תנאי מכר כלליים
התנאים שלהלן יחולו על כל הזמנה ,הסכם ,מכירה ,אספקה ושירותים אחרים שתספק פלזית  2001אגש"ח (“המוכרת”) לקונים
של מוצרי המוכרת (“הקונה” ו“ -המוצרים” או “הסחורה”).
1.האמור בתנאים כלליים אלה יחול על אף כל האמור אחרת בתנאי מכר אחרים המתייחסים למכר המוצרים לקונה .לא ניתן
לשנות את האמור בתנאים אלה ,אלא בהסכמת המוכרת בכתב .קבלה ע”י המוכרת של תנאים כלליים של הקונה או צירוף של
תנאים כאמור להזמנה של הקונה או למסמך אחר כלשהו (או הפנייה כלשהי לתנאים כאמור של הקונה) ,לא יהווה הסכמה
של המוכרת לאותם תנאים.
2.אחריות המוכרת בהתאם לתנאים כלליים אלה היא לספק את המוצרים בהתאם למפרט המוכרת המתייחס לאותם מוצרים.
3.אחריות המוכרת במקרה של אספקת מוצר שאינו תואם באופן מהותי את המפרט הנ”ל הינה להחליפו על חשבונה או להשיב
לקונה את הסכומים שהמוכרת קיבלה בגין המוצר הפגום ,הכל כפי שהמוכרת תבחר .אחריות המוכרת כאמור מותנית בכך
שהודעה בכתב בגין אי-התאמה תתקבל אצל המוכרת תוך ( 14ארבעה עשר) ימים ממועד מסירת המוצרים לקונה וכן בכך
שלמוכרת תינתן אפשרות סבירה לבדוק את המוצר המסוים שלגביה ניתנה הודעה כאמור .לא התקבלה הודעה על אי התאמה
תוך  14ימים כאמור ,ייחשב הדבר כהודאה שהסחורה שסופקה תואמת את המפרט הנ”ל.
4.מובהר כי המוכרת לא תהא אחראית לאי התאמת הסחורה למפרט כאמור בסעיף  2לעיל במקרים בהם אי ההתאמה נוצרה
כתוצאה מתנאי אחסון לא נאותים ו/או נסיבות אחרות שאירעו לאחר מסירת הסחורה לקונה.
5.הקונה תשלם למוכרת את מלוא המחיר במועד או במועדים הקבועים לכך .הקונה לא תעכב תשלום ,לא תפחית ולא תקזז
סכום כלשהו המגיע או העשוי להגיע לה ,לטענתה ,מהמוכרת מכל סיבה שהיא.
6.מסירת שיקים או שטרות לא ייחשבו כתשלום אלא עם פירעונם במועדי פירעונם.
7.סכומים אשר לא ישולמו על-ידי הקונה במועד שנקבע לכך יישאו ריבית בשיעור  1%לחודש וזאת מהיום שנועד לתשלום ועד
לביצוע התשלום המלא בפועל .האמור אינו גורע או פוגע בזכות המוכרת לכל סעד או תרופה אחרים ונוספים.
8.אם הקונה תקבל אשראי עפ”י תנאי החוזה והמוכרת תהיה סבורה כי מצב הקונה ,בעקבות פעולה שננקטה נגדה או בכלל,
מחייב התניית האשראי בבטחונות ,תהיה המוכרת רשאית לדרוש בטחונות נאותים או לבטל את האשראי.
9.הבעלות בסחורה תעבור לקונה עם קבלת התשלום המלא בפועל בגין הסחורה אצל המוכרת .הסיכון לגבי אובדן או נזק יעבור
לקונה עם מסירת הסחורה.
	10.המוכרת רשאית לעכב מסירת סחורה או לבטל את ההזמנה  /ההסכם ,לפי בחירת המוכרת ,בקרות אחד או יותר מהמקרים
הבאים :הקונה הפרה תנאים אלה הפרה יסודית או הפרה תנאים אלה הפרה שאינה יסודית ולא תיקנה את ההפרה תוך 10
ימים; ימונה לקונה מפרק או כונס נכסים במינוי זמני או קבוע; הקונה תעשה סידור עם או לטובת נושיה או כל הסדר לפי סע'
 350לחוק החברות התשנ"ט ;1999 -יינתן נגד הקונה צו פירוק או צו פשיטת רגל; תתקבל החלטה לפירוקה מרצון של הקונה;
יינתן צו להקפאת הליכים כנגד הקונה.
	11.אי-ביצוע התחייבות כלשהי או אי-מילוי תנאי כלשהו (למעט תשלום כספים) ע”י מי מהצדדים כתוצאה מנסיבות שאינן
בשליטת אותו הצד לא יהוו ולא ייחשבו כהפרה או אי-מילוי התחייבות ע”י אותו הצד ולא יזכו את הצד האחר לסעד או לתרופה
כלשהם .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשבו כנסיבות שאינן בשליטת צד גם הנסיבות המפורטות להלן :שביתה,
עיצומים או השבתה; מלחמה; גיוס כללי; אירועי טרור; מגיפות (לרבות מגיפת הקורונה) ,סגר בכל המשק או בחלקו ,פעולות
איבה; תאונה; שריפה; שטפון; פגעי מזג אוויר או פגעי טבע; תקלות מכניות או אחרות; מחסור בחומרי גלם; מעשה או פעולה
של רשות שלטונית ,לרבות חוק ,תקנה או צו של רשות.
	12.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2לעיל ,בשום מקרה לא תהא המוכרת אחראית לנזק עקיף או תוצאתי (ובכלל זה הפסד מכירות,
הפסד הכנסות ,מניעת רווח או פגיעה במוניטין ,אובדן לקוחות וכיו”ב) .האחריות הכוללת של המוכרת בגין ו/או בקשר עם
תנאים כלליים אלה ו/או המוצרים לא תעלה בכל מקרה על הסכום ששולם למוכרת בגין המוצרים נשוא העניין.
13.הקונה לא תמחה חוזה זו או כל זכות או חובה על פיו לצד שלישי ,אלא אם תקבל הסכמה מראש ובכתב של המוכרת .המוכרת
רשאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה ובלבד שזכויות הקונה לפי תנאים כלליים אלה תישמרנה.
	14.תנאים כלליים אלה יפורש לפי הדין הישראלי .סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך
בתל-אביב בלבד.
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