GENERAL PURCHASE TERMS

תנאי רכש כלליים

1. General
These General Purchase Terms apply to all John Deere
orders. Content and volume of the orders as well as any
amendments and supplements are subject to either written
purchase orders or electronic ordering procedures.
Contradictory order confirmations and the General
Conditions of Seller are not accepted, even if John Deere
does not object expressly.
Orders must be confirmed within 2 days after receipt.
Orders which have not been confirmed within this delay can
be revoked at any time.
The origin of all supplied goods must be confirmed by the
Vendor by providing a Vendor´s declaration in accordance
with EU Regulation 2015/2447: the article 61-63 of the EU
Regulation should be observed.

 כללי.1
תנאי רכש כלליים אלו חלים על כל
 תוכן והיקף כל.John Deere הזמנות
ההזמנות וכן כל תיקונים ותוספות
להזמנות כפופים להזמנות רכש בכתב
.או להזמנות אלקטרוניות
אישורי הזמנות ותנאים כלליים סותרים
John  אף אם,של המוכר לא יתקבלו
. לא התנגדה להם במפורשDeere
יש לאשר את ההזמנות תוך יומיים לאחר
 ניתן לבטל בכל עת הזמנות שלא.קבלתן
.אושרו תוך פרק זמן כאמור
הספק יאשר את מקור כל הטובין
 באמצעות הצהרת ספק על,המסופקים
2. Pricing
All prices are fixed prices for „free carrier” at the seller´s
'פי תקנת האיחוד האירופי מס
premise („FCA” according to Incoterms 2010), unless stated
61-63  יש לציית לסעיף:2015/2447
otherwise. Price increases require John Deere's prior written
.לתקנת האיחוד האירופי
approval.
Seller must take back all his packaging. He has to bear all
cost for package material and its return.
3. Seller’s Documents
Upon delivery of Goods Seller will provide instructions and
drawings free of charge. These documents shall contain
detailed information as to the installation, assembly, service
and use of the Goods. John Deere becomes the owner of
such instructions and drawings.
To the extent that any content of the drawings is protected
by copyrights, John Deere acquires the irrevocable,
assignable, free of charge right of use for such copyrights
unlimited in terms of time, place and content in all kinds of
use, in particular to copy, disseminate, exhibit, change and
process them.
4. Terms of Delivery
Seller has to comply with the time and date of delivery
stated in the order or delivery plans. Should Seller realize
that he will not be in a position to fulfill the contract partly or
completely in time, he shall immediately inform John Deere
orally and subse-quently in any case in writing, indicating
the reasons for the non-fulfilment, and request John Deere’s
decision as to order fulfilment. In such case John Deere
may withdraw from the contract without any compensation
to seller. If Seller fails to inform John Deere in time, he may
not refer to a performance impediment even if the reason for
non-fulfilment was beyond his control. Unless otherwise
stated, the applicable law shall apply.

 מחיר.2
כל המחירים הנם מחירים קבועים על פי
"FCA") " באתר המוכרfree carrier" תנאי
 אלא,(Incoterms 2010 על פי הגדרות
 העלאות מחירים.אם צוין אחרת
מצריכות אישור בכתב ומראש מאת
.John Deere
על המוכר לקחת בחזרה את כל
 עליו לשאת בכל עלויות חומרי.אריזותיו
.האריזה והחזרתם
 מסמכי המוכר.3
 ימסור המוכר,במועד מסירת הטובין
.הוראות ושרטוטים ללא תשלום
מסמכים אלו מכילים מידע מפורט בנוגע
. שירות ושימוש בטובין, הרכבה,להתקנה
 תהפוך לבעלת הוראותJohn Deere
.ושרטוטים כאמור
במידה שתוכן השרטוטים מוגן בזכויות
 רוכשת זכות שימושJohn Deere ,יוצרים
 ללא, ניתנת להמחאה,בלתי חוזרת
 וזכות,תשלום בנוגע לזכויות כאמור
,כאמור תהיה בלתי מוגבלת מבחינת זמן

5. Shipping Documents
Each delivery must contain an easily to be found delivery
note (in duplicate) and a bill of lading. The invoice does not
constitute a delivery note. Delivery shall be made during the
opening hours at the indicated John Deere’s premises.
6. Warranty
Seller warrants the Goods to be free from defects. Seller
shall deliver Goods in such a way that John Deere may only
inspect Goods for apparent defects, transport damages and
non-conformities in identity and amount visible from the
outside, which shall be notified without undue delay. John
Deere explicitly reserves the right to claim for non-obvious
defects or non-conformities after delivery.
Should John Deere discover a defect of Goods before or
during assembly John Deere is entitled to request
supplementary compliance. In case a stoppage of
production is at risk John Deere is entitled to immediately
rectify the defect themselves or by a third party at Seller's
cost.
Seller’s warranty for Goods ends 24 months after delivery to
the end-user of the product in which the Goods were
assembled, at the latest 36 months after delivery of Goods
to John Deere. The right to claim for payment under § 6 will
expire 12 months later.
Furthermore the statutory regulations apply, insofar as
these general conditions do not contain other provisions.
In case a defect of Goods appears after assembly and
delivery of the final product to the end-user John Deere will
carry out the repair work or replacement itself or through its
dealer at Seller's cost. Seller will reimburse to John Deere
the actual net price of such Goods plus 20 % plus labor
costs for assembly at John Deere’s warranty hourly labor
rate plus any additional incidental expenses.
In case a defect of Goods delivered by Seller appears repeatedly and is sufficiently serious and widespread to
threaten either John Deere’s marketing of the end product
or John Deere’s reputation, or poses a previously
unforeseen safety hazard, a replacement of all Goods
independently of identified warranty cases may be
appropriate. In such event John Deere is entitled to claim
reimbursement from Seller for all costs and expenses
resulting directly from the remedial measures in an amount
equal to Seller's pro rata share of responsibility.

7. Quality Assurance
Seller agrees to comply with the „JOHN DEERE Standards
for Quality Assurance of Purchased Goods“ JDS-G223.
Seller warrants Goods are free of all non-conforming
materials (http://jdsupply.deere.com/bannedchemicals/),
state-of-the-art and comply with safety, health and
environmental regulations in effect from time to time.

, בנוגע לכל סוגי שימוש,מקום ותוכן
 שינוי, הצגה, הפצה,בייחוד העתקה
.ועיבוד
 תנאי מסירה.4
על המוכר לציית להוראות זמן ומועד
המשלוח הנזכרים בהזמנה או בתכניות
 אם יתברר למוכר כי לא יעלה.המסירה
בידו לקיים את ההסכם באופן חלקי או
John - יודיע על כך מיידית ל,מלא במועדו
 יציין, ולאחר מכן בכתב, בעל פהDeere
 ויבקש,את הסיבות לאי קיום ההסכם
John Deere לקבל את החלטתה של
, במקרה כאמור.בנוגע לביצוע ההזמנה
 לפרוש מן ההסכםJohn Deere רשאית
 אם המוכר לא ימסור.ללא פיצוי למוכר
 הוא לא, הודעה במועדJohn Deere-ל
יוכל לטעון לקיומה של הפרעה לביצוע
.אף אם אי ביצוע כאמור אינו בשליטתו
 יחול הדין,אלא אם נאמר אחרת
.הרלוונטי
 מסמכי השילוח.5
 תעודות, במקום בולט,כל משלוח יכיל
.משלוח )בעותקים( ושטרי מטען
חשבונית מס אינה מהווה תעודת
 המסירה תבוצע במהלך שעות.משלוח
. הרלוונטיJohn Deere הפתיחה באתר
 אחריות.6
המוכר מתחייב כי הטובין יהיו ללא
 המוכר ימסור טובין באופן.ליקויים
 לבדוק טובין אךJohn Deere-שיאפשר ל
 נזקים,ורק לגילוי ליקויים נראים לעין
שנגרמו מהובלת הטובין ואי התאמות
 ועליו,בזהות ובסכום הנראים מבחוץ
 נזקים ואי התאמות,לדווח על ליקויים
 שומרתJohn Deere .כאמור באופן מיידי
במפורש על זכותה לטעון לאחר המסיר
לקיומם של ליקויים ואי התאמות שאינם
.נראים לעין
 תגלה ליקויים בטוביןJohn Deere אם
John Deere ,לפני או בזמן ההרכבה
 במקרה של.תהיה זכאית לפיצוי משלים
John  תהא,סיכון של עצירת קו ייצור
 רשאית לתקן את הליקוי באופןDeere

8. Product Liability,
Seller commits to protect, defend, hold harmless and
indemnify John Deere from and against any claims, suits,
allegations, judgements, actions, liabilities, losses,
damages, costs and expenses for injury, loss or damage of
any kind caused by or arising from improper or defective
design, manufacture, material or workmanship in Goods
purchased from Seller hereunder to the extent attributable
to Seller.
9. Intellectual Property Rights
Seller commits to protect, defend, hold harmless and
indemnify John Deere from all actual or alleged claims by
third parties caused or resulting from the infringement of
intellectual property rights for or on account of the
manufacture, sale or use of Goods supplied hereunder.
10. Code of Conduct
Seller shall comply with the John Deere Supplier Code of
Conduct, which is found at
www.johndeere.com/suppliercode .
Seller is obliged to provide John Deere with all information
regarding the nature and weight of Goods supplied
hereunder necessary under applicable export control
regulations. Seller commits to comply with all applicable
export control regulations and sanction lists.
11. Additional Provisions
Claims against John Deere may only be assigned upon
written consent by John Deere. The same applies to
purchase orders.
The invalidity of one or more provisions of these General
Purchase Terms shall not affect the validity of the other
provisions.
Place of delivery and payment is the place of the ordering
John Deere unit.
12. Jurisdiction, Applicable Law
Place of jurisdiction is exclusively Tel Aviv, Israel. The
applicable law is the law of the State of Israel with the
exclusion of its conflict of law regulations. UN Purchase
Law, including the United Nations Convention On Contracts
For The International Sale Of Goods (1980) does not apply.

 על,'מיידי בעצמה או באמצעות צד ג
.חשבון המוכר
24 אחריות המוכר בנוגע לטובין תסתיים
חודשים לאחר שיימסר למשתמש הקצה
 ולכל,של המוצר שבו הורכבו הטובין
 חודשים לאחר מסירת36 המאוחר
 הזכות לתבוע.John Deere-הטובין ל
 חודשים12  תפקע6 תשלום על פי סעיף
.לאחר מכן
, יחולו התקנות הסטטוטוריות,כמו כן
במידה שתנאים כלליים אלו אינם
.מכילים הוראות אחרות
במידה שיופיע ליקוי בטובין לאחר
הרכבתו ומסירתו של המוצר הסופי
John Deere  תבצע,למשתמש הקצה
את התיקונים או ההחלפה בעצמה או
. על חשבון המוכר,באמצעות מפיץ
 במחירJohn Deere המוכר ישפה את
 ממחירם20% הטובין נטו בתוספת
 בגיןJohn Deere  וכן ישפה את,כאמור
 על פי תעריף עבודות,עלויות הרכבה
 וכן בגין כלJohn Deere האחריות של
.הוצאות נלוות נוספות
במידה שליקוי בטובין שנמסרו על ידי
 והנו חמור,המוכר מופיע באופן חוזר
ונרחב דיו באופן העשוי לפגוע בשיווק
 אוJohn Deere מוצר הקצה על ידי
 או אם הנו גורם לסכנה,במוניטין שלה
 יש,בטיחותית שלא נצפתה קודם לכן
 ללא קשר,מקום להחליף את כל הטובין
.לגילוי מקרים הנופלים בגדר האחריות
 לתבועJohn Deere  רשאית,בכל מקרה
שיפוי מהמוכר בגין כל עלויות והוצאות
,הנובעות במישרין מפעולות התיקון
בסכום השווה לחלקו היחסי של המוכר
.באחריות
 אבטחת איכות.7
John המוכר מסכים לציית למסמך "תקני
 לאבטחת איכות של טוביןDeere
 המוכר מתחייב כי.JDS-G223 "שנרכשו
הטובין אינם כוללים כל חומרים פסולים
http://jdsupply.deere.com/bannedche
 הנם מהשורה הראשונה,(micals
 הבריאות,ותואמים לתקנות הבטיחות
. כפי שיהיו בתוקף מעת לעת,והסביבה

 .8אחריות מוצר,
המוכר מתחייב להגן ,לפטור ולשפות את
 John Deereמפני כל תביעות ,תובענות,
טענות ,פסקי דין ,הליכים ,אחריות,
הפסדים ,נזקים ,עלויות והוצאות
לפגיעות ,הפסדים או נזקים מכל סוג,
שנגרמו או הנובעים מפגמים בתכנון,
ייצור ,חומרים או בעבודה של טובין
שנרכשו מהמוכר על פי מסמך זה,
במידה שהנם קשורים למוכר.

 .9זכויות קניין רוחני
המוכר מתחייב להגן ,לפטור ולשפות את
 John Deereמכל תביעות צד ג' ,בפועל
או לכאורה ,שנגרמו מהפרה של זכויות
קניין רוחני או בנוגע לייצור ,מכירה או
שימוש בטובין הנמסרים על פי מסמך
זה.
 .10קוד התנהגות
המוכר יציית לקוד ההתנהגות לספקי
 ,John Deereהמופיע בכתובת
.www.johndeere.com/suppliercode
המוכר מחויב למסור ל John Deere-את
כל המידע בנוגע לסוג ולמשקל הטובין
הנמסרים על פי מסמך זה ,כנדרש על פי
התקנות החלות בעניין פיקוח על ייצוא.
המוכר מתחייב לציית לכל התקנות
החלות בעניין פיקוח על ייצוא ולרשימות
הסנקציות.
 .11הוראות נוספות
תביעות נגד  John Deereיומחו אך ורק
בהסכמה בכתב של  .John Deereהאמור
לעיל יפה גם לגבי הזמנות רכש.
אי תוקף של הוראה אחת או יותר בתנאי
רכש כלליים אלו לא יגרע מתוקף יתר
ההוראות.
מקום המסירה והתשלום הנו מקום
מושבה של יחידת  John Deereאשר
ביצעה את ההזמנה.

 .12הדין החל ,סמכות השיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית תהא בתל
אביב ,ישראל .הדין החל על מסמך זה
הנו דין מדינת ישראל ,ללא החלת כללי
ברירת הדינים של ישראל .אמנת
האומות המאוחדות בדבר חוזים לרכש
טובין בין לאומי וחוק המכר )מכר טובין
בין-לאומי( ,התש"ס 1999-לא יחולו.

