהם בהקשר זה.

ת וכל תביעוכנגד אייברי דניסון מפני  ויפטור אתישפה יגן, הספק  11.4

ת צד ג' לפיצוי בשל נזקים וומכל תביעאייברי דניסון ספוג תשנזקים ל
 ה מצד הספק שלהפרהנובעות מ)לרבות הוצאות משפטיות סבירות( 

תנאים אלה, לרבות נזקים הנובעים מחבות מוצר על פי אחריות הספק 
של הספק,  תהולמ בלתיאו  בלתי חוקיתו/או מבטיחות מוצר ומכל פעולה 

 סוכניו, עובדיו או של קבלני המשנה שלו.
הסכם תנאים אלו ו/או על פי מאחריות הספק על פי מבלי לגרוע  11.5

 הולמת לאחריותביטוח פוליסת יק , הספק ירכוש ויחזו/או על פי כל דין
 כדיבקביעות את רמת הביטוח ויבחן  ,לאחריות כלפי צד שלישימוצר ו

 ת. במידה והספק לא יעשה כן, אייברי דניסון רשאיהלימותולהבטיח את 
, הספק על פי בקשהלבטח ולחייב את הספק בעלות ביטוחים אלה. 

לוונטי באותה עת ימסור לאייברי דניסון עותק מחוזה הביטוח התקף הר
 )לרבות סכומים מבוטחים(.

פיקוח  הרכבה,במידה וההסכם כולל התקנה, בנייה,  11.6

(commissioning) הספק, עבודה זו ע"י צע ובתשאחרת  או עבודה

תוך שימוש . הספק יבצע עבודה זו לרמת ביצוע טובהבהתאם תבוצע 
 ,ט או איכותבמספר אנשים ובחומרים, ברכיבים, בכלים ובציוד בעלי מפר

 ושישמש אנשים מטעם הספק. ם עליהם מראשוסכשההולמים או 
 שהוסכמו מראשאו  המתאימותבכל ההסמכות  וזו יחזיק לעבודה

. הספק אחראי לכך שהעבודה , במידת הצורךובהיתרי עבודה תקפים
תבוצע בהתאם לדרישות מוסכמות וחוקיות ושהתוצאות המיועדות יושגו 

 בהתאם לתנאי ההסכם
במידה וביצוע הספק בהתאם לתנאים אלה מחייב ביצוע שירותים  11.7

עם על ידי עובדי הספק, או על ידי אנשים הקשורים בשטח אייברי דניסון 
בחוזה, הספק מסכים שכל עבודה שכזו תבוצע כקבלן עצמאי ספק ה

ושהעוסקים בעבודה זו לא ייחשבו לעובדי אייברי דניסון. הספק ישפה 
דניסון מכל תביעה או חבות שינבעו מעבודה המכוסה ויגן על אייברי 

 .11.5-ו 11.4, 11.3אות פסק יחולו . בנוסף11.8בפסקה זו ובפסקה 
ביצוע לצורך קבלני משנה  ם שלישתמש בשירותיוהספק במידה  11.8

 יספקאו  ,מכל קבלני המשנה המוסכמות, הספק ידרושהתחייבויותיו 
ביטוח מינימאליות זהות דרישות  ,להם )בלא התחשבות בדרגתם(

את  הלעצמ ת. אייברי דניסון שומר11.5בפסקה  ותמפורטדרישות הל
הזכות לבקש מהספק אישור באשר לפוליסות הביטוח של קבלן משנה 

 במידה וימצא זאת נחוץ.

 זכויות קניין רוחני 12

מפרים כל פטנט, זכות  אינםהטובין כי  מצהיר ומתחייבהספק  12.1

ם )רוחני( אחרת השייכת לצדדי ןקנייי או כל זכות יוצרים, סוד מסחר
על עצמו ליטול  ,קבלת הודעהעם  ,. עם זאת, הספק מסכיםשלישיים

בהקדם את מלוא האחריות להגנה נגד כל תביעה או הליך שייתכן ויוגשו 
אחרים  ספקיםאו נגד  ה, נגד לקוחותיהנגד אייברי דניסון או נגד סוכני

הוגנת   בלתיתחרות כל טענה לו בגין ו/א שכזו נטענת הפרהבגין 
הנובעת מדמיון בעיצוב, בסימן מסחר או במראה הטובין שסופקו 

הספק מסכים לשפות ולהגן על אייברי דניסון,  .בהתאם לתנאים אלה
ולקוחותיו מפני כל הוצאה, הפסד, תמלוגים, רווחים ונזקים,  הסוכני

ה או הליך לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד הנובעים מכל תביע
 להיות מיוצגת תפשרה. אייברי דניסון רשאיכל הסדר שכאלה, לרבות 

, באמצעות עורכי דין כאמורכל תביעה או הליך באופן פעיל ב ףולהשתת
 והספק יישא בעלויות ייצוג זה. ,בכך היה מעוניינתתובמידה משלה, 

שיג אמצאה, מכשיר או עיצוב מפתח או מייצר, מהספק אם  12.2

עיצוב, סימן מסחר או בזכות קניין פטנט בוגנים בפטנט, כלשהם המ
באירופה או במדינה אחרת כלשהי, ובמידה  ,תעשייתי או רוחני אחרת

על מפרטים, רישומים, נתוני ססים תבמואמצאה, מכשיר או עיצוב אלה 
אייברי שתספק בדיקה, רעיונות, דגמים או על חומרים או מידע אחרים 

יברי דניסון"(, הספק יידע מיד את אייברי דניסון )"מפרטי אילספק דניסון 
רי דניסון בתום לב וידון עם אייבאלו, באשר לאמצאה, למכשיר או לעיצוב 

על מנת לקבוע האם אייברי דניסון או הספק יקבלו קניין ואינטרס 



 ה כלליים אירופה, מזה"ת ואפריקהתנאי רכיש 
 

 4מתוך  3עמוד 

 

 , עם זאת, כי מובן וברור לצדדיםבאמצאה, במכשיר או בעיצוב; בתנאי
המשלבים  ,כלשהם שיוצרו, הושגו או פותחושאמצאה, מכשיר או עיצוב 

רעיונות חדשניים מהותיים  לאל ,ת מפרטי אייברי דניסוןאאו מגלמים 
הבלעדי של אייברי  הלקניינבכל מקרה ייחשבו  ,כלשהם מצד הספק

על מנת  ,דרשיככל שוהספק ישתף פעולה עם אייברי דניסון  דניסון 
 כשיר או בעיצוב.הנה מהזכויות באמצאה, במתשאייברי דניסון 

 סיום 13

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לאייברי דניסון ולספק, מי  13.1

אם הצד  ,מהם יהיה זכאי לסיים מיד את ההסכם בכל עת בהודעה בכתב
התנאים או ההסכם ולא יתקן את ההפרה בתוך  מהוראותיפר איזו  השני

פרה יום מקבלת הודעה בכתב המפרטת במלואם את פרטי הה 30
 ודורשת את תיקונה.

אייברי דניסון או הספק יהיו זכאים לסיים מיד את ההסכם בהודעה  13.2

 הצד השני:אם בכתב 
הליכי פשיטת רגל;  יהפוך נשואגיש בקשה להליכי פשיטת רגל או י )א(

 או
 בל השעיית תשלום; אויחדל פירעון, קנעשה  )ב(
 ; אוובצע המחאה לטובת נושיי )ג(
 מונה לניהול כל נכסיו או חלק מהותי מהם; אוים כונס נכסי )ד(
 איים לחדול מביצוע עסקים; אויחדל או י )ה(
 ל בעת כלשהי שינוי מהותי בבעלות או בשליטה בצד השני.וחי )ו(

 סודיות 14

לו על ידי אייברי דניסון כסודי ולא יגלה מידע  חשףשנהספק ינהג במידע 
ולא מסונפות, ת ו/או קשורוזה לאדם אחר כלשהו, לרבות חברות 

ביצוע תנאים לצורך זה בעצמו למטרה כלשהי למעט  ישתמש במידע
כלשהם, בלא הסכמת אייברי דניסון בכתב. אלה או הסכם או הזמנה 

הספק ישמור על סודיות קיום תנאים אלה והסכם או הזמנה נלווים, 
בכל ניסון, טבעם ותוכנם כמו גם כל מידע מסחרי אחר הנוגע לאייברי ד

, ולא ישתמש, יגלה או יפרסם דבר בנוגע לעניינים אלה או פורמט שהוא
כלשהי, בלא רשות אייברי  של אייברי דניסון למטרהבשמה ישתמש 

 דניסון בכתב ומראש.

 חומריםבעלות ב 15

לספק חומרים ו/או כלים לביצוע ההזמנה,  תמסור אייברי דניסוןובמידה 
ומנו בבירור ככאלה על ידי של אייברי דניסון ויסה רכושהם יישארו 

בלא פגע ועל אליה אייברי דניסון יוחזרו  תמסורשהספק. כל הכלים 
. הספק לכך הראשונה של אייברי דניסון הדרישת, עם חשבון הספק 

, לחומרים ו/או לכלים וקרהיחויב בכל התיקונים בשל נזק, במידה 
סון או אייברי דני שמסרהאייברי דניסון. חומרים ו/או כלים  שמסרה
/או לא ישמשו עבור ו ,על חשבון אייברי דניסון ,כולם או מקצתם ,שיוצרו

 בלא הסכמת אייברי דניסון בכתב ומראש. ם שלישייםמטעם צדדי

 (Recallהחזרת מוצר ) 16

עיכוב מוצר או החזרת של  מבצעהספק ישתף פעולה באופן מלא בכל 
עניק כל סיוע סביר יהספק אייברי דניסון ו ע"י רגןואיש (recall) מוצר

ובמניעת מכירתם  נשוא המבצעאייברי דניסון בהחזרת טובין  הנדרש ע"י
 .ים שלישייםלצדד

 וחומרים כימים REACHתקנת ה  17

לכך שכל הטובין, הכימיקלים או התערובות  מצהיר ומתחייבהספק  17.1

באופן אחר לאייברי דניסון בהתאם לתנאים אלה  שימכרו או יועברו
שהותקנו או תקנות ההוראות והצווים, הכללים, ה, ל התקניםיעמדו בכ

 בטיחות וגהות.נקבעו בעקבות חקיקה תקפה ומחייבת בתחום 
ומבטיח שהטובין, לרבות בין היתר חומרים  מצהירהספק אף  17.2

 עודכנונרשמו או  ,לאייברי דניסון בהתאם להסכםמסופקים הופריטים, 
ישום, בהערכה, ברישוי עוסקת ברש   REACH -ה תבתקנכנדרש 

 Regulation (EC) No 1907/2006 of the) ובהטלת מגבלות על כימיקלים
European Parliament and of the Council - of 18 December 2006 - 
concerning the Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals (REACH). 

 ואתיקה בטיחות, סביבה 18

כלשהם המועסקים על ידו יצייתו  שלישיים םהספק, עובדיו וצדדי 18.1

ולכללי החברה הפנימיים  החלות על פי דין,לכל תקנות הגהות והסביבה 

לבטיחות,  השל ולסטנדרטים הלהנחיותי, הלתקנותישל אייברי דניסון, 
 לגהות, להליכי עבודה ו/או לסביבה.

הרלוונטיים  אנשי הספקוהספק  בטרם תחילת יישום ההסכם, 18.2

 יתוודעו ויצייתו:
את  יםהמתארלספק"  הסטנדרטים של אייברי דניסון"של לתוכן  )א(

להעסקה להם נדרשים הספק  הסטנדרטיםתנאי העבודה ואת 
וכפופים  www.averydennison.com-ב הזמיניםלציית בכל עת, 

 לשינוי מעת לעת;
העסקית" הנוגע לערכים, קוד האתי וההתנהלות ה"של לתוכן  )ב(

לעקרונות ולמדיניות גלובאלית עיקרית החלים על הדירקטורים, על 
נושאי המשרה ועל העובדים של אייברי דניסון ושל חברות הבת 

 ףוכפו www.averydennison.com-ב הזמיןברחבי העולם,  השל

 לשינוי מעת לעת.
 ם לאמורבהתאהעסקיים  נוהליוהספק מתחייב להשיג ולשפר את  18.3

כל אחד מההסכמים או  לפיספק טובין לולעיל המוזכרים בשני המסמכים 
 .בשני המסמכים שלעיל באופן שיהיה תואם לאמורמהזמנות הרכישה 

הספק יישא בעלות שתיגרם בשל עיכוב כלשהו ביישום ההסכם  18.4

 לאור התנאים והנסיבות המתוארים לעיל.

 הודעות 19

שלו כתובת ל נמעןה לא תישלחב, כל הודעה שתימסר תיערך בכת
כתובת למסמך אליו מצורפים תנאים אלה, או על גבי טופס של הכלולה 
שנמסרה לצד השני. הודעה תיחשב כאילו נמסרה כהלכה: כפי אחרת 

עם  –במידה ותימסר במסירה אישית במהלך שעות העסקים הרגילות 
אחר ביום העבודה השני ל –מסירתה; במידה ותישלח בדואר רשום 

במועד  –פקס וקבלתה אושרה  והועברה באמצעותהמשלוח; במידה 
המסירה; או במועד האישור במידה ונשלחה בדוא"ל לכתובת דוא"ל 

זיהוי ועם בקשת אישור ל בצורה ניתנתתקפה ורלוונטית מוסכמת 
אינו רשאי למנוע אישור זה  נמעןעל ידי שולח הדוא"ל, כאשר ה נמעןמה

 .באופן בלתי סביר

 ונותש 20

אייברי דניסון על ביצוע איזו מחובות הספק או  ה שלאי התעקשות 20.1

זכות או הטבה כלשהי או ויתור על הפרה כלשהי בהתאם  מימושעל 
תנאים אחרים על לתנאים אלה לא יהוו ויתור עתידי על הטבות או 

 כלשהם, בין זהים ובין דומים.
אלה או להסכם אחר  בהתאם לתנאים הוסעדיזכויות אייברי דניסון  20.2

 .ה בדיןכלשהו הינם עצמאיים, מצטברים ולא גורעים מזכויותי
תנאים אלה בטלה, אינה תקפה או  הוראותמבמידה ואחת או יותר  20.3

 אינה אכיפה, יתר התניות יישארו תקפות.

 /ערכאה מוסמכתהדין החל 21

לבין כל ההסכמים ויחסים חוקיים אחרים כלשהם בין אייברי דניסון  21.1

ה מושבהמדינה שהינה מקום  דיןלויפורשו בהתאם היו כפופים יהספק 
אמנת האו"ם התנאים של של ישות אייברי דניסון הרוכשת.  הרשום

 טובין )"אמנת וינה"( לא יחולו.בינלאומי של בדבר חוזים למכר 
כל מערכת ל ואנוגעת להסכם כלשהו  נובעת אוהת מחלוקכל  21.2

בפני בתי  תובאן אייברי דניסון לבין הספק בי משפטית אחרתיחסים 
של ישות אייברי דניסון  במקום מושבה הרשום המוסמכים המשפט 

לשיקול בהתאם אייברי דניסון,  הרוכשת. מבלי לגרוע מהמשפט הקודם,
לבחור להגיש כל מחלוקת כזו או תביעה כלשהי  ת, רשאיהדעת

קים החלים על לערכאות המוסמכות של מדינת מגורי הספק בהתאם לחו
 אותה מדינה.

 הודעת שינוי 22

יום לפחות  210הספק ימסור לאייברי דניסון הודעה מוקדמת בכתב בת 
בכתב שינוי. לא ניתן ליישם שינוי כלשהו בלא אישור של בטרם יישום 

להעניק או לסרב להעניק  אשר ניתןאייברי דניסון, וחתום מראש מאת 
הוא שינוי,  משמעו "שינוי" המונחהבלעדי.  הלשיקול דעתבהתאם 

התאמה, החלפה או הפסקה במה מהאמור להלן, בין אם מפרט הטובין 
 נותר בלא שינוי ובין אם לאו:

 המיקום, נכס הייצור או הישות העסקית המשמשת לייצור הטובין, (1)
קבלני משנה של הספק המעורבים בייצור הטובין או רכיב של  (2)

 הטובין,
 ספק של רכיב של הטובין, (3)
 יכים או ההליכים המשמשים את הספק בייצור הטובין,התהל (4)



 ה כלליים אירופה, מזה"ת ואפריקהתנאי רכיש 
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ההרכב, ההתאמה, הצורה, התפקוד, הביצוע, הפרמטרים  (5)
תוצאות הבדיקה, המאפיינים, הריח, הצבע או לבדיקה, 

 המראה של הטובין, או
כימיקלים, חומרי גלם או רכיבים כלשהם או נוסחאות  (6)

 המשמשים בייצור הטובין.
 


