
Greenhouse Solutions תנאי מכר 

תנאים: תנאי המכר הנ”ל חלים על כל הזמנה למוצרי פסקל טכנולוגיות אגש”ח בע”מ, )להלן – ה”מוצרים”, ו- “פסקל” בהתאמה( ומהווים הסכם בין 

הצדדים )להלן – ה”הסכם”(. קבלת הזמנות הכוללות תנאי מכירה שונים או נוספים על גבי הזמנת רכישה מודפסת או בדרך אחרת או בכל מסמך אחר 

של הלקוח לא תחייבנה את פסקל, אלא אם הוסכם במפורש בכתב על ידי נציג מורשה של פסקל. כל שינוי של תנאי המכר הנ”ל יהיו ברי תוקף כל 

עוד בוצעו בכתב ונחתמו על ידי פסקל. 

קבלת הזמנות. כל הזמנות הלקוח כפופות לקבלת אישור ההזמנות בכתב על ידי פסקל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם נמסרו בדרך אחרת על 

ידי איש מכירות, סוכן או נציג. פסקל שומרת על זכותה לספק משלוחים חלקיים ללקוח. הלקוח אינו יכול לבטל או לשנות את ההזמנה ללא הסכמה 

בכתב מראש של פסקל. הלקוח מסכים כי כל שינוי בתאריכי המשלוח או סיום הזמנות עשוי להיות כרוך בעלות נוספת אשר תקבע על ידי פסקל, על 

פי שיקול דעתה הבלעדי בזמן הביטול או השינוי על ידי הלקוח. 

מחירים. עם קבלת הזמנה בכתב על ידי פסקל, פסקל תספק את המוצרים תמורת המחירים הנקובים בהצעת המחיר של פסקל ואם לא קיימת כזו, 

על פי רשימת המחירים של פסקל. פסקל שומרת על זכותה לשנות מחירים אם הלקוח עוד לא ביצע ההזמנה למוצרים או שירותים בכפוף להצעת 

מחיר שניתנה ללקוח בתוך 30 יום מתאריך הצעת המחיר. בכל מקרה אחר פסקל שומרת על זכותה לשנות מחירים בכל זמן ללא הודעה מוקדמת 

ללקוח. על הלקוח לשלם כל עלויות סבירות והכרחיות המוטלות על פסקל כתוצאה משינויים אשר התבקשו על ידי הלקוח. בנוסף למחיר הנקוב על 

הלקוח לשלם כל מס אשר הוטל על ידי כל מדינה או רשות ממשלתית אחרת בקשר עם רכישת המוצרים. 

תנאי תשלום. התשלום עבור המוצרים יעשה על פי המטבע הקבוע בחשבונית של פסקל או כל מטבע אחר כפי שיקבע על ידי פסקל עד 30 יום לאחר 

מועד החשבונית. פסקל שומרת על זכותה לגבות ריבית בשיעור שבין 1.5% לחודש לבין שיעור הריבית המרבי המותר על פי חוק, הנמוך מבניהם, על 

פיגור בתשלומים של למעלה מ- 30 יום. 

אספקה ומשלוח. אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין פסקל לבין הלקוח, פסקל תספק את כל המוצרים Ex -Works בחצרותיה ללקוח. הלקוח ישלם 

את כל הוצאות המשלוח, לרבות היטלי ייצוא, ביטוח, עלויות תיעוד, חיובי בנק בקשר עם המשלוח. הלקוח יהא אחראי לאיסוף ושימוע המוצרים ויישא 

בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

–בעלות, סיכון וביטוח. הבעלות במוצרים תישאר בידי פסקל עד למועד המשלוח כאשר הסיכון לאובדן, נזק וביטוח יעברו ללקוח ממקום איסוף המש

לוח אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב בין פסקל ללקוח. 

סיום ההתקשרות. פסקל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק מוצרים או שירותים ללקוח בעקבות הפרה מהותית של מי מבין התחייבות הלקוח 

המנויים בתנאי מכר אלו. התחייבות הלקוח לשלם את כל הסכומים המגיעים לפסקל עומדת בעינה גם לאחר הפסקת או סיום ההתקשרות בין פסקל 

ללקוח.

כתב אחריות. פסקל אחראית למשך תקופה של 12 חודשים ממועד המשלוח ללקוח שהמוצרים יפעלו ללא פגמים מהותיים כל עוד השימוש בהם 

נעשה על פי ההוראות. עם זאת, פסקל לא אחראית לכך שהמוצרים יפעלו ללא כל תקלה ו/או הפרעה. במקרה של הפרה תחת האחריות המפורטת 

בסעיף זה, אחריותה היחידה של פסקל תהיה לתקן או להחליף את המוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, פסקל אינה מתחייבת כי כל 

הפגמים יהיו ברי תיקון. ללקוח לא תהיה הזכות לטעון להפרה של האחריות המוגבלת המתוארת לעיל אלא בכפוף למשלוח הודעה בכתב תוך 14 יום 

ממועד משלוח המוצרים לפסקל. פסקל לא תהיה אחראית לתקן פגם כלשהו אשר נגרם כתוצאה מרשלנות, שימוש לא נכון, ביצוע התקנה או בדיקות 

בצורה לא נכונה ,ו/או לא תהא אחראית למוצרים אשר שונו או הותאמו בצורה כלשהי. פסקל אינה אחראית לבחון, לתקן או לאשר מוצר כלשהו אשר 

שונה על ידי לקוח או צד שלישי כלשהו.

החרגת אחריות. פסקל מחריגה כל אחריות אחרת כלפי הלקוח, במפורש או במרומז, על פי חוק או אחרת, בנוגע למוצרים או תיעוד, לרבות אך 

בלי לגרוע מאחריות מרומזת של יכולת המסחר והתאמה למטרה מסוימת. אחריות מוגבלת זו מעניקה ללקוח זכויות משפטיות מוגדרות. האחריות 

המוגבלת והסעדים המפורטים במפורש באים במקום כל חבויות והתחייבויות של פסקל לנזקים, כולל אך לא מוגבל, לנזקים עקיפים או תוצאתיים 

)לרבות, אך מבלי לגרוע, אובדן רווחים או הכנסות, הפסקת העסקים, אובדן מידע עסקי, או כל אובדן כספי אחר( הנובע או קשור בשימוש או בביצוע 

או בחוסר יכולת להשתמש במוצרים, גם אם ידעה פסקל על האפשרות לנזקים אלו. בשום מקרה לא תהיה פסקל אחראית כלפי הלקוח לפיצויים או 

סכומים אחרים אשר עולים על הנמוך מבין: )i( הסכום הכולל אשר שולם לפסקל על ידי הלקוח בעקבות הסכם זה במשך תקופה של 12 חודשים, או 

)ii( הסכום החל על פי החוק הישראלי קודם לתאריך בו פסקל קיבלה הודעה על הבסיס לסכום הנדרש.
שיפוי. הלקוח ישפה ויגן מפני כל פגיעה, על פסקל, מפני ונגד כל עלות, אובדן, אחריות או הוצאה )כולל הוצאות עו’’ד( הנובעים מתביעות צד שלישי 

כנגד פסקל בנוגע לשימוש במוצרים על ידי הלקוח, לרבות הפרות זכויות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי או זכות אחרת כלשהי של אדם או גוף אחר. 

החזרת מוצרים. מוצרים לא יוחזרו לפסקל ללא אישור מראש. על הלקוח לפנות לפסקל להשגת מספר הרשאה להחזרת המוצרים ועליו להחזיר את 

המוצרים למקום אשר יקבע על ידי פסקל ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך. פסקל רשאית לגבות מהלקוח תשלומים מסוימים עבור מוצרים אשר 

הוחזרו לפסקל. כל חומר אשר יוחזר לפסקל ללא הרשאה מתאימה יוחזר ללקוח על חשבון הלקוח.

קניין רוחני. כל נתון, כלי עבודה, ציוד, נהלים, שינויים הנדסיים, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, בקשות לפטנטים, ידע, וכל חלקיהם, סימני 

מסחר וכל מידע אחר, טכני או אחר אשר סופקו על ידי או עבור פסקל יהיו ויישארו קניינה הבלעדי של פסקל.

כוח עליון. אף צד לא יהיה אחראי לנסיבות מעבר שליטתו הסבירה אשר הופכות את ביצועיו לבלתי אפשריים או לעיכוב הביצועים של אותו צד. 

כאשר חל עיכוב בשל נסיבות כאלו, זמן הביצוע יוארך.

שונות. הלקוח אינו רשאי להמחות הסכם זה או אלו מזכויותיו והתחייבויותיו על פי תנאי מכר אלו, מכוח החוק או בדרך אחרת, ללא הסכמה מראש 

ובכתב של פסקל העשויה לסרב מכל סיבה שהיא. לפסקל תהיה הזכות להמחות בחופשיות הסכם זה, מכוח החוק או בדרך אחרת, ללא אישור הלקוח.

החוק החל וסמכות שיפוט. הסכם זה כפוף ומפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת הנובעת מתוך פרשנות ו/או מביצועים של הסכם זה 

תוגש לסמכות הבלעדית של בתי המשפט של ישראל.


