СТАНДАРТНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА
Следните Общи условия („Условия“) влизат в сила от 1 май 2021 г. и се прилагат без
изключение за всички продажби на стоки, лицензии на софтуер и оферти за услуги
(„Оферти“) от член на групата компании на Resideo Technologies, Inc., извършващи
продажбата на Купувача („Resideo“).
1. ОБХВАТ Условията се прилагат вместо и заменят всички условия, посочени в
поръчката за покупка на купувача, спецификациите или какъвто и да е друг документ,
издаден от купувача. Всякакви допълнителни, различни или противоречиви общи
условия на някой документ, издаден от Купувача, с настоящото са оспорвани от
Resideo и са изцяло неприложими за която и да е продажба, извършена съгласно
настоящото споразумение. Никакво представителство, гаранция, сделка или търговска
употреба, които не са изрично посочени тук, няма да бъдат обвързващи за Resideo.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ Всички плащания са дължими и платими, както е видно на
фактурата, издадена във връзка с поръчка за Офертите, обхванати от тези Условия
(„Поръчка“), а ако не е посочен срок – 30 дни след датата на фактура. Всички плащания
се дължат във валутата, посочена във фактурата, и се изпращат на адреса, посочен в
тази фактура. Всички пратки, доставки и изпълнение на работа, обхванати от
настоящите Условия, по всяко време подлежат на кредитното одобрение от Resideo и
Resideo може по всяко време да откаже извършването на каквито и да е пратки или
доставки или да извърши каквато и да е работа, освен при получаване на плащане за
всички дължими суми, включително просрочени такси и лихви или при условия и
договорености за обезпечение задоволителни за Resideo. Resideo може по всяко
време да преразгледа условията за плащане, посочени в настоящите Условия. Освен
това Resideo може по своя преценка: (а) да си вземе обратно Оферти, за които не е
извършено плащане; (б) да наложи глоба/лихва върху просрочените суми в помалкия размер от 2% на месец или максималната разрешена от закона ставка за всеки
пълен или частичен месец; (в) да възстанови всички разходи за събиране,
включително, но без да се ограничават до, приемливи адвокатски хонорари; и (г) да
комбинира някое от горепосочените права и средства за защита съгласно
разрешеното от приложимото законодателство. Тези средства за правна защита са в
допълнение към предлаганите по закон или в собствен капитал. Купувачът не може да
прихваща или възстановява фактурирани суми или някаква част от тях спрямо суми,
които са дължими или могат да станат дължими от Resideo. Тази клауза ще се запази
след изтичане или прекратяване на настоящата Поръчка. Доколкото е разрешено от
закона, споровете по фактури се считат за отказани 15 дни след датата на фактурата.
Resideo си запазва правото да коригира грешни фактури.
3. ЦЕНИ; МИНИМАЛНА ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА; ПРОМЕНИ И ОТМЕНЯНИЯ НА
ПОРЪЧКИ
Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, цените
на Офертите, обхванати от настоящите Условия, представляват стандартните цени на
Resideo към момента на изпращане. Resideo може да промени цените на всички стоки
по свое усмотрение, като предостави на Купувача писмено предизвестие тридесет (30)
дни предварително. Освен ако не е уговорено друго от Resideo в писмена форма,
Поръчки под 500 USD (или еквивалент на валутата на фактурата) се облагат с такса за
услуга от 50 USD (или еквивалент на валутата на фактурата). Освен ако не е изрично
посочено, цените не включват проектиране, монтаж, стартиране, пускане в
експлоатация или поддръжка. В случай, че количеството, посочено в Поръчка,
разглеждана от настоящите Условия, е намалено, цената се променя така, че да
съответства на стандартната цена на Resideo за действително доставеното количество.
Такова преразглеждане на цените ще се прилага за всички доставени Оферти, дори
ако вече са фактурирани към момента на такова намаление. При липса на
споразумение между страните относно промените и отменянията на поръчки,
Купувачът няма право да отменя или променя поръчките.. Всяко ценообразуване за
договорен срок подлежи на предоговаряне, ако разходите за покупка, транспорт или
производство на Resideo се увеличат с повече от 5%. Цените не включват разходите за
рециклиране на стоки, включени в Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).
4. ДАНЪЦИ Данъците, екологичните такси, митата и таксите, свързани с Поръчката,
са отговорност на Купувача, а Resideo може да издаде фактури на Купувача за тях
отделно, при липса на текущо доказателство за освобождаване от данъци.
5. ДОСТАВКА И РИСК ОТ ЗАГУБИ Всички доставки, обхванати от настоящите Условия,
са CPT (Превоз, платен до) (съгласно Incoterms 2010) адресът, посочен от купувача,
освен ако не е посочено друго в писмена форма от Resideo.рискът от загуба или
повреда на Офертите преминават към Купувача при доставка до превозвача. Resideo
може да извършва доставки по всяка поръчка с една или повече пратки. Ако пратките
се забавят от Купувача, Офертите се провеждат за сметка и риск на Купувача, а
Купувачът носи отговорност за закъснения или увеличени разходи, направени от
Resideo, които са причинени от или свързани с действията или бездействията на
Купувача. Всички дати на доставка са приблизителни, освен ако Resideo няма други
споразумения в писмена форма. Освен това Resideo не носи отговорност за закъсняла

доставка, причинена от превозвача, или невъзможност на Купувача да предостави
необходимата информация своевременно. Купувачът трябва да инспектира всички
стоки при доставката и да докладва писмено на Resideo за очевидни дефекти,
повреди при транспортирането, сгрешени стоки и липси, в никакъв случай не по-късно
от три (3) дни след доставката, в противен случай всички стоки ще се считат за
доставени и приети. Скритите дефекти трябва да бъдат докладвани без ненужно
забавяне, в никакъв случай не по-късно от 5 дни след откриването. Resideo си запазва
правото да цитира допълнителни такси за всякакъв вид специални курс, опаковане,
етикетиране, обработка или застраховка, заявени от Купувача. Право на собственост
върху стоките преминава върху Купувача, когато е платил пълната цена за стоката.
6. СПЕЦИФИКАЦИИ; ПРОМЕНИ По всяко време и по всякаква причина Resideo може,
без предизвестие до Купувача, да променя дизайна, материалите, спецификациите
или изпълнението на Офертите, разглеждани от настоящите Условия, стига само
промените да не променят съществено пригодността, формата и функцията на
Офертите.
7. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Resideo не носи отговорност за неизпълнение
или забавяне на доставката на каквито и да било Оферти поради някаква причина
извън неговия уместния контрол. В случай на такова забавяне, датата на доставка или
изпълнение се удължава с период, равен на времето, изгубено поради забавянето. В
случай че производството на Resideo бъде ограничено по някоя от горните причини,
Resideo може да разпредели продукцията си сред различните си купувачи. Такова
разпределение се извършва по търговски справедлив и приемлив начин. Ако
форсмажорното събитие продължи повече от 90 дни, всяка от страните може да
прекрати Поръчката на Купувача, като предостави писмено известие на другата
страна, а Купувачът ще плати на Resideo за доставените Оферти и извършената работа
преди прекратяването и всички оправдани разходи, направени от Resideo в резултат
на подобно прекратяване.
8. НАРУШЕНИЕ Всяко едно от следните неща представлява съществено нарушение на
задълженията на Купувача: (а) неизпълнение на плащания за каквито и да било
Оферти, когато са дължими; (б) неуспешно приемане на съответстващи Оферти,
доставени съгласно изложеното по-долу; (в) подаването на молба при
несъстоятелност срещу Купувач, образуване на някакво производство по
несъстоятелност или неплатежоспособност (включително реорганизация) срещу
Купувача, назначаване на синдик или получател, съдия - изпълнител на Купувача или
възлагане в полза на кредиторите на Купувача; (г) някакво друго нарушение на която и
да е от разпоредбите на настоящите Условия от страна на Купувача. В случай на такова
нарушение, Resideo може, с писмено уведомление до Купувача, да прекрати
Поръчките или която и да е част от тях, без каквато и да е отговорност. Купувачът
заплаща всички разходи, включително уместните адвокатски хонорари, направени от
Resideo при някакво действие, предприето от Resideo за събиране на дължими
плащания или по друг начин да изпълнява правата си по настоящите Условия.
9. ГАРАНЦИЯ Доколкото е разрешено от закона, следното е вместо всички други
гаранции и условия, изрични или подразбиращи се, включително тези със
задоволително качество и годност за конкретна цел. (а) Resideo гарантира, че
Офертите за неговото производство във всички материални аспекти не съдържат
дефектни материали и дефектна изработка и съответстват на приложимите
спецификации и/или чертежи. Освен ако не е уговорено друго в писмена форма от
Resideo, считано от датата на производство на Офертите на Resideo, гаранцията на
Resideo ще изтече за период от 24 месеца. (б) Освен ако не е уговорено друго в
писмена форма, Resideo ще издаде кредитна бележка за Оферти, върнати в
съответствие с раздел 25 на Resideo, предплащане за транспорт, които са установени
от Resideo като дефектни. (в) Оферти, подлежащи на износване или изчерпване при
употреба, не се считат за дефектни поради такова износване или изчерпване. Не се
прилага никаква гаранция, ако според единственото мнение на Resideo, дефектът или
повредата са причинени от или свързани с инсталирането, комбинацията с други части
и/или продукти, промяна или поправка на някои Оферти, ако не са извършени от
Resideo, неуспешното използване от страна на Купувача на софтуерна версия, която не
е най-новата версия на софтуера, предоставена от Resideo, или за неприлагане на
необходимите или препоръчани актуализации или корекции на някой друг софтуер
или устройство в мрежовата среда на Офертите, или е резултат от действия, пропуски,
злоупотреба или небрежност на Купувача. (г) Експерименталните Оферти (които може
да бъдат обозначени с буквата „X“ или „E“, в началото на идентификационния номер
на частта) или неиздаваният или бета софтуер са прототипи, предхождащи
производството на елементи, които все още не са завършили всички фази на тестване
преди пускането на пазара; тези стоки се продават „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, БЕЗ
ГАРАНЦИЯ. (д) Отговорност на Купувача е да гарантира, че Офертите са подходящи за
приложението, за/с което се използват. (е) Ако Resideo предоставя някакви услуги на
Купувача, включително, но без да се ограничава до, обучение или помощ при
конфигуриране и инсталиране на Офертите, Resideo предоставя такива услуги в
съответствие с обичайната индустриална практика при такива цени, които могат да

бъдат определяни от Resideo в ценоразписа му от време на време. Resideo не носи
отговорност към Купувача, произтичаща от предоставянето на такива услуги, ако се
предоставя безплатно. (ж) Resideo не представя и не гарантира, че Офертите не могат
да бъдат компрометирани или заобиколени или че Офертите ще предотвратят
някакви лични наранявания или загуба на собственост, взлом, грабеж, пожар или по
друг начин, или че Офертите във всички случаи ще осигурят адекватно
предупреждение или защита. Купувачът разбира, че правилно монтирана и
поддържана аларма може само да намали риска от взлом, грабеж, пожар или други
събития, които биха могли да настъпят без предоставяне на аларма, но това не е
застраховка или гаранция, че такава събития няма да настъпят или че няма да има
лични наранявания или загуба на собственост в резултат. (з) Софтуерът, ако е посочен
в поръчката за покупка и/или офертата, и/или се използва в рамките на стоки,
гарантирани от Resideo, ще бъде предоставен на носител, който няма дефекти на
материалите или изработката при нормална употреба, докато хардуерът и/или
системата са в гаранция. През този период Resideo ще замени без такса всеки такъв
носител, който установи като дефектен. Що се отнася до качеството или
производителността на някой софтуер или данни, те се предоставят „във вида, в който
са“, без гаранция. (и) Тези гаранции са в полза само на Купувача и не могат да се
прехвърлят или преотстъпват. Всяка отговорност на Resideo съгласно настоящия
раздел 9 е предмет на разпоредбите на раздел 11 „Ограничения на отговорността“ от
настоящата Поръчка.
10. ПРИТЕЖАНИЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Resideo предоставя продукт, който носи търговски марки и/или търговски
наименования. Не се предоставя лиценз за каквато и да е употреба на такива
търговски марки и/или търговски наименования без предварително писмено
разрешение на Resideo или на собственика на търговската марка, ако се използва от
Resideo под лиценз. Купувача не трябва да използва никакво име, търговско
наименование или търговска марка на Resideo, включително името „Resideo“, по
какъвто и да е начин. Купувача незабавно прекратява всяко/всякакво използване на
каквото и да е име, търговско наименование или търговска марка на Resideo при
уведомяване от страна на Resideo. Resideo си запазва собствеността върху всички
инструменти, дизайни, чертежи и спецификации, свързани с Офертите и каквото и да
е персонализиране на такива Оферти, а Resideo не се ограничава при използването
или продажбата на такива Оферти или каквото и да било персонализиране. Resideo
ще защити всеки иск срещу Купувача, възникнал от действително или предполагаемо
нарушение на патент или авторски права на валиден Български патент или авторски
права до степен, основаваща се на Офертите, доставени от Resideo, и ще компенсира
всяко окончателно решение, постановено срещу Купувача, произтичащо от такъв
предоставен иск, при положение, че Купувачът уведоми Resideo писмено в същият
момент, в който е запознат с искането на трета страна и се съгласи да предостави
изключителни правомощия, информация и помощ за защита и разпореждане с иска.
Resideo не носи отговорност за отстъпки или споразумения, направени без съответно
негово предварително писмено съгласие. Resideo няма да има задължение или
отговорност по отношение на: (а) Оферти, предоставени съгласно дизайните,
чертежите или производствените спецификации на Купувача; (б) Оферти използвани
за друго освен за обичайната им цел; (в) искове за нарушение, произтичащи от
комбиниране на всички Оферти, предоставени по-долу, с каквито е да е артикули,
които не са предоставени от Resideo; (г) използване на различна от последната версия
на софтуерен продукт, издаден от Resideo; или (д) всяка промяна на Офертите, освен
направените от Resideo. Освен това, тъй като Resideo има изключителен контрол
върху разрешаването на искове за нарушение по настоящото споразумение, в
никакъв случай Resideo не носи отговорност за адвокатските такси или разходи на
Купувача. Купувачът се съгласява да обезщети и защити Resideo в същата степен и при
спазване на същите ограничения, посочени в задълженията на Resideo към Купувача,
както са посочени в този раздел 10, за всеки иск срещу Resideo въз основа на иска
(твърдение) за нарушение, произтичащ от (а), (б), (в), (г) или (д) от предходния
параграф. Ако е направен иск или ако Resideo счита, че има вероятност за иск, Resideo
може по свой избор и за своя сметка, (i) да осигури на Купувача правото да продължи
да използва Офертите; (ii) да замени или видоизмени Офертите, така че да бъдат без
нарушение; или (iii) да приеме връщането на Офертите или да прекрати лиценза на
Купувача да използва нарушаващите Оферти и да предостави на Купувача кредит за
покупната цена или лицензионната такса, платена за такива Оферти, без по-разумна
амортизация за употреба, щети и морално остаряване. Освен това Resideo може да
преустанови доставката или предлагането на нарушаващите Оферти, , без да
нарушава настоящото Споразумение. Всяка отговорност на Resideo съгласно
настоящия раздел 10 е предмет на разпоредбите на раздел 11 „Ограничения на
отговорността“ от настоящата Поръчка. В настоящия раздел 10 се посочва
единственото средство на страните, цялата отговорност и техните изключителни
средства за защита във връзка с нарушение. Всички други изрични, мълчаливи или

законови гаранции срещу нарушаване на права на интелектуална собственост се
отхвърлят.
11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Раздел 9 (Гаранция) и Раздел (10)
(Притежание на интелектуалната собственост и обезщетяване) посочват по-горе
единственото задължение на Resideo и единственото средство за защита на Купувача
за всеки дефект в която и да е от Офертите, продадени или лицензирани по
настоящото споразумение. (а) В никакъв случай Resideo не носи отговорност за (i)
каквато и да е непряка, случайна, последваща загуба; (ii) каквато и да е загуба,
произтичаща от прекъсване на стопанската дейност; (iii)пропуснати ползи ; (iv) загуба
на приходи; (v) загуба на употреба на което и да е имущество или капитал; (vi) загуба на
очакваните спестявания; или (vii) загуба на данни. (б) Resideo не носи отговорност за
загуба или щета, когато тази отговорност възниква в резултат на знанието на Resideo
(независимо дали е действително или друго) за възможността за такава загуба или
вреда. (в) Отговорността на Resideo по отношение на каквато и да е поръчка за
покупка, за някакво събитие в областта на киберсигурността (включително някакво
нарушение на личните данни) или по друг начин при тези условия и в никакъв случай
не надвишава договорната цена на конкретните стоки, които пораждат искането, и
Купувачът няма да търси да възстанови щетите за нарушаване на поверителността,
които също произтичат от нарушение на приложимите закони за защита на данните.
(г) Resideo не носи никаква отговорност по отношение на дефект или повреда на
стоката поради невъзможността на Kупувача да използва версия на софтуера, която не
е най-новата версия на софтуера, предоставена от Resideo, или да приложи
необходимите или препоръчани актуализации или корекции към който и да е друг
софтуер или устройство в мрежовата среда на стоките. (д) Тези изключения и
ограничения на щетите важат независимо от това как може да бъде причинена
загубата или вредата и срещу всяка теория за отговорност, независимо дали се
основава на договор, деликт, обезщетение или по друг начин. (е) Нито една от
страните не се стреми да изключи или ограничи отговорността си за: (i) смърт или
нараняване в резултат на груба небрежност; (ii) измама; (iii) или някакъв въпрос, по
отношение на който по закон не е позволено да ограничава своята отговорност. ж) С
изключение на степента, стриктно изисквана от приложимото законодателство,
Купувачът признава, че Resideo няма задължение да предоставя никаква форма на
киберсигурност или защита на данните, свързани с работата на стоките, софтуера или
мрежовата среда. Resideo може да избере да предоставя услуги, базирани на
интернет, със стоките и може да промени или отмени тези услуги по всяко време. С
изключение на степента, стриктно изисквана от приложимото законодателство,
Resideo няма задължение да предоставя никаква форма на киберсигурност или
защита на данните, свързани с такива интернет базирани услуги.
12. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ
Поверителна информация означава всяка непублична информация на дадена страна,
като патентована, собственатехнология, търговска тайна, ноу-хау, методи на работа,
маркетингови данни и програми за продажби, пазарни проучвания и тенденции,
финансова информация, ценова политика, списъци на доставчици и клиенти,
партньори, които купуват, доклади за Точката на продажби и друга информация,
свързана с бизнеса, продуктите, покупките или продажбите на страна или на някой от
нейните доставчици или клиенти. Купувачите признават и се съгласяват, че
Продавачът може да използва поверителната информация на Купувача за
изпълнение на задълженията си по тези общи условия, тъй като те се прилагат към
настоящите или обмислени бизнес отношения и може да разкрие такава информация
на лица при необходимост да я знаят, за да изпълняват такива задължения, при
условие че такива лица са обвързани с писмени ограничения за поверителност, не помалко строги от съдържащите се тук. Resideo си запазва правото да използва всякакви
и всички данни и информация, които се събират, генерират, обработват или предават
от или чрез продуктите, както и всички данни и информация, свързани с продуктите,
предоставени или предадени на Resideo по отношение на експлоатацията или
работата на продуктите в анонимна форма за всякаква бизнес цел, включително
разработване на продукти, софтуер или услуги, поддръжка за маркетинга или
продажбите или друга аналитика. Доколкото Resideo не притежава, не е лицензиран
или не се ползва от достатъчни права за употреба върху каквато и да е такава
информация или данни, свързани с продукта, Купувачът предоставя Resideo и
свързаните с него дружества (или ще закупува/ придобие за Resideo и свързаните с
него дружества такъв лиценз/права ) трайно и постоянно право да се използват и
правят производни дейности от такава информация и данни за някаква законна цел.
13. СОФТУЕР Софтуерът, ако е посочен в Поръчката или е инсталиран на стока,
посочена в Поръчката, се управлява от следните условия, освен ако между страните не
е сключен отделен лицензионен договор за софтуер или не е включен с такъв софтуер.
Софтуерът се лицензира и не се продава. При спазване на тези условия от Купувача,
Resideo предоставя личен, ограничен, неизключителен лиценз за използване на
обектния код на софтуера единствено за вътрешни цели на Купувача. Лицензът е
ограничен до такива Оферти и/или местоположения, които са посочени в Поръчката

на Купувача. Resideo си запазва цялата собственост и притежание върху всеки софтуер,
доставен по настоящото споразумение, който съдържа поверителна и патентована
информация и чията собственост включва, без ограничение, всички права върху
патенти, авторски права, търговски марки и търговски тайни. Купувачът не трябва да се
опитва да продава, прехвърля, сублицензира, извършва обратна компилация,
разглобяване или преразпространение на софтуера, нито пък да копира, разкрива,
разпространява или показва какъвто и да е такъв софтуер или по друг начин да го
предоставя на другите (освен когато Resideo разреши това в писмена форма) или да
разрешава неправомерно използване на софтуера. Ако софтуерът е доставен със
стока, посочена на предната страна на настоящия документ, Купувачът може да
прехвърли лиценза си на софтуера само на трета страна във връзка с продажбата от
страна на Купувача на стоката, на която е инсталиран софтуерът. Resideo може да
прекрати настоящия лиценз, ако Купувачът наруши тези условия. Купувачът може да
бъде задължен да подпише лицензионно споразумение или допълнение с Resideo,
преди да бъде доставена Оферта.
14. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ Купувачът обезщетява, защитава и освобождава от отговорност
Resideo, неговите служители, директори, служители и агенти от и срещу каквито и да е
искове, съдебни дела, разходи, щети и загуби (включително адвокатски хонорар),
причинени от или произтичащи от, (i) действително или заплаха от нарушение на тези
условия oт страна на Купувача, (ii) небрежност на Купувача при изпълнение по
настоящото споразумение, (iii) прилагането на Офертите, и (iv) инсталацията или
видоизменението, направено от Купувача в Офертите, освен такива, които са изрично
разрешени писмено от Resideo.
15. СМЕСВАНЕ НА КОНТРОЛИ Някои от сензорите и контролите на Resideo са
специално проектирани да работят един с друг. Следователно в някои случаи може да
е незадоволително и/или опасно да се смесват контроли и/или сензори от различни
производители в една и съща инсталация. Ако контролите на Resideo се използват с
продукти на други производители по начин, който не е препоръчан от Resideo, с
настоящото Resideo се отказва от всяка гаранция за задоволителна работа и няма
отговорност за обслужването на такива смесени инсталации.
16. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН Настоящите условия ще се уреждат от приложимите закони
в страната, в която е регистриран Resideo, без да се вземат предвид принципите на
конфликт на закони, а страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на
съдилищата на тази държава. Конвенцията на ООН относно договорите за
международна продажба на стоки (съставена във Виена на 11 април 1980 г) е
изрично изключена .
17. ВЪЗЛАГАНЕ Купувачът не може да възлага своите права или задължения по
настоящото споразумение без предварителното писмено съгласие на Resideo, а всяко
предполагаемо възлагане без съгласие е нищожно по избор на Resideo. Независимо
от горното, всички права и задължения на Купувача са задължителни за всички
правоприемници на Купувача.
18. ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЦИИ Никакъв неуспех или пропуск от страна на Resideo да
прилага в даден момент разпоредбите на настоящия документ не се тълкува като
отказ от такава разпоредба или от правото на Resideo да наложи след това всяка една
разпоредба.
19. ИЗМЕНЕНИЯ Настоящите Условия и всички Поръчки, включени в тях, не се
заменят, видоизменят или изменят, освен при писмено съгласие на Resideo.
20. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА Купувачът отговаря за спазването на всички закони и
разпоредби за внос и износ. Купувачът ще получи за своя сметка всички одобрения за
внос, износ и реекспорт и лицензи, необходими за доставени стоки, трансфери, услуги
и технически данни и ще запази документация, удостоверяваща спазването на тези
закони и разпоредби. Купувачът ще бъде отговорен за всяка невъзможност на
спедитора да спазва които и да е приложими изисквания за износ. Страните ще
спазват всички приложими закони, подзаконови актове и наредби на всеки държавен
орган във всяка държава, който има съответна юрисдикция, включително, без
ограничение, онези закони на САЩ или други държави, които регулират вноса или
износа на стоките. Стоките и услугите, доставени от Resideo по-долу, ще бъдат
произведени и доставени в съответствие с всички приложими закони и разпоредби в
страната, в която е регистриран Resideo. Купувачът потвърждава, че ще гарантира, че
всички стоки са правилно инсталирани и използвани в съответствие с местните закони
и разпоредби в страната, в която е регистриран Resideo. Страните изпълняват своите
задължения съгласно приложимите закони за защита на данните. Освен ако не е
уговорено друго в писмена форма, никоя от страните няма да обработва лични данни
от името на другата като негов обработващ. Купувачът и Resideo спазват задълженията
си по Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г.
относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. (ОЕЕО) както се
прилага във всяка местна юрисдикция, която важи за стоките, във връзка с
финансирането и организацията на депонирането на отпадъците от електрическо и
електронно оборудване.

21. ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Страните признават, че са независими изпълнители и
никакви други взаимоотношения, включително партньорство, съвместно
предприятие, наемане на работа, франчайзинг, ръководител/подчинен или
възложител/агент, не са предвидени в настоящата Поръчка.
22. ДЕЛИМОСТ Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде определена
като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба се счита за заличенаи
всички останали разпоредби продължават да бъдат валидни и задължителни за
Resideo и Купувача.
23. ЗАПАЗВАНЕ Всички разпоредби на настоящите Условия, които по своето естество
трябва да продължат да действат след срока на съответната Поръчкаще останат в сила
след прекратяването на тази Поръчка.
24. ИЗВЕСТИЯ Всички известия, които се изискват от страните, свързани с настоящата
Поръчка и/или настоящите Условия трябва да бъдат направени писмено на
упълномощения представител на страната на адреса, посочен в поръчката на
Купувача. Известията съгласно настоящите Условия ще бъдат считани за дадени,
когато: (а) са предадени на ръка; (ii) един работен ден след предоставяне за доставка
на следващия ден с търговски превозвач за една нощ; или (iii) два календарни дни
след изпращане с обратна разписка, заявка за връщане и заявка за предплащане.
25. ВРЪЩАНЕ Офертите не могат да бъдат върнати на Resideo без предварителния
писмен номер за разрешение и съгласие на Resideo. За да получи такъв номер и
съгласие, Купувачът трябва да подаде писмена заявка до местния представител за
обслужване на клиенти на Resideo. Купувачът изисква писмено местният представител
за обслужване на клиенти на Resideo да предостави такъв номер на разрешение и
съгласие.
26. EЗИК: Българскaта езикова версия на тези Условия ще има предимство в случай
на противоречие между нея и каквито и да е преводи, предоставени за удобство.
01 май 2021 г.

