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תנאים כלליים למכירת טובין
היקף
.1
 .1.1תנאים כלליים אלה למכירת טובין )ה"תנאים"( יחולו על כל מכירה על ידי
איטון )יחד עם איזו מהישויות המסונפות לה ,חברות הבת שלה או
חברות החזקה "איטון"( של איזה ממוצרי איטון )ה"מוצרים"( לאדם או
לישות המגישים לאיטון הזמנה המאושרת על ידי איטון בהתאם לתנאים
אלה )ה"קונה"( .הקונה ואיטון יכונו יחד ה"צדדים" וכל אחד מהם לחוד
"צד".
 .1.2איטון תסכים להיכבל בהסכם למכירת מוצרים בין איטון לבין הקונה
בתנאים אלה יסוכם רק לאחר שתאשר איטון ,בכתב ,הזמנת )הזמנות(
רכישה כלשהי)ן( שיגיש הקונה לאיזה מהמוצרים )ה"הסכמה"(.
 .1.3מבלי לגרוע מניסוח סותר בתנאי רכישה סטנדרטיים של הקונה ,בהזמנת
רכישה ,בתכתובת או בכל צורת אישור אחרת ,הקונה ייכבל לתנאים אלה
ותנאים אחרים נדחים ומוחרגים בזאת במפורש.
 .1.4אף שינוי בתנאים אלה לא יהיה כובל אלא אם יסוכם בכתב על ידי נציג
מוסמך של איטון .עסקאות קודמות ,שימוש במסחר או מהלך ביצוע לא
יהיו רלוונטיים לקביעת משמעות חוזה זה אף שהצד המסכים או הרוכש
היה מודע לטבע הביצוע ויכול היה לדחותו.
 .1.5היקף המכירה )הכמות ,מספר)י( החלק)ים( ,המחיר)ים( ותיאור
המוצרים( יהיו כמפורט או כנזכר בהסכמה.
מחיר ,תנאי תשלום וקיזוז
.2
 .2.1מחיר המוצרים יהיה המחיר הנקוב בהסכמה או ,במידה ומחיר אינו נקוב,
המחיר הנקוב במחירון איטון המפורסם העדכני במועד ההסכמה.
 .2.2אלא אם פירטה איטון אחרת בכתב ,כל המחירים יכללו את עלויות
המשלוח בהתאם לתניות סעיף .4.1
 .2.3המחיר לא כולל מס ערך מוסף או כל מס אחר בו יישא הקונה בנוסף
במועד בו יהא עליו לשלם עבור המוצרים.
 .2.4איטון תנפיק חשבונית עבור המוצרים בעת שליחתם .המחיר ישולם
לחשבון הבנק של איטון בתוך תשעים ) (90יום מסוף חודש החשבונית,
אלא אם פורט או נזכר אחרת בהסכמה .מועד התשלום יהיה מהותי.
במידה והמועד הקבוע לתשלום שיחושב בהתאם לסעיף  2.4זה יחול
ביום שאינו יום עסקים ,התשלום יגיע ביום העסקים האחרון מיד בטרם
היום הרלוונטי שאינו יום עסקים .התשלום לא ייחשב כאילו בוצע עד
שתקבל איטון את הסכומים המגיעים לה במלואם בכספים מאושרים.
 .2.5במידה ולא יבצע הקונה תשלום כלשהו כמות ובמועד בו יגיע בהתאם
לתנאים אלה ,איטון רשאית ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיה ) (1להשעות את
העמידה בחובותיה בהתאם לתנאים אלה עד לביצוע התשלום; ו)(2
לגבות ריבית על סכומים בפיגור בשיעור שמונה ) % (8מעל לשיעור
הבנק האירופי המרכזי לשנה מהמועד הקבוע לתשלום ועד למועד
התשלום המלא.
 .2.6כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לקזז תשלומים כלשהם המגיעים לו
ממשנהו מכל יתרת חובה למשנהו לאחר שקיבל משנהו הודעה מוקדמת
בכתב בת שבעה ימים באשר לכוונת הקיזוז.
 .2.7ההסכמה לכל ההזמנות כפופה לעמידת הקונה בדרישות האשראי של
איטון .איטון שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום מלא או חלקי
בטרם ביצוע המכירה במידה והקונה ינקוט בפעולת פשיטת רגל ,ימונה
לו כונס נכסים ,כונס נכסים מנהלי ,מנהל או מנהלן ,יגיע להסדר עם נושיו
או ינקוט או יסבול מפעולה דומה כתוצאה מחוב או במידה והינו חברה,
יחל בפירוק מרצון או שלא מרצון.
חיוב מינימאלי
.3
 .3.1הזמנות נמוכות מחמש מאות ) (500אירו ,או המקבילה במטבע אחר,
שיימסרו  ,(Incoterms 2010) FCAיוכפפו לדמי משלוח וטיפול בסך
חמישה ) % (5ממחיר ההזמנה ,עם חיוב מינימאלי בן עשרים וחמישה
) (25אירו ,או המקבילה במטבע אחר ,אלא אם ציינה איטון אחרת
בהסכמה.
 .3.2על הזמנות נמוכות מחמש מאות ) (500שקלים ,או המקבילה
במטבע אחר ,שיימסרו  ,(Incoterms 2010) CPTיחולו דמי
משלוח וטיפול ותחוייבנה בתשלום מינימום בסך חמש מאות
שקלים  ,או המקבילה במטבע אחר ,אלא אם ציינה איטון אחרת
בהסכמה.
מסירה
.4
 .4.1אלא אם פירטה איטון אחרת בכתב ,המסירה תבוצע:
 .4.1.1להובלה יבשתית ולמסירת חבילות (Incoterms 2010) CPT ,במחסן
הקונה; או

.4.1.2
.4.2

U

U

.4.3
.4.3.1
.4.3.2
.4.4
.4.5

.4.6

.4.7

.4.7.1
.4.7.2

.4.7.3

.4.7.4
.4.8

.4.9
.5
.5.1
.5.2

.5.3

.5.4

U

U

.5.5
.6

.7
.7.1

למסירת מטען ימית ואווירית (Incoterms 2010) FCA ,בנמל הטעינה
המקורי או במחסן המקורי כמוסכם בין הצדדים בכתב.
כפי שנמסר לקונה ,תאריכים שצוינו למסירת המוצרים הינם אומדנים
בלבד וייתכן ולא יעמדו במהות ההודעה .במידה ולא פורטו מועדי
מסירה ,המסירה תתבצע בתוך פרק זמן סביר.
במידה ואיטון תאמין שהמוצרים נמסרו בחסר ,איטון תוכל לבחור:
להשלים מסירה בחסר במשלוח המוצרים שאיטון תאמין שלא נמסרו
לקונה; או
לאפשר לקונה אשראי ביחס לכך.
חבות איטון תוגבל להשלמת המסירה או לאפשור אשראי כאמור לעיל.
כאשר מסירת המוצרים נקבעה בכמה מסירות ,כל אחת מהמסירות
תהווה חוזה נפרד ומסירה פגומה על ידי איטון של אחד או יותר
מהמסירות בהתאם לתנאים אלה לא תזכה את הקונה בהתנערות
מתנאים אלה ככלל.
במידה ואיטון לא תספק את המוצרים מכל סיבה שהיא )למעט אשמת
הקונה( ותישא בחבות כלפי הקונה בהתאם ,חבות איטון תוגבל לעודף
)אם בכלל( העלות לקונה )בשוק הזול ביותר הזמין( של טובין דומים
להחלפת הטובין שלא סופקו מעל למחיר המוצרים.
במידה והקונה לא יקבל את משלוח המוצרים או לא ימסור לאיטון
הוראות מסירה הולמות במועד הנקוב למסירה )למעט מכוח עילה מחוץ
לשליטתו הסבירה של הקונה או בשל אשמתה של איטון( אזי ,מבלי
לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הזמינים לאיטון ,איטון רשאית-:
לדרוש תשלום לפי כל בסיס סביר שהוא ,לרבות בין היתר מחיר המכירה
וכל הוצאה או עלות נוספת שנבעו מהעיכוב;
לאחסן את המוצרים עד למסירתם בפועל על חשבונו ועל אחריותו
הבלעדיים של הקונה ולחייב את הקונה בעלויות האחסון הסבירות
)לרבות טיפול וביטוח(; או
למכור את המוצרים במחיר הטוב ביותר האפשרי ולזכות את הקונה
)לאחר ניכוי כל הוצאות האחסון והמכירה הסבירות( בעודף מעל למחיר
בהתאם לתנאים אלה או לחייב את הקונה בחוסר מתחת למחיר בהתאם
לתנאים אלה; וכן
תשלום הסכומים הנזכרים בסעיפים  4.7.2 ,4.7.1או  4.7.3יגיע מהקונה
בתוך שלושים ) (30יום ממועד חשבונית איטון.
במידה ותחזיק איטון באיזה מהמוצרים הנזכרים בסעיף  4.7מטעם
הקונה מעל ל) 3-שלושה( חודשים מהמועד הנקוב למסירה ,איטון תהיה
זכאית לסיים את ההסכם ביחס למוצרים אלה .במידה והקונה שילם חלק
כלשהו ממחיר מוצרים אלה בטרם הסיום ,איטון תחזיר סכומים אלה
לאחר ניכוי כל העלויות שתצבור ביחס למוצרים אלה בטרם הסיום.
הקונה ימסור כל מידע ומסמכים שיידרשו למטרות ייצוא ,הובלה וייבוא.
קניין וסיכון
איטון תחזיק בקניין בכל המוצרים עד לתשלום כל הסכומים המגיעים לה
ביחס למוצרים ,לרבות חיובים או ריבית כלשהם ,במלואם.
עד להעברת הבעלות במוצרים לקונה ,הקונה ינקוט בכל האמצעים
הסבירים לשמירת המוצרים במצב משביע רצון לשביעות רצונה הסבירה
של איטון.
הקונה לא יהיה זכאי לשעבד או איזה מהמוצרים לחייבו באופן כלשהו על
דרך הערובה בגין חבות והמוצרים ייוותרו רכושה של איטון ,אולם במידה
והקונה יעשה כן כל הכספים שיגיעו הימנו לאיטון ,מבלי לגרוע מיתר
זכויותיה וסעדיה של איטון ,יועמדו לתשלום מיידי.
במידה ואיזו מהתניות המספקות לאיטון ערובה אינה תקפה בהתאם
לחוקי המקום בו מצויים המוצרים המוחזקים על ידי איטון ,הקונה יישא
באחריות להשגת ערובה אחרת המוכרת בחוק המקומי המקנה לאיטון
הגנה מקבילה ,לאחר קבלת הסכמתה בכתב של איטון .הקונה יחויב
בנקיטה בכל הפעולות והצעדים הנחוצים ליצירה ולציות לזכויות ערובה
לטובת איטון.
הסיכון לאובדן או לנזק למוצרים יועבר מאיטון לקונה במסירת המוצרים
בהתאם לתנאי  Incoterms 2010התקף המפורט בהתאם לסעיף .4.1
החזרת מוצרים
בטרם יורשה הקונה להחזיר מוצרים לאיטון ,עליו לקבל מאיטון הרשאה
והוראות משלוח להחזרת המוצרים בכתב.
זכויות קניין רוחני
כל אחד מהצדדים יישאר הבעלים של קניינו הרוחני ברקע ודבר האמור
בתנאים אלה לא ירמז על העברת בעלות בקניין רוחני ברקע .איטון תהיה
הבעלים הבלעדי של כל הקניין הרוחני בחזית ותחזיק בבעלות מלאה
בזכויות אלה.
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הקונה לא ינקוט או יתיר לצד ג' לנקוט בפעולה שתפגע או עלולה לפגוע
או לסתור את הסימנים המסחריים )כאשר מונח זה יכלול למטרות תנאים
אלה ,בין היתר ,סימני מסחריים ,שמות מסחריים ,סימני שירות ,סימני
סמליל ,לבוש מסחרי ,שמות מסחריים אחרים ,בין רשומים ובין שאינם
רשומים( המשמשים את איטון ביחס למוצרים או את המוניטין הנלווה
להם ,ובמיוחד לא ינקוט או יתיר את השינוי ,את ההשמדה ,את הכיסוי או
את השילוב של סימנים אחרים )כולם או מקצתם( במוצרים .הקונה לא
ישתמש או יתיר לצד ג' להשתמש בסימנים המסחריים המשמשים את
איטון בנוגע למוצרים על נייר מכתבים ובחומר פרסום ,קידום או מכירות
למעט המוצרים או חומרים אחרים שתספק איטון לקונה .כל חומרי
הפרסום ,הקידום והמכירה שתספק איטון לקונה יישארו קניינה של איטון
והקונה לא יתיר לאיש מלבדו את השימוש בהם .השימוש בכל צורה של
השם "איטון" או בסמליל איטון בשם הרשמי ,בשם החברה ,בשם
המסחרי או העסקי ,בשם המתחם או בשם דומה של הקונה מחייב את
אישורה של איטון בכתב ומראש.
הקונה מסכים ליידע את איטון בהקדם באשר להפרה של איזה מסימניה
המסחריים או של זכות קניין רוחני אחרת או באשר לפעולת תחרות לא
הוגנת לה מודע הקונה .אזי יחליטו איטון והקונה יחד באשר לפעולה
ההולמת .הקונה מסכים לסייע בכל דרך אפשרית בפעולות החוקיות בהן
ינקטו איטון או הישויות המסונפות לה במובן זה.
במידה ותוגש נגד הקונה תביעה ,לפיה המוצרים ,השימוש בהם או
מכירתם מחדש מפרים זכויות צד ג' ,איטון רשאית )לבחירתה( להבטיח
את זכות הקונה להמשיך להשתמש במוצרים או להחליף או לשנות את
המוצרים להפסקת ההפרה ,או במידה ואף אחת מהחלופות הללו אינה
זמינה לאיטון באופן סביר ,להחזיר את מחיר הרכישה.
בתנאים אלה:
"קניין רוחני ברקע" משמעו קניין רוחני וזכויות קניין רוחני שהתקיימו
בטרם מועד ההסכמה ,וזכויות קניין רוחני שנוצרו לאחר מועד ההסכמה
אולם מחוץ להיקף תנאים אלה;
"קניין רוחני בחזית" משמעו כל הקניין הרוחני וזכויות הקניין הרוחני
שנוצרו בהתאם לתנאים אלה; וכן
"זכויות קניין רוחני" משמען זכויות קניין רוחני ותעשייתי ,לרבות ,בין
היתר ,זכויות יוצרים ,זכויות מוסריות וזכויות דומות ,כל הזכויות ביחס:
להמצאות )לרבות זכויות פטנט ודגמי שימוש( ,לסימנים מסחריים ,למידע
סודי )לרבות סודות מסחריים וידע( ,לרישומים ,לאבי טיפוס,
לאלגוריתמים ,לתוכנה ,לעבודות מסכה ולטופוגרפיות מוליכים למחצה
וכל זכות אחרת הנובעת מפעילות רוחנית בתחום התעשייתי ,המדעי,
הספרותי או האומנותי ,המוקנות בחוק בכל מקום שהוא בעולם בין
רשומות ובין שאינן רשומות או בנות רישום וכל יישומיהן.
סיום ,ביטול ושינויים
מבלי לגרוע מזכויות סיום אחרות המוקנות בתנאים אלה ,ניתן לסיים מיד
את ההסכם בין הצדדים בהתאם לתנאים אלה בכל עת בהודעה בכתב
בהתאם לתנאים להלן:
על ידי מי מהצדדים במידה ומשנהו מפר תנאים אלה הפרה מהותית
והפרה זו אינה מתוקנת בתוך שלושים ) (30ימי עסקים מהודעה בכתב
לגביה ,במידה וההפרה אינה כפופה באופן סביר לתיקון בתוך שלושים
) (30ימי עסקים ,הצד המפר לא החל במאמץ מתמשך בתום לב לתיקון
המחדל;
על ידי מי מהצדדים במידה ומשנהו נוקט בפעולת פשיטת רגל ,ממונה לו
כונס נכסים ,כונס נכסים מנהלי ,מנהל או מנהלן ,מגיע להסדר עם נושיו
או נוקט או סובל מפעולה דומה כתוצאה מחוב או במידה והינו חברה,
מתחיל בפירוק מרצון או שלא מרצון ,אזי סכומים המגיעים בהתאם
לתנאים אלה יועמדו לתשלום מיידי מבלי לגרוע מכל הסכם או הסדר
קודם להפך.
הצדדים רשאים להסכים לבצע שינויים בהזמנה לאחר ההסכמה בכתב
מעת לעת.
אחריות
אלא אם הסכימו הצדדים אחרת בכתב ,איטון אחראית כלפי הקונה
שהמוצרים יהיו נטולי פגמים בעיצוב ,בחומר ובעבודה )"פגמים"(,
בשימוש רגיל ,למשך תקופה מרבית בת שנים עשר ) (12חודשים
)"אחריות"( ממועד החשבונית בגינם .איטון ,בכפוף לתניות תנאים אלה
ולמשך האחריות ,תתקן כל פגם מהותי במוצרים שינבע מליקוי בעיצוב,
בחומר או בעבודה ויפגע בתפקוד המוצרים הרלוונטיים .לא יהיו תביעות
כלשהן המבוססות על פגמים במקרים של חריגות לא משמעותיות ,של
פגיעה משנית בלבד בשימושיות או של טעויות תוכנה שאינן ניתנות
לשחזור.
U
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 .9.2אחריות מוגבלת זו לא תחול על מוצרים או על רכיביהם אשר:
 .9.2.1תוקנו או שונו מחוץ למפעל איטון בכל אופן שהוא אשר ,לשיקול דעתה
הבלעדי של איטון ,משפיע על השירותיות שלהם;
 .9.2.2נחשפו לשינוי ,לתאונה ,לשימוש לקוי ,להתעללות ,להזנחה או לבלאי
חריג;
 .9.2.3הותקנו ,הופעלו או שימשו בניגוד להוראות איטון ,או תוך אי-ציות
להוראות איטון לתפעול ולתחזוקה; או
 .9.2.4נחשפו ללחץ פיזי או חשמלי חריג ,לתנאים סביבתיים חריגים ,לשימוש
לקוי או לתפעול או לטיפול רשלני.
 .9.3איטון לא תישא בחבות לנזק בגין פעולות צד ג' ,פרצי מתח אטמוספריים,
מתח עודף ,השפעות כימיות ואובדן ונזק בהובלה .האחריות לא כוללת
החלפת חלקים בגין בלאי סביר .איטון אינה אחראית למכירת מוצרים
משומשים .במידה והמוצרים מיוצרים על ידי איטון בהתאם לנתוני עיצוב,
לרישומי עיצוב ,לדגמים או למפרטים אחרים באספקת הקונה ,אחריותה
של איטון תוגבל לאי ציות למפרטי הקונה כמאושר על ידי איטון בהתאם
לתנאים אלה.
 .9.4חובתה היחידה של איטון וסעדו היחיד של הקונה בהתאם לאחריות
יהיה ,לבחירת איטון ולשיקול דעתה ,תיקון או החלפה בלא חיוב נוסף של
המוצרים הפגומים )או של החלק הפגום במוצרים( שיוכח שהפרו אחריות
שכזו.
 .9.5למעט האחריות המפורשת דלעיל ,איטון לא יוצאת בכל מצג או אחריות
נוספים ,מפורשים או מרומזים ,חקיקתיים או אחרים ,בנוגע למוצרים,
להתאמתם למטרה מסוימת ,לסחירותם ,לאיכותם ,לאי הפרה מצדם או
באופן אחר.
 .9.6לקונה לא תעמוד במפורש כל תביעה ביחס להוצאות שנצברו במהלך
ביצוע נוסף ,לרבות עלויות נסיעות ,הובלה ,עבודה וחומר ,במידה
והוצאות יגדלו כיוון שנשוא המוצרים הובא לאחר מכן למיקום שונה
ממקום המסירה.
 .9.7כל הרישומים ,החומר התיאורי ,המפרטים והפרסום שתפיק איטון וכל
תיאור או המחשה שייכללו בקטלוגים או בעלונים של איטון מופקים או
מפורסמים אך ורק להצגת רעיון משוער של המוצרים המתוארים בהם.
הם לא יהוו חלק מתנאים אלה ככלל או מאחריות זו בפרט .איטון רשאית
לבצע שינויים במפרטי המוצרים ,בעיצובם או בחומריהם כנחוץ לציות
לדרישות בטיחות או חקיקה תקפות ,או כאשר המוצרים יסופקו בהתאם
למפרטי איטון ,אשר לדעתה הסבירה של איטון אינם משפיעים מהותית
על איכות המוצרים או על תפקודם.
 .9.8הקונה יוכל לתבוע רק נזק בהתאם לפגמים במגבלות המפורטות
בתנאים אלה.
חבות
.10
 .10.1סעדי הקונה בהתאם לתנאים אלה הינם סעדיו היחידים והבלעדיים בגין
כשל מצד איטון בעמידה בחובותיה בהתאם לתנאים אלה.
 .10.2בכל מקרה ,בין בהתאם לחוזה ,לחוק או לנזיקין ,החבות הממוצעת של
איטון בהתאם לתנאים אלה לא תעלה על המחיר ששולם עבור המוצרים
להם נוגעת החבות .מגבלת חבות זו הינה מצטברת ולא לפי תקרית
)דהיינו ,קיום שתי תביעות או יותר לא יגדיל את המגבלה( .יתרה מכך,
היא חלה במצטבר על כל הישויות המסונפות לאיטון.
 .10.3בכל מקרה ,בין בהתאם לחוזה ,לחוק או לנזיקין ,איטון או הישויות
המסונפות לה ,נושאי המשרה שלה ,מנהליה ,עובדיה וסוכניה לא יישאו
בחבות לנזקים עקיפים ,מקריים או תוצאתיים ,לרבות בין היתר אובדן
רווחים ,אובדן שימוש ,אובדן ייצור או תשלומי קנס.
 .10.4מגבלות החבות לא יחולו במקרים הבאים:
חבות בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם;1980-
.10.4.1
כוונה;
.10.4.2
רשלנות רבתי מצד הבעלים ,הנציגים החוקיים או מנהלי איטון
.10.4.3
הנובעת או נוגעת לתפקוד איטון בהתאם לתנאים אלה;
הונאה;
.10.4.4
פגיעה רשלנית בחיים ,בגוף או בבריאות.
.10.4.5
העברת זכויות וחובות; שיפוי
.11
 .11.1הקונה זכאי להעביר ללקוחותיו רק זכויות הנובעות מתנאים אלה
במגבלות המפורטות בהם .הקונה ימשיך לשאת באחריות לחובות
כלשהן מעבר לתנאים אלה .הקונה ימסור למשתמש במוצרים )לרבות
לעובדיו( את כל הודעות המוצר ,האזהרות ,ההוראות ,ההמלצות
והחומרים הדומים שתפיק איטון.
 .11.2הקונה ישפה את איטון ויגן עליה מפני כל הפסד ,נזק תביעה או עלות
אחרת מכל סוג שהוא )לרבות שכ"ט עו"ד( שינבעו מהפרת איזו מתניות
תנאים אלה על ידי הקונה או מרשלנות ,מעוולה או מפעולות הקונה,
U
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נושאי המשרה שלו ,עובדיו ,סוכניו או קבלניו .הנ"ל חל על כל הפסד,
עלות או הוצאה שתצבור איטון בגין תביעות מצד לקוחות הקונה במידה
וההפסד ,העלות או ההוצאה יעלו על מגבלות החבות המפורטות
בתנאים אלה ,לרבות ,בין היתר ,תניות האחריות.
תקנות ייצוא ומאבק בשחיתות
העמידה באיזו מהחובות בהתאם לתנאים אלה מותנית בכך שאף מניעה
הניתנת לייחוס לכללים מקומיים ,לכללי האו"ם ,לכללי ארה"ב ,לכללי
ישראל או לכללים ארציים ,לכללי האיחוד האירופי או לכללים בינלאומיים
תקפים אחרים בדבר חוקי סחר חוץ או כל עיצום או אמברגו.
הקונה יציית לכל החוקים המפורטים בסעיף  .12.1הקונה לא ינקוט
בפעולה העלולה להציב את איטון או חברה קשורה בסכנת הפרה של
חוקים ,תקנות ,תניות ו/או פעולות שכאלה או של פרשנותם.
הקונה מסכים לציית במלואם לכל החוקים והתקנות נגד שחיתות ,לרבות
)בין היתר( החוקים והתקנות הללו בתחום השיפוט בו רשום הקונה ,חוק
הנהגים המושחתים הזרים האמריקני ,חוק השוחד הבריטי וחוק העונשין
הישראלי תשל"ז .1977-הקונה מסכים לציית למדיניות הגלובאלית של
איטון למאבק בשחיתות ולמדיניותה הגלובאלית למתנות ולאירוח ,אשר
עותקיהן זמינים בהתאם לבקשה.
הקונה יציית בכל עת לקוד האתי של איטון ולמדיניות נלווית ,אשר
עותקיהם זמינים בהתאם לבקשה.
הקונה מסכים לשפות את איטון ולהגן עליה מפני הפרתו את חובותיו
בהתאם לסעיף  12זה.
כוח עליון
במידה ותסבול איטון ממניעה או מעיכוב בעמידה באיזו מחובותיה
בהתאם לתנאים אלה )למעט חובת תשלום( בגין אירוע כוח עליון ,חובות
איטון בהתאם לתנאים אלה יושעו כל עוד יימשך אירוע הכוח העליון
ובהיקף המניעה או העיכוב.
"אירוע כוח עליון" משמעו אירוע מחוץ לשליטתה הסבירה של איטון,
לרבות ,בין היתר ,שביתה ,השבתה ,סכסוך עבודה )אולם למעט
שביתות ,השבתות וסכסוכי עבודה הנוגעים לעובדי איטון( ,קשיי ועיכובי
אספקה )בתנאי שינבעו מאירועים חריגים ,בלתי צפויים לחלוטין ומחוץ
לשליטתה של איטון( ,הפרת חוזה או מחלוקות עם קבלני משנה של
איטון ,כוח עליון ,מלחמה ,מהומה ,מרי אזרחי ,נזק בזדון )אולם למעט
נזק בזדון הנוגע לעובדי איטון( ,ציות לחוק או להוראה ,לכלל ,לתקנה או
להנחיה ממשלתיים )בתנאי שחוקקו במפתיע או הושתו באופן לא סביר(,
אמברגו ומגבלות סחר ,תאונה ,קלקול מפעל או מיכון ,שריפה ,שיטפון,
סופה וקושי בלתי צפוי או עלות מוגדלת בהשגת עובדים ,טובין או
תחבורה.
כאשר אירוע כוח עליון כמשמעו בסעיף  13.2משנה מהותית את
חשיבותו הכלכלית של תוכן המוצרים או משפיע באופן ניכר על עסקי
הקונה ,החוזה יותאם תוך התחשבות בעקרונות הסבירות ותום הלב.
במידה ואין לכך הצדקה כלכלית ,איטון תהיה זכאית לבטל את החוזה.
במידה ובכוונת איטון להפעיל את זכותה לביטול החוזה ,היא תיידע את
הקונה בכך בלא שיהוי לאחר שתעמוד על השלכות האירוע; הדבר יחול
גם במקרה של הארכת תקופת המסירה בהתאם לסיכום עם הלקוח.
סודיות והודעות
"מידע סודי" משמעו כל המידע )בין אם הועבר בכתב ,בעל פה ,באופן
אלקטרוני ובין אם בכל אמצעי אחר ובין אם הועבר במישרין ובין אם
בעקיפין( ,לרבות מידע בנוגע לכללים אלה ולעסקאות נשואם ,או כל
הסכם נלווה ,אשר מטבעו נועד לידיעת הצד הנמען בלבד ,המסומן "סודי"
או "קנייני" או שהינו סודי באופן אחר ,וכל המידע הנוגע לעסקאות
העסקיות ולהסדרים הכספיים של מי מהצדדים עם כל אדם עימו מנהל
צד זה יחסים סודיים ביחס לסוגיה המדוברת.
איש מהצדדים ,לרבות בין היתר הישויות המסונפות להם ,בעליהם,
מנהליהם ועובדיהם ,בלא הסכמת הצד המגלה בכתב ומראש ,לכל
מטרה מלבד העמידה ההולמת בחובותיו בהתאם לתנאים אלה ,לא
ישתמש או יגלה או יתיר את השימוש או את הגילוי לצד ג' של כל סוד
מסחרי או מידע סודי אחר ,בין בנוגע לשיטת תפעול או לעסקי הצד השני
ובין אם למוצרים שיתקבל במישרין או בעקיפין ,ולא ייצא בכל הודעה,
תקשורת או הכרזה פומבית בנוגע לעסקאות עליהן חלים תנאים אלה.
חובה זו תישאר תקפה למשך חמש ) (5שנים מביצוע המוצרים ,אולם לא
תחול על מידע אשר ) (1היה נחלת הכלל במועד הגילוי לצד הנמען או
הפך נחלת הכלל שלא באשמת הצד הנמען לאחר שנמסר לו; ) (2היה
בחזקת הצד הנמען בלא חובת סודיות במועד מסירתו לצד הנמען; )(3
פותח על ידי הצד הנמען או על ידי המסונפים לו באופן עצמאי ובלא
התייחסות למה מהמידע הסודי של הצד המגלה או למידע אחר שגולה
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בסוד לצד ג' ,כמוכח ברשומות עדכניות בכתב; ) (4נדרש בחוק ,בכלל
רשות רושמת או בורסה החלים על מי מהצדדים ,בתנאי שיגולה רק
מידע סודי הנדרש כך; או ) (5מושג בצדק על ידי הצד הנמען מצד ג'
המורשה לגלותו בלא מגבלות.
צד מגלה אינו נושא בחבות או באחריות לטעויות או להשמטות במידע
סודי המגולה בהתאם לתנאים אלה ,או להחלטות הצד הנמען תוך
הסתמכות עליו .אף אחריות מכל סוג שהוא )בין מפורשת ,מרומזת ובין
חקיקתית( אינה ניתנת בנוגע למוצרים ביחס לדיוק או לשלמות המידע
הסודי המגולה.
חוק תקף וסמכות שיפוט
תנאים אלה ,פרשנותם וכל חובה חוזית או שאינה חוזית הנובעת או
נוגעת להם יוכפפו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל מבלי ליתן תוקף
לעקרונות ברירת דין.
כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה במישרין או בעקיפין תוכרע אך ורק
על ידי ערכאות ישראל המוסמכות.
כללי
במידה ואיזו מתניות תנאים אלה תימצא לא תקפה או בלתי אכיפה ,אזי
תניה זו )בהיקף אי תקפותה או חוסר היכולת לאוכפה( לא תקבל כל
תוקף ותיחשב כאילו לא נכללה בתנאים אלה אולם מבלי לפגוע ביתר
תניות תנאים אלה .הצדדים ישקיעו את כל המאמצים הסבירים בהחלפת
התניות שאינן תקפות או אכיפות בתניה חלופית תקפה ואכיפה אשר
השפעתה קרובה ככל האפשר להשפעה המיועדת של התניה שאינה
תקפה או אכיפה.
הקונה אינו רשאי להמחות ,ליתן רישיון או להעביר בקבלנות משנה את
זכויותיו ואת חובותיו כולן או מקצתן בהתאם לתנאים אלה בלא הסכמת
איטון בכתב ומראש ,שלא תימנע לשווא .איטון רשאית להמחות ,ליתן
רישיון או להעביר בקבלנות משנה את חובותיה או את זכויותיה בהתאם
לתנאים אלה כולן או מקצתן לישויות המסונפות לה ,לחברות הבת שלה
או לחברות החזקה בלא הסכמת הקונה .איטון אינה רשאית להמחות,
ליתן רישיון או להעביר בקבלנות משנה את זכויותיה ואת חובותיה
בהתאם לתנאים אלה כולן או מקצתן לישויות למעט הישויות המסונפות
לה ,חברות הבת שלה או חברות החזקה בלא הסכמת הקונה בכתב
ומראש ,שלא תימנע לשווא.
כשל או עיכוב בהפעלת זכות או סעד המוקנים בתנאים אלה או בחוק לא
יהוו ויתור על הזכות או על הסעד או ויתור על זכויות אחרות ועל סעדים
אחרים .אף הפעלה יחידה או חלקית של זכות או של סעד המוקנים
בתנאים אלה או בחוק לא תמנע הפעלה נוספת של הזכות או של הסעד
או הפעלת זכות או סעד אחרים.
הודעה בהתאם לתנאים אלה תיחשב כאילו נמסרה כדין במידה ותישלח
בדואר רשום או בפקס לצד הרלוונטי במשרדו הרשום או במקום עסקיו
העיקרי .הודעות שיישלחו בדואר רשום ייחשבו כאילו נמסרו שבעה ימים
משליחתן והודעות שיישלחו בפקס ייחשבו כאילו נמסרו עשרים וארבע
) (24שעות ממועד השידור.
במקרה של סתירה בין הנוסח האנגלי של תנאים אלה לבין תרגום
כלשהם שלהם לשפה אחרת ,הנוסח האנגלי של תנאים אלה יגבר.
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