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1. Сфера застосування: Це Загальні умови купівлі («Умови») компанії 
«SCHRÉDER S.A.» або її дочірньої компанії («ПОКУПЕЦЬ») у будь-якого 
постачальника матеріалів («ПОСТАЧАЛЬНИК»). Якщо інше не передбачено 
спеціальними умовами Замовлення ПОКУПЦЯ, ці Умови застосовуються до всіх 
покупок ПОКУПЦЯ, зокрема, придбання інструментів, обладнання, частин, 
програмного забезпечення, вбудованих програм, сировини чи інших 
матеріалів або послуг («Поставка/Поставки»). 
2. Доказове значення факсу й електронної пошти: ПОКУПЕЦЬ і 
ПОСТАЧАЛЬНИК («Сторони») зобов'язуються визнавати, що документи, якими 
вони обмінюватимуться факсом або електронною поштою, мають доказову 
силу. Відповідно, передані таким чином документи будуть вважатися 
Сторонами письмовими, тобто оригіналами, оформленими на папері та 
підписаними від руки. 
3. Форма замовлення: (a) Поставки мають бути оформлені у формі замовлення 
(«Замовлення»), надісланого поштою, факсом або будь-яким узгодженим 
електронним способом. (б) Замовлення стають остаточними після отримання 
ПОКУПЦЕМ письмового підтвердження від ПОСТАЧАЛЬНИКА або через 5 днів 
після надсилання ПОКУПЦЕМ замовлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ. (в) Прийняття 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Замовлення ПОКУПЦЯ буде означати прийняття ним цих 
Умов і відмову від своїх власних умов і положень, якщо такі є, за винятком 
будь-яких конкретних положень, що відступають від цих Умов, оформлених і 
прийнятих у письмовій формі Сторонами. Якщо в певний час ПОКУПЕЦЬ не 
посилається на будь-яку з цих Умов, таку відсутність посилання не слід 
тлумачити як відмову від такого посилання пізніше. (г) Початок оформлення 
Замовлення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ вважається мовчазним повним прийняттям 
ним усього Замовлення, включно із цими Умовами, серед іншого, незважаючи 
на умови підтвердження отримання, якщо такі будуть, надіслані пізніше. (д) 
Будь-яка зміна Замовлення має бути оформлена у формі поправки, прийнятої 
Сторонами. 
4. Ціни: Якщо тільки інше прямо не зазначено в Замовленні, ціни є 
фіксованими, не підлягають перегляду та складають загальну компенсацію 
ПОСТАЧАЛЬНИКА за Поставки. 
5. Умови виставлення рахунків-фактур та оплати: (a) Рахунок-фактура 
надсилається у двох (2) примірниках на адресу виставлення рахунків, указану в 
Замовленні, і містить інформацію, необхідну для ідентифікації Поставок. (б) 
Якщо інше не погоджено в письмовій формі або не встановлено законом, 
оплата здійснюється банківським переказом через шістдесят (60) днів після 
закінчення місяця, на який припадає дата виставлення рахунку-фактури за 
доставлені, належні та прийняті Поставки. 
6. Компенсація: Якщо рахунки між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і ПОКУПЦЕМ зводяться 
з будь-якої причини, зокрема, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК припиняє свою діяльність 
або якщо замовлення ПОКУПЦЯ скасовується, взаємна дебіторська 
заборгованість грошових сум буде зарахована одна на рахунок іншої 
автоматично й без формальностей, незалежно від того, чи виконано умови 
взаємозаліку, передбачені законом. 
7. Упаковка й інструкції щодо доставки: (a) ПОСТАЧАЛЬНИК постачає Поставки 
в упаковці, що добре підходить до типу зазначених Поставок, а також засобів 
транспортування та зберігання, щоб гарантувати доставку зазначених Поставок 
в ідеальному стані. Будь-які інструкції щодо упаковки приймаються, лише якщо 
вони вказані в товарній накладній. Будь-яке пошкодження (наприклад, 
зламаний, відсутній, пошкоджений товар або інші ушкодження) Поставок, 
спричинене непідходящою або невідповідною упаковкою, оплачує 
ПОСТАЧАЛЬНИК. (б) На кожній одиниці упаковки має бути вказана розбірлива 
інформація відповідно до чинних правил транспортування, а також інформація 
щодо конкретних умов зберігання. Така інформація повинна містити номер 
замовлення, номер партії, опис Поставок, назви й адреси сторони-відправника 
й одержувача, доставлену кількість, а також вагу брутто та нетто. Доставка 
супроводжується формою замовлення у двох примірниках, в якій перелічено 
склад Поставок та за якою можна перевірити їх кількість, а також, за потреби, 
паспортами безпеки. (в) Якщо Поставки містять програмне забезпечення або 
вбудовані програми, ПОСТАЧАЛЬНИК повинен переконатися, що вони 
доставляються у відповідному електронному форматі, доступному, 
читабельному та придатному для використання ПОКУПЦЕМ, з відповідною та 
належною документацією, а також повинен надати ПОКУПЦЮ оновлені та 
покращені версії вбудованих програм/програмного забезпечення, необхідного 
для використання Поставок. 
8. Поставка Продукції: (a) Якщо тільки інше не вказане у спеціальних умовах 
Замовлення, Поставки мають бути доставлені на умовах DDP (доставка з 
оплатою мита) відповідно до умов Інкотермс 2020, опублікованих 
Міжнародною торговою палатою, до місця доставки, зазначеного в 
Замовленні. ПОСТАЧАЛЬНИК несе відповідальність за роботи з пакування, 
завантаження та застосування прокладкових матеріалів для амортизації, 
необхідних для транспортування Поставок. Усі доставки повинні здійснюватися 
в робочі години у місце, вказане в Замовленні. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК не повинен 

здійснювати часткові або дострокові доставки без попередньої письмової 
згоди ПОКУПЦЯ. Для кожного Замовлення складається товарна накладна, що 
містить номер і реквізити, зазначені в Замовленні.   
9. Терміни доставки – Затримка: (a) Терміни доставки, вказані в Замовленні, є 
обов’язковими. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК повинен негайно повідомити ПОКУПЦЯ в 
письмовій формі про будь-яку затримку або загрозу затримки, потенційну чи 
реальну, що може призвести до затримки виконання Замовлення та/або 
перешкодити виконанню Замовлення. (в) За винятком форс-мажорних 
обставин, будь-яка затримка доставки дає ПОКУПЦЮ право автоматично та без 
попередження стягувати штраф за кожен день затримки в розмірі 0,5% від 
загальної суми затриманого Замовлення, до 10% від загальної суми 
замовлення (без ПДВ), без обмеження можливості вимоги компенсації будь-
яких збитків, які ПОКУПЕЦЬ може мати право вимагати. 
10. Відповідність: (a) Як професіонал у своїй галузі, ПОСТАЧАЛЬНИК бере на 
себе повну відповідальність за Поставки, їхній дизайн, виробничий процес, 
якість, технічні рішення, що необхідно прийняти щодо виготовлення 
зазначених Поставок, будь-яку притаманну їм вразливість, а також їх 
придатність для певної цілі та використання за призначенням, щодо яких, за 
заявою ПОСТАЧАЛЬНИКА, він має досконале знання, незалежно від допомоги 
ПОКУПЦЯ під час розробки Поставок. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується 
доставити Поставки, що відповідають (i) вимогам якості, які базуються на 
нормальному використанні або на конкретних умовах, узгоджених між 
Сторонами, та відповідно до всіх документів, що зазначаються в них; (ii) за 
потреби, креслення й інструкції ПОКУПЦЯ, (iii) будь-які застосовні міжнародні 
та національні стандарти та специфікації, (iv) пункти, специфікації та загальні 
умови договору про закупівлю, в межах якого ПОКУПЕЦЬ розміщує 
Замовлення, (v) будь-які застосовні закони чи нормативні акти, зокрема 
директиви ЄС і нормативні акти, що діють у Європейському Союзі. (в) 
Відповідність доставленої Поставки має бути оцінена на основі зразка, 
затвердженого ПОКУПЦЕМ. Будь-який зразок, наданий ПОКУПЦЮ для 
затвердження, має супроводжуватися актом перевірки й, за потреби та на 
вимогу, сертифікатом відповідності. Після повідомлення за п’ять (5) робочих 
днів ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право провести аудит і перевірку якості на 
місці ПОСТАЧАЛЬНИКА, а також будь-яку інспекцію до доставки замовлених 
Поставок. Ці аудити, перевірки якості та інспекції можуть стосуватися, на 
розсуд ПОКУПЦЯ, також субпідрядників ПОСТАЧАЛЬНИКА, за наявності. 
ПОКУПЕЦЬ також має право проводити перевірки та складати інвентаризацію 
Поставок та/або інструментів, що належать йому та зберігаються в 
приміщеннях ПОСТАЧАЛЬНИКА. Незважаючи на будь-який аудит, перевірку 
якості, інспекцію або відбір зразків для перевірки, здійснений ПОКУПЦЕМ, 
ПОСТАЧАЛЬНИК залишається повністю відповідальним за відповідність 
Поставок Замовленню. 
11. Повернення: (a) ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право відхилити Поставки 
листом, факсом або будь-яким іншим узгодженим електронним способом, 
якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не дотримується терміну доставки, у разі неповної або 
надлишкової доставки, або у випадку невідповідності Замовленню та /або 
документам Замовлення. (б) ПОКУПЕЦЬ повертає відхилені поставки за 
рахунок і на ризик ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом восьми (8) днів з моменту 
повідомлення про відхилену доставку, з вимогою заміни Поставок. (в) 
Остаточна дата приймання замінних частин використовується як відправна 
точка для розрахунку гарантійного терміну. (г) У випадку, якщо ПОКУПЕЦЬ не 
має достатньо часу, щоб дочекатися повернення належних поставок, він 
залишає за собою право внести або попросити інших внести зміни в неналежні 
Поставки за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, без обмеження можливості вимоги 
компенсації будь-яких збитків, які ПОКУПЕЦЬ може вимагати від 
ПОСТАЧАЛЬНИКА. (д) ПОСТАЧАЛЬНИК компенсує ПОКУПЦЮ будь-які додаткові 
витрати, пов’язані з порушенням ним своїх зобов’язань щодо доставки 
належної продукції (брухт, зберігання, сортування, витрати на тимчасових 
працівників, зміни, зупинки виробництва тощо). (е) ПОКУПЕЦЬ має право 
скасувати Замовлення відповідно до статті 18. 
12. Передача прав власності та ризиків: (a) Право власності передається під 
час доставки Поставок у місці, вказаному ПОКУПЦЕМ. (б) Ризики передаються 
відповідно до умов Інкотермс, передбачених статтею 8. За замовчуванням 
Поставки завжди перевозяться на ризик ПОСТАЧАЛЬНИКА. (в) ПОСТАЧАЛЬНИК 
чітко відмовляється від будь-якого права посилатися на будь-яке положення 
про збереження права власності. 
13. Гарантії: (a) Якщо тільки не узгоджено інше, ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує 
протягом шістдесяти (60) місяців з моменту доставки згідно зі статтею 8, що 
Поставки (i) будуть новими та придатними для продажу, (ii) не мають жодних 
дефектів конструкції, матеріалів, виготовлення та виконання, а також, загалом, 
не мають жодних видимих або прихованих дефектів, (iii) придатні для 
запланованих цілей, (iv) відповідають специфікаціям, затвердженим зразкам і 
будь-яким іншим вимогам, що містяться в Замовленні та/або в будь-якому 
документі, що стосуються Поставки, (v) відповідають чинному законодавству та 
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міжнародно визнаним стандартам, (vi) якщо Поставки містять вбудовані 
програми або компоненти програмного забезпечення, в них не повинно бути 
жодних помилок, уразливості або зловмисного програмного забезпечення та 
жодних компонентів із відкритим кодом, на які поширюються ліцензії, що 
передбачають в якості умови використання, модифікацію та/або 
розповсюдження Поставки, надання вихідного коду чи інших матеріалів, 
бажаних для модифікації, надання дозволу на створення похідних робіт або 
надання безкоштовної ліцензії будь-якій стороні, що має право інтелектуальної 
власності, щодо результатів та/або будь-якої роботи, яка містить, поєднується 
з, вимагає або іншим чином базується на Поставках. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК 
відшкодовує ПОКУПЦЮ будь-які тілесні ушкодження, матеріальні і 
нематеріальні збитки, зокрема будь-яку шкоду іміджу ПОКУПЦЯ, а також усі 
витрати, прямі чи непрямі, що є результатом порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ 
своїх зобов’язань доставляти належні Поставки та, в залежності від випадку, 
пов’язане з цим порушення ПОКУПЦЕМ своїх зобов’язань перед своїм(-и) 
клієнтом(-ами) (як-от, серед іншого, відшкодування або безкоштовна заміна 
дефектної Поставки, витрати на оплату праці, сортування, витрати на наймання 
тимчасових працівників тощо). (в) Незалежно від конкретних умов, 
передбачених у Замовленні, та незважаючи на будь-які інші засоби правового 
захисту, ПОСТАЧАЛЬНИК повинен негайно замінити або відремонтувати 
дефектні Поставки, щоб зробити їх придатними для певної мети та 
використання за призначенням, без будь-яких витрат та без обмеження 
засобів захисту ПОКУПЦЯ. (г) ПОСТАЧАЛЬНИК також зобов’язується надати 
ПОКУПЦЮ без невиправданої затримки всю документацію та, на окрему 
вимогу ПОКУПЦЯ, найновіші посилання на наукові статті про матеріал, 
компоненти та/або доставлену Поставку, а також забезпечує навчання, 
необхідне для безперебійної роботи та обслуговування доставлених Поставок. 
(д) ПОСТАЧАЛЬНИК повинен негайно повідомити ПОКУПЦЯ про будь-які 
ризики, про які йому відомо на основі його власного досвіду, щодо 
використання або запланованого використання доставленої Поставки. (е) Будь-
яке положення, що потенційно може зменшити цю гарантію, вважається 
недійсним. 
14. Спеціальні положення – Субпідряд: (a) Поставки вважаються виробленими 
виключно ПОСТАЧАЛЬНИКОМ. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК не може переуступити 
та/або передати Замовлення без попередньої письмової згоди ПОКУПЦЯ, 
незалежно від того, чи робиться це безкоштовно, повністю чи частково. (в) У 
разі зміни контролю над ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, прямого чи опосередкованого, 
або у випадку продажу бізнесу ПОСТАЧАЛЬНИКА, ПОКУПЕЦЬ має право 
скасувати Замовлення, що знаходяться в процесі виконання, відповідно до 
статті 18. (г) ПОСТАЧАЛЬНИК не може передати Замовлення для виконання 
субпідрядником, повністю або частково, прямо чи опосередковано, без прямої 
попередньої згоди ПОКУПЦЯ. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИКУ дозволяється передати 
все або частину Замовлення одній або декільком третім особам, він єдиний 
несе повну відповідальність перед ПОКУПЦЕМ за виконання Замовлення та 
дотримання Умов. Він зобов'язаний захищати ПОКУПЦЯ та звільнити його від 
будь-яких претензій субпідрядників. 
15. Модифікація та безперервність Поставок: (a) На вимогу ПОКУПЦЯ 
ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується оперативно вносити зміни в Поставки, 
надавати інформацію про Поставки або Замовлення, а також засвідчувати 
походження та склад Поставок. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК не може вносити будь-які 
зміни до Поставки; зокрема, він не може вносити будь-які зміни в компоненти, 
матеріали, процес або місце виробництва, якщо така зміна не була 
попередньо схвалена ПОКУПЦЕМ. (в) ПОСТАЧАЛЬНИК має підтримувати 
виробничі можливості для доставки Поставок на замовлення ПОКУПЦЯ. У 
випадку, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК вирішить припинити виробництво або доставку 
Поставок, ПОСТАЧАЛЬНИК повинен негайно повідомити ПОКУПЦЯ про таке 
рішення шляхом письмового повідомлення. ПОКУПЕЦЬ має право надсилати 
подальші Замовлення протягом шести (6) місяців з моменту повідомлення 
ПОСТАЧАЛЬНИКА. (d) ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується доставляти Поставки для 
цілей ринку запасних частин протягом 10 років і повідомити ПОКУПЦЯ 
принаймні за один (1) рік до припинення виробництва або доставки Поставки, 
щоб дати ПОКУПЦЮ можливість вирішити, розміщувати чи ні останнє 
Замовлення. 
16. Обладнання, що виготовлене та/або знаходиться у власності, 
користуванні та в оперативному управлінні: (a) Усі прес-форми, інструменти 
та інше спеціальне обладнання, надане ПОКУПЦЕМ для цілей Поставок 
(«Обладнання»), є його виключною власністю. Те ж саме стосується 
досліджень, розробок, частин інструментів, виготовленого обладнання або 
будь-яких інших послуг, які виконуються або надаються, повністю або частково 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ на запит ПОКУПЦЯ та за його рахунок, в міру й у час їх 
виконання/надання, включно з усіма пов’язаними правами промислової чи 
інтелектуальної власності. (б) Незалежно від обставин, Обладнання вважається 
таким, що зберігається на території ПОСТАЧАЛЬНИКА як допоміжна основа для 
Замовлення, навіть за відсутності договору позики чи переліку зберігання. Їм 
можна користуватися лише для цілей Замовлення, і не можна його позичати, 

надавати третім особам, відтворювати чи копіювати. (в) Обладнання повинно 
містити на видному місці, видану ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ідентифікаційну 
табличку з написом «Власність компанії «Шредер» — не підлягає переуступці 
та підлягає конфіскації » і не може бути закладено та/або обтяжено 
забезпеченням. ПОКУПЕЦЬ може зняти її у будь-який час. (г) ПОСТАЧАЛЬНИК, 
відповідальний за нього, гарантує бездоганне обслуговування, збереження, 
контроль і технічне обслуговування Обладнання та надає його детальну 
інвентаризацію одразу на вимогу ПОКУПЦЯ. Так само він гарантує його заміну 
в разі втрати, крадіжки, знищення або передчасного зносу. У зв’язку з цим, він 
покриває ці ризики та всі збитки, які Обладнання може завдати третім особам, 
за допомогою відповідного страхового полісу, оформленого у визнаної 
страхової фірми, і надає докази цього ПОКУПЦЕВІ одразу на його вимогу. 
ПОСТАЧАЛЬНИК повинен вести й регулярно оновлювати журнали виробництва 
та перевірки Обладнання. Ці книги повинні гарантувати, що зазначене 
Обладнання може бути ідентично відтворене. Після закінчення надання послуг 
згідно із Замовленням, з будь-якої причини, Обладнання повертається 
ПОКУПЦЮ – очищене та в ідеальному стані – одразу після запиту, і не підлягає 
довічному праву користування. 
17. Форс-мажор: ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право призупинити або 
скасувати всі або частину своїх зобов'язань, автоматично та після 
повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКА, у разі форс-мажорних обставин або 
стихійного лиха, приклади яких включають: ембарго, крадіжку, саботаж, 
стихійне лихо, епідемію, пандемію, акти уряду або значні зміни в обов'язкових 
нормативах, що застосовуються до діяльності ПОКУПЦЯ чи ПРОДАВЦЯ. Не 
вважаються форс-мажорними ситуаціями: трудові конфлікти (крім загальних 
страйків), дефіцит і підвищення цін на сировину. 
18. Скасування та припинення: (a) Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК порушує будь-яке зі 
своїх зобов’язань згідно із Замовленням та/або будь-якими умовами, 
узгодженими між Сторонами та пов’язаними з ним, ПОКУПЕЦЬ може повністю 
або частково скасувати Замовлення або розірвати договірні відносини з 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, видавши письмове повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ. Якщо 
останній не зможе усунути порушення, про яке було повідомлено, протягом 
восьми (8) днів, Замовлення автоматично скасовується/припиняється. Це 
скасування/припинення має відбуватися без обмеження застосування 
штрафних санкцій, передбачених статтею 9, вимоги компенсації будь-яких 
збитків чи компенсацій будь-якого роду, або будь-яких прав чи засобів 
правового захисту, якими може скористатися ПОКУПЕЦЬ. ПОСТАЧАЛЬНИК 
зобов'язується передати — безкоштовно для ПОКУПЦЯ чи будь-якої третьої 
сторони, обраної ПОКУПЦЕМ, — усі ресурси (зокрема всі ліцензії), необхідні 
для виконання Замовлення. (б) ПОКУПЕЦЬ також може автоматично скасувати 
Замовлення або договірні відносини без будь-яких формальностей у разі 
банкрутства, неплатоспроможності, юридичної ліквідації ПОСТАЧАЛЬНИКА або 
мирової чи судової угоди з кредиторами. (в) Якщо ПОКУПЕЦЬ скасує 
Замовлення або розірве договірні відносини, він має право замінити 
ПОСТАЧАЛЬНИКА, який не виконує зобов’язання, який у свою чергу має надати 
ПОКУПЦЮ вільний доступ до проведених досліджень, інструментів, 
обладнання, матеріалів, виготовлених частини або частин у процесі 
виготовлення для Замовлення, та дозволити ПОКУПЦЮ використовувати їх 
безкоштовно для проведення та виконання Замовлення, а також для 
забезпечення доставки Поставок. Ця заміна відбувається за власний рахунок 
ПОСТАЧАЛЬНИКА. 
19. Інтелектуальна власність: (a) ПОСТАЧАЛЬНИК бере на себе 
відповідальність і звільняє ПОКУПЦЯ та/або його клієнтів від будь-яких 
претензій щодо інтелектуальної власності третіх сторін на Поставки, які він 
доставляє. Із цією метою ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується захищати ПОКУПЦЯ та 
бере на себе відповідальність за всі наслідки та всі витрати й ризики, які несе 
ПОКУПЕЦЬ та/або його клієнти внаслідок будь-яких претензій та/або дій 
третьої сторони у відповідь на ймовірне порушення будь-яких прав 
інтелектуальної власності. (б) Кожна зі Сторін зберігає права інтелектуальної 
власності, що існували до набрання чинності Замовлення. ПОКУПЕЦЬ є 
одноосібним власником усіх результатів і пов’язаних з ними прав 
інтелектуальної власності, що виникають у результаті виконання Замовлення, 
зокрема: 
- промислові права: якщо винаходи або результати, які можуть бути захищені 
правами промислової власності, будуть зроблені в межах Замовлення, вони 
переходять до ПОКУПЦЯ, а будь-які відповідні права промислової власності 
реєструються на ім’я ПОКУПЦЯ за ініціативою останнього, його коштом і за 
його рахунок. 
- авторські права: ПОСТАЧАЛЬНИК переуступає, а ПОКУПЕЦЬ приймає всі 
майнові права на твори, що можуть бути захищені авторським правом 
(«Роботи») у межах Замовлення, у міру й на час створення, на ексклюзивній, 
постійній основі, на весь термін дії правового захисту, у всьому світі та на будь-
якому носії (паперовому, магнітному, цифровому тощо). Таким чином, 
ПОСТАЧАЛЬНИК переуступає всі права на використання, відтворення, 
представлення, розповсюдження, адаптацію, переклад, модифікацію, 
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комерціалізацію та використання похідних продуктів, а також права на уступку 
заднім числом щодо Робіт. (с) Якщо суд або арбітр постановить у терміновому 
провадженні, що Поставки становлять порушення прав третіх сторін, 
ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується — негайно, на свій ризик і за свій рахунок — 
отримати право для ПОКУПЦЯ та/або його клієнтів продовжувати 
використовувати Поставки згідно з умовами Замовлення або, в іншому 
випадку, модифікувати Поставки або замінити оскаржувані Поставки на 
еквівалентні за попередньою письмовою згодою ПОКУПЦЯ. ПОКУПЕЦЬ 
зберігає за собою право виготовити або надати третій стороні доручення 
виробити Поставки, еквівалентні спірним Поставкам, за рахунок 
ПОСТАЧАЛЬНИКА. З цією метою всі патенти, ліцензії, технічна інформація та 
виробничі досьє повинні бути передані ПОКУПЦЮ без витрат і без обмежень, 
щоб дати ПОКУПЦЮ можливість виконувати свої зобов’язання перед своїми 
клієнтами. 
20. Відповідальність і страхування: (a) ПОСТАЧАЛЬНИК несе відповідальність 
за прямі та непрямі збитки, які він завдає та/або за ті, що спричинені його 
Поставками, і його відповідальність має бути оцінена відповідно до чинного 
загального права. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен організувати страховий поліс і 
підтримувати його в силі у міжнародно визнаної страхової компанії, а також 
надати відповідні гарантії та капітал, виходячи із зазнаних ризиків, для 
покриття всіх збитків, незалежно від їх причини, за умови, що вони підлягають 
страхуванню, спричинені його операційному обладнанню, а також 
застрахувати свою цивільну та професійну відповідальність за збитки, заподіяні 
ПОКУПЦЮ та третім особам, усе вищезазначене, як до, так і після доставки 
Поставок і протягом усього періоду існування ризику. За жодних обставин це 
страхування не може обмежувати відповідальність ПОСТАЧАЛЬНИКА. (б) До 
набрання Замовленням чинності та на кожну річну дату закінчення терміну дії 
ПОСТАЧАЛЬНИК повинен надати всі страхові сертифікати, підготовлені та 
підписані його страховиками, що засвідчують наявність, дійсність і 
відповідність гарантій, що покривають вищезазначені ризики та 
відповідальність. (в) ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується виконувати всі свої 
зобов'язання з метою забезпечення застосування своїх страхових гарантій. 
Зокрема, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний розкрити своїм страховикам точний і 
повний характер своєї діяльності та сплачувати страхові внески. 
21. Конфіденційність/реклама: (a) ПОСТАЧАЛЬНИК не повинен надавати будь-
яким особам, окрім тих, хто є його працівниками чи субпідрядниками, яким це 
необхідно для виконання Замовлення, письмові й усні документи, 
специфікації, плани та іншу інформацію у будь-якій формі та/або на будь-якому 
носієві, що збирається під час заповнення Замовлення. ПОСТАЧАЛЬНИК 
зобов'язується вжити всіх необхідних заходів щодо свого персоналу й осіб 
та/або субпідрядників, з якими він контактує, щоб забезпечити повне 
дотримання цього зобов'язання щодо конфіденційності. (б) ПОСТАЧАЛЬНИК 
також зобов'язується не демонструвати та не робити доступними для 
громадськості Поставки, виготовлені на основі креслень, моделей або 
технічних специфікацій ПОКУПЦЯ. (в) За жодних обставин і жодним чином 
умови цього Замовлення та його існування не повинні призводити до прямої 
чи непрямої реклами без попередньої письмової згоди ПОКУПЦЯ. (г) 
ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується зберігати конфіденційність усієї інформації, з 
якою він стикається під час своїх відносин із ПОКУПЦЕМ. Крім того, він 
зобов'язується — як протягом, так і після закінчення терміну відносин — не 
повідомляти про цю інформацію жодним чином, прямо чи опосередковано. 
Технічні характеристики, формули, комерційні секрети, креслення або 
виробничі деталі, захищені патентами та моделями, зареєстрованими 
ПОКУПЦЕМ, залишаються його виключною власністю або власністю особи, яку 
він призначив. Їх несанкціоноване використання третіми особами є 
порушенням, що підлягає судовому провадженню. 
22. Застосовне право — положення про призначення юрисдикції: Між 
ПОКУПЦЕМ і ПОСТАЧАЛЬНИКОМ чітко погоджено, що Замовлення та подальші 
відносини між сторонами регулюватимуться законодавством країни, де 
ПОКУПЕЦЬ має зареєстрований офіс, за винятком застосування Віденської 
конвенції від 11 квітня 1980 р. щодо міжнародних продажів. 
У разі виникнення суперечки будь-якого типу або у разі виникнення проблеми 
з тлумаченням цих Умов і, загалом, якщо виникне проблема щодо відносин, 
які існують між Сторонами, якщо тільки не буде домовлено про інше, 
виключна юрисдикція надається компетентному суду в регіоні, де знаходиться 
юридична адреса ПОКУПЦЯ, якщо тільки ПОКУПЕЦЬ не бажає передати справу 
до іншої компетентної юрисдикції. 
23. Кодекс поведінки Постачальника: ПОСТАЧАЛЬНИК визнає, що він був 
поінформований про зобов’язання групи «Шредер» щодо прав людини, етики 
та екологічної відповідальності та погоджується дотримуватися цих 
зобов’язань, викладених у Кодексі постачальників компанії «Шредер», 
опублікованому тут на веб-сайті компанії: www.schreder.com. 
24. Експорт/імпорт: Кожне Замовлення робиться за умови дотримання будь-
яких обмежень щодо імпорту чи експорту продукції або технічної інформації з 

Європейського Союзу й інших країн, під дію яких час від часу можуть підпадати 
Сторони. Кожна Сторона погоджується, що вона не буде експортувати, прямо 
чи опосередковано, будь-яку технічну інформацію, отриману від іншої 
Сторони, або будь-які продукти, включно з Поставками, використовуючи таку 
технічну інформацію в такому місці або таким чином, що на момент експорту 
потребує експортної ліцензії або іншого схвалення уряду, без попереднього 
отримання письмової згоди на це від відповідного агентства чи урядової 
установи відповідно до чинного законодавства, серед іншого. Це включає, без 
обмежень, контроль за брокерськими послугами, визначеними як будь-яка 
діяльність, що сприяє торгівлі внесеними та не внесеними до переліку 
товарами подвійного призначення між двома третіми країнами, на що також 
може бути потрібен запит національного дозволу. Кожна Сторона також 
погоджується, що вона не буде імпортувати, прямо чи опосередковано, 
товари, що походять із заборонених країн або місць, у зв'язку з чим можуть 
бути накладені санкції на Сторони з боку ООН, Європейського Союзу, 
Сполучених Штатів або Сполученого Королівства й іншими національними 
законами, актами чи правилами. 
ПОСТАЧАЛЬНИК повинен вимагати від своїх Постачальників, у яких він купує 
Поставки, дотримання принаймні тих самих вимог і не повинен дозволяти 
своїм постачальникам імпортувати чи експортувати Поставки з порушенням 
будь-яких таких імпортних чи експортних обмежень. ПОСТАЧАЛЬНИК звільняє 
компанію «Шредер» та її директорів, членів правління та афілійованих осіб від 
відповідальності та відшкодовує збитки щодо та у зв’язку з усіма претензіями, 
компенсаціями, штрафами, втратами, витратами, зобов’язаннями та судовими 
провадженнями, що включають, серед іншого, відсотки та штрафи, 
обґрунтовані гонорари юристів, а також витрати, які сплачуються з метою 
врегулювання вимоги, претензії або судового провадження, що виникає 
внаслідок недотримання будь-якої з цих вимог ПОСТАЧАЛЬНИКОМ або його 
постачальниками, чи пов’язані з таким недотриманням. 
25. Захист даних: Сторони повинні дотримуватися всіх чинних законів і 
нормативів щодо захисту даних, а також політики конфіденційності ПОКУПЦЯ 
або будь-яких угод про обробку даних, укладених між Сторонами. 
ПОСТАЧАЛЬНИК цим визнає та погоджується з тим, що ПОКУПЕЦЬ може 
обробляти деякі персональні дані своїх представників і стороннього персоналу 
в контексті договірних відносин між Сторонами; ПОКУПЕЦЬ обробляє такі 
персональні дані відповідно до чинного законодавства про захист даних, будь-
якої угоди про обробку даних, узгодженої між Сторонами, і Політики 
конфіденційності компанії «Шредер», завжди доступної за таким посиланням: 
www.schreder.com. Якщо під час надання послуг ПОСТАЧАЛЬНИК обробляє 
персональні дані від імені ПОКУПЦЯ, який діє як контролер даних, і, отже, є 
обробником даних відповідно до чинних законів про захист даних, письмова 
угода про обробку даних укладається між контролером та обробником для 
врегулювання прав та обов’язків Сторін. «Чинні закони про захист даних і 
конфіденційність» означає GDPR та будь-які інші чинні національні закони про 
захист даних і конфіденційність; «GDPR» означає Регламент (ЄС) 2016/679 
Європейського парламенту та Ради Європи від 27 квітня 2016 р. про захист 
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких 
даних і про скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист 
даних); терміни «контролер», «суб’єкт даних», «персональні дані» та 
«обробка» мають те саме значення, що й у GDPR. 
26. Безпека: ПОСТАЧАЛЬНИК має бути максимально обережним, щоб не 
зробити якоїсь дії або не перебувати у бездіяльності, що матимуть або, за 
обґрунтованими очікуваннями, можуть мати негативний вплив на безпеку 
інфраструктури, даних (зокрема персональних даних і баз даних) або 
конфіденційної інформації ПОКУПЦЯ. Під час надання Поставок 
ПОСТАЧАЛЬНИК повинен завжди впроваджувати, а також регулярно та 
ретельно перевіряти технічні й організаційні міри безпеки, засоби та заходи 
контролю, кожен із яких має відповідати вимогам належної галузевої практики 
та міжнародним стандартам (як-от ISO 27001, 10 кращих вимог Відкритого 
проекту безпеки додатків в інтернеті (OWASP), 20 кращих засобів контролю 
Центру безпеки в інтернеті (CIS) або будь-які опубліковані стандарти 
Європейського агентства безпеки мереж та інформації (ENISA)), щоб захистити 
конфіденційність, цілісність, доступність і безпеку даних, систем, середовища 
та інформації ПОКУПЦЯ. 
27. Різне: Якщо будь-яке з положень Умов виявиться недійсним, недійсним 
вважається лише це положення.    
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