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 طورش لا   ة ماع 
 لا   ع يبل

   ت اجتنم ل  ة صصخ م  ة مدخل  ا م 
 دع ب      ع يبلا

 
 
 

قيبطتل ا ل ا جم     .1 
 
 

Dayco Europe S.r.l. a Socio 

 

. نم خاللي مكن يبطتق هذه الشروط العامة للتعاقد قفط يف حاةل عيب التنمجات المةصصخ لسوق عطق اليغار  
سوف عضخيا لعتاقد املبمر بني الطفرني مبوجب الموةقفا الكتاةيب مألر الءارش الصادر

سوف عضخي   للميظنت والبضط نم الخل هذه الشروط العامة ل لبيع كوذلك  )“Dayco” المشار إليها من اآلن فصاعدا باسم ( Unico 
الشروط ااتسلثناةيئ أو المحددة المتفق عليها كتابة في رمأ الشءار و/أو في وثيقة منفصلة اولتي يقر المشتري بمعرفتها وقبولها بالكامل  

 ءارشلل ةماعلا طورشلا نع ةحارص لزانتلا عم.
 
 

 تا بل  طل ا   .2 
 

تبصح الطلبات ساةير عند اسمالت المرتشي الموةقفا الخةيط عليهم من جانب يادكو . 
 

 .انه ةروكذمال عيبلل ةماعلا طورشال ءازجأ عيمج ىلع عيقوتلاب يرتشمال موقي نأ ةطيرش طقف وكياد فرط نم تابلطال ىلع ةقفاوملا متت
 
 

 راعسألا    .3 
 

يادكو، اعسألار يه تلك المشار إليها يف قومئا اأعسلار السرمةي لدياكو مالوعملو بها عند الموافةق على الطلب، إذا جودت، أو، على أي حال  
تلك المبتعة عادة من قبل . 

 
 

 ميلستل ا   .4 
 

المرتشيمتي  الستلمي لدى النعوان الذي يريش إلهي الشمتري يف الطلب، منيبا تيحمل حأد الطفرني نفقات الشحن و /أو التوصيل وفقا لما مت حتديده  
يف الطلب؛ وفي حاةل عدم وجود ذلك، فإن تكلةف الشحن و  /أو قنالل تبىق على عاتق . 

 

عنام  مل يتفق ىلع خ الف لذك خطيا، جيفب إلاباغل عنأ ية شكاوى متعلقة بكمية و  /أو نوا علمناجتت المباعة كتابيا ىإلاد يوك خالل 15 يوما  
مت لستيمهانم  لستيمهم؛ يف  احلة غياب ذها اإخلطرا، تعبتر المناجتت مقوبلة شبكل نهائي من اجنب المشتري ذالي يتىلخ عن حق الاعتارض  
الكمية و  /أو عونا لمناجتت التي . 

 
 

 عفد لا .5 
 

. تعد شرطوا لدفعا لمشاإ رليها فيا لفاتوةر شروطاإ لازمية  
 

في نهاية فتةر السداد ال يحق للمشتري تقديم أي اسثتنااءت من أي نوع بهدف تجنب أو تأخير االلتماز المكلف به ذولك وفقا للماةد 1462  
من القونانا لدمني  

 

" إلغءا ال"خمص الندقي  )i( , افئدةي ؤدي مدع و/أو تأخيا رلسداد وفقا لمادرو  يف شروط أمر الشءار - ودن الحجاةإ لى عشإار سرمي - يؤإ يدلى  
وتقيع افئةد خأت ير ىلع المبالغ غير الدمفوعة بما يف لذك ال"خمص الندقي" و يه تعدال سعر  )ii( , دعب رورمحمال تمل راشمال إليه يف الافتوةر  

,Dayco إياقف و/وأ  إلغاءال بنك المزكري ألاووربي رعس( ريفي ةداعإ" التومي)"ل زبيةدا 7 اقنط وئمية; سابثتنءا ودون اسمالس حالبق المخول ـل   
)iii( دعتيل  شروط ا لسداد و   )ii( وقف  روتاليادت وعمد  الوافء  البطلبيات   )i( التي وكتن دق قحلت 30 موي  من  نهاية  فتةر دادسال   في  

يف ال توعيض عن رضألاار الكبيةر  Dayco المآفاكت/الجاوئز المنصصو لعيها. ىلع يأ احل ال ميكن اسمالس حبق  
 يندملا نوناقال نم 1456 ةداملا دونب بجومب دقعلا ءاهنإ يف اهقحب ظفتحت اهنأ امك اهب..

 
 

 ةيكل مل ا ب    ظا فتحالا  . 6 
 

لنسفها - وفقا للماةد 1523 من القونان الدمني - بالحق في ملكية المنتجات المباعة حتى إتمام عملية الدفع من جانب المشتري  Dayco حتتفظ  
. ذالي يتمحل خمالاةرط من لحظة ساتاملا لمنتج
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 نامضل ا   .7 
 

تمتد فتةر ضالمان ىلع مناجتتاد يوك ةدمل عامين من راتيخ كرتيبهم . 

في احلة وجدو عيب صتنيع يفا لمنتج، لتتمزاد يوك، وفقا لتدقيرها، إبعادة مثن البيعأ و ساتبادل المنتج يف غضون فتةر مزنية منسابة . 

تتمحلاد يوك تكفلة حشن وتكريبا لمنتج دجاليد يذال متإ بالده مع ساتبعادأ ي التماز رخآ البتوعيض . 

 :ةيالتال تلااحال يف نامضال قبطي ال
 

جريع لخالل ىإل  البيل العادي الناتج عن ساتعمالا لمجتن ساللتمادخا لمقصدو دعب ددع من الكيمولتارت اوتيفق مع لذكا لمحدد من قبل         - 
كرشالةا لمصنعة سلليةرا رشيطةأ ن وكتن وكمنات قنل الطاقة المشاكرة يف رحالكة في ظورف التغشيلا لعادي؛أ و  

 

صحت مل يتال ةرايسالب ىرخألا ةقاطال لقن تانوكم ىإل جتنملاب للخ دوجو ببس عجري ص ىلع ل -      وأ ؛ةحيحص وأ ةيفاك ةناي
 

 همادختسا وأ ،جوالتكلا يف اهيإل راشملا تاكرحملا تلايدوم/  ليدوم ىلع هقيبطت متي مل
 

صقمال مادختسالل جتنملا لامعتسا متي مل -     :دو

ىلع محركات كرشة منافسة، ومإ الى لذ؛كأ و  
 

مل يتم كرتيب المنتج بإتبعا توصيات رشالكة المصنعة سللياةر البنسبة دوملليل صاخال و  /أو التعليمات قفرمالة ابلمنتج من اديوك          - 
سفنها؛أ و  

 

مل يتم فحظا لمنتجأ و لقنهأ و التعامل عمه كشبل منساب؛ أو         - 
 

 -     .ثداح عوقو ةلاح يف
 

التاليةخ الل شهرين من إلاباغل عن عيب المطابقة، يتعين ىلع الرجات أو الاقئم البتكريب، اضإلابفة ىإل إراسل المنتج المعيب ىإل اديوك أو مسالاح  
بفحصه من قبل نيينف  خألايةر،أ ن يقمد ىإلاد يوك  كشبل خطي المعمولات : 

 

عون /كا دولمنتج؛       - 
 

راتيخ كرتيبا لمنتج وعا ددلكيمولترات سالبيةرا عند التكريب وعند كاتاشفا لعيب؛      - 
 

بيانات ساليةرا )ادومليل وحا مجلمحرك دوكوا لمحرك وعما إلانتجا(؛      - 
 

صل(؛ وثائق تبثت ءارش المنتج )الافتوةر أو إلايا      - 
 

مسا وعاوننا لمستخمد النهائي؛      - 
 

وصفا لعيب ذالي مت كاتاشفه؛      - 
 

 -      .يئاهنلا ليمعال هنع غلبأ يذال ليغشتال للخ
 

يف احلة ام اذإ لم يقم البائع أو الاقئم البتكريب اسرإبل والثائق و /أو المولعمات المطولبة مبوجب الفةرق اسالبقة يفو الحدود المزنية الذمكروة  
 .هب غلابإلا مت يذال بيعلا نع ةلوؤسم ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،وكياد رابتعا زوجي ال يالتلابو ،مدقملا نامضال قبطي ال ،هالعأ

 
 

 يعانصل ا عار تخالا  قحو ةيركفل ا ةيكلمل ا قو قح       .8 
 

ذحفهااذإ  مت  متييز المناجتت داومو تغليفها، لتك ال تي مت  لستيمها ىإل شمالتري، ابلعاملة الراجتيةادل  يوك أو أية عاملة راجتية أخرى دختسممة  
بكشل وناقني من قبلاد يوك، ال يجوز شمللتري الزإتها و  /أو . 

 

الراجتيةرقي  شمالترى أنه ال ميتلك أي حق فيما صخي العالمة الراجتية ادليكو الومولعمات فالنية اولراجتية المتعلقة عيبب   المناجتت التي دق  موقي   
ص، التمصيمات اولكتالواجت والوثائق فالنية أو اديوك بتدقيمها إليه مثل، ىلع سبيلا لمثال ال الحر . 

 

ال يجزو شمللتري أن سيتمدخ عاملات راجتية أو زومر مميةزجرم ح أن تحدث خلطا ب ني العالمات الراجتية زومرالو المميةز المستخدمة  
نم قبلاد يوك . 

 
 

 ةيرس لا  ت امو لعمل ا   .9 
 

ما لم يتفق على خالف ذلك خطيا، يلتمز المشتري بالتعامل مع جميع المعلومات الفنية اولتجارية أو غيرها التي قد تؤول إلى علمه فيما يتعلق  
. بتنفيذ الطلب فصبتها "سرية". بصفة خاصة، تعد سرية جميعا لمعلوماتا لفنيةا لمتعلقة بمنتجات مباعةإ لى شمالتري  

 

ؤمقتك ما عتتبر رسية مجيع المولعمات المحةدد من قبل اديوك ىلع اذه النحو حتى بوساطة رصتيح كتابي يف فنس والقت أو مرسل ىإل شمالتري  
خالل ـال03 موي التالية من إلاباغل بها؛ خوالل هذه فالتةر تبقى المولعمات التي عتلمهااد يوك ىإل شمالتري رسية كشبل .
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يتعين على المشتري أن يحافظ على المعلومات السرية وبالتالي ال يجوز له أن يكشف عنها ألطارف أخرى، ذولك طوال ةدم العقد وعلى  
. رادم ـال10 ونسات التاةيل من راتيخ سفخهو  أ /وا نتءاه لجأه ألي سبب من سألاباب  

 

يلتمز المشتري بالحفاظ على المعلومات السرية وكل وثيقة متعلقة بها وطال ةدم العالقة التعاقدية سالوماح البتشروا فيها مع موفظيه ذالين  
. حيتاجون هذه المولعمات لبيعا لمناجتت ال تي مت ارشئها مناد يوك  

 

 مهنأ ىلع ةيطخلا ةقفاوملا مدقي امدنع ،وكياد نم اهاقلت يتلا ةينفلا تامولعملا ةيرحب مدختسي نأ يرتشملل نكمي:
 

أ( ك    ااوناب  للعف ملكية ماعة عند خإلابرا به؛موأ   

ب(  تإ مخباهر بهم بشكل قانوني من قبل أطراف أخرى مصرح لهم بالكشف عنها؛أ و  

 ةماع ةيكلم تاذ تانايب ةجلاعم للاخ نم هيفظوم لبق نم لقتسم لكشب لاعف مهريوطت مت دق ناك ،مهب رابخإلا دنع   (ج.
 

عند انتهءا جأل العالقة التعاقدية مع اديوك وأ حسب لطب خألاير، يلتزم المشتري بأن يعيد إلى اديكو جميع الوثائق المتعلقة بالمعلومات  
 ةداملا هذه بجومب اهظفح مت يتال  ةيرسال.

 
 

 ةيره قل ا فو رظل ا  .10 
 

صنملا تامازتلالا قرخ نع ةلوؤسم وكياد نوكت نل قرخال اذه نوكي امدنع ،انه ةروكذمال عيبلل ةماعلا طورشال يفو دقعلا يف اهيلع صو
صحلا سيلو طقف لاثملا ليبس ىلع ،لثم اهبنجت نكمي الو اهعيقوت نكمي الو اهتدارإ نع ةجراخ ثادحأ ببسب ريغو ةنلعملا بورحلا :ر

المعلنة، راوكالوث الطبيعية، الاوناراجفت، اولارحئق الوهمد، الوماقعطات، ارضإلابات يأو عون من أنعاو إلا اغلق، أومعال ساللطة  
العامةا لمشورعةأ و غير شمالروعة . 

 

يتعلقيف  الحة ام اذإ ساترم دحث الظرف القرهي أو أتثيراته ةدمل تتجزوا 201 يوما، يجزو أيل رطف الانسحاب بوساطة إخطرا خطي سبيط  
عن رارضألاىإل  الطرف رخآلا، ودبن لالا تماز اسببق إنراذ ودبون أي واجب ىلع الطرف اآرخل اوسء فيما يتعلق مبقابل لالنسحاب أو فيما  

بتوعيض . 
 
 

 تاد يرو تل  ا  ف قو و د قعل ا خسف  ب ابسأ  . 11 
 

الحق في فسخ العقد عن رطيق إطخار مكتبو موهج إلى المشتري بدون إنراذ مسبقأ و ام يعادله لإلبالغ عن الفسخ  Dayco سيوكن دلى  
ةلاح يف رارضألا ضيوعت ليبس ىلع:

 

انقطعاوأ  تعليقوأ  توقف الناشطا إلنجاتي شمللتري؛أ و  
 

 ةكرشال عرفل يئزجلا وأ لماكال فقوتال.

 

)i( 
 

)ii(
 

عن تنفيذ الطلبيات روتالويادت وكحمالمة نم خالل هذه الرشوط العامة ضإلابافة ىإل الاحالت راشمال إل ياه يف البند  Dayco الحته الماليةوس ف وتتقف  
وبردق ام ال يتعضرا معاسال بق مقر 5 وكلذك عند و قعو أي دحث من حمالتمل أن يتسبب يف خنا  فضا ضمانات اللويسة المداية للشمتري وأ غتيير  

Dayco وكذلكأ ي عملياتا ستحواذ / دجم قد تعا ضرلمدرودا لمادي للخطا رلبين ام لم تعط ضمانات كافيةإ لى  
 ةيمازلإلا دعاوقال.

 
 

 قب طمل ا  نوناقل ا   .12 
 

ايالطيإل القونان ىإل هنا المكذوةر للبيعا لعامة رشالوط تخضع . 
 

 .يف ةلاح دوجو تافالتخا و / وأ داضت نيب ةخسنال ةيالطيإلا هذهل ةقيثولا ةخسنالو ةيزيلجنلإا، نوكتس ةرادصال ةخسنلل ةيالطيإلا
 
 

 ةصتخمل ا  ةمكحمل ا  .13 
 

سابثتنءا مإكانية كرشة اديوك ان تتوجه حملكمة ،  Chieti صي ملحكمة كياتي ص الحر مجيع النازعات المتعلقة بهاذ العقد تقع مضن خالاتصا  
خمتصة ىرخأ طباق لقونان ءارجإلااتا لدمنية ىالطيالا . 

 

 
بترايخ              ........................اشملتري ،................. ....................
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التصديق على خإطار النبدو  
 

صيق صاحة و وبعناية تامة كما ارقين - عند الحجاة - البتد رقي الطافرن ةءارقب كل بند من دونب رشالوط العامة للبيع الوترعف ىلع هاوتحم ر  
 

 يندملا نوناقال نم 1342 و 1341 داوملل اقفو ةيتآلا دونبلا ىلع ينلعلا:
 

7 . امدة. 4 )شورط التراجع عن اونتهاء الحق في فضر ساثتناءات(; امةد. 5 )الدفع والفاوئ)د; 6 ا(احلتفاظ البملكية والمخاط)ر; مادة  
صتخمال ةيئاضقلا ةيالولا قرخ) 13 .ةدام ;(قبطملا نوناقلا) 12 .ةدام ;(باحسنالا يف قحلا( 11 .ةدام ;(تايلوؤسمال ديدحتو نامضلا(.  )ة

 

شمالتري بترايخ ،................. ....................  ........................ 


