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1. Scope
These General Terms and Conditions are applica-
ble for deliveries and services of World Systems 
Co. Ltd. (hereinafter “BELIMO”) to the client. If the 
client requests a delivery or service abroad, the 
contract will be concluded with the local BELIMO 
company in that country or with a BELIMO com-
pany named by BELIMO in the order confirmation. 
In such case, the General Terms and Conditions 
of the BELIMO company appointed in the order 
confirmation will be applicable. In case our deliv-
ery includes Software and accompanying docu-
mentation, the terms of the license agreement are 
applicable in addition to these General Terms and 
Conditions. However, in case of any conflict be-
tween the two documents, the license agreement 
shall prevail.

2. Conclusion of the contract
The contract is deemed to be concluded upon re-
ceipt of an order confirmation by the client or, 
upon absence of such confirmation, upon the seg-
regation of the ordered products by BELIMO. All 
catalogues, brochures and publications on the In-
ternet are considered to be an invitation to offer 
and are not binding for BELIMO.
Modifications or additions to these General Terms 
and Conditions or to the contract are not valid 
without written approval by BELIMO. Orders that 
deviate from the specifications published by 
BELIMO or contain additions or modifications 
made by the client will only be effective if they 
have been expressly approved by BELIMO with a 
written order confirmation.

3. Cancellation of the contract
Orders of products according to catalogue (stand-
ard products) may be cancelled by the client Prior 
to dispatch from factory of the ordered products by 
BELIMO provided that BELIMO has received the 
statement of cancellation prior to the time of Prior 
to dispatch from factory.
Orders of customers’ products (special designs 
etc.) may be cancelled only up to 4 hours after re-
ceipt of the order by BELIMO. In that case, a ser-
vice charge of 10% of the net order amount will be 
invoiced to the client. In case of customized prod-
ucts or configured actuators, a service charge of 
20% of the net order amount will be invoiced to the 
client.

4. Prices
If not expressly specified otherwise, all price infor-
mation is net, excluding VAT.
The standard packaging of the ordered products 
is included in the net price. All other costs, such 
as for transport, insurance, taxes, customs duties 
as well as export, import or other necessary ap-
provals will be invoiced as additional charges. The 
net price does not include any additional services 
performed by BELIMO, such as installation, com-
missioning and compilation of diagrams etc. A 
small-order fee in the amount of SAR 400 will be 
charged for orders with a net price of less than 
SAR 800.
BELIMO reserves the right to change prices at any 
time until the conclusion of the contract.

5. Delivery conditions
All times, dates and delivery deadlines are consid-
ered non-binding, unless their binding nature has 
been expressly agreed in writing. Binding delivery 
deadlines and dates that have been agreed upon 
in writing are met when the product is made avail-
able in the distributing warehouse before the cor-
responding dates have passed. If BELIMO has a 
delay in delivery, it is assumed that the client con-
tinues to demand the delivery. Compensation for 
late delivery or for replacement is excluded.
If not otherwise indicated on the order confirma-
tion, delivery of the Goods shall be made in ac-
cordance with Incoterms® 2020 DAP Goods 

recipient (DAP = Delivered At Place, delivery ad-
dress ship-to-party)
BELIMO reserves the right not to deliver the or-
dered products if they are unavailable; in this 
case, BELIMO will immediately notify the client of 
the non-availability and, if necessary, reimburse 
any payment already made.

6. Payment conditions
BELIMO invoices must be paid in full on the same 
date of invoice or according to agreed terms. After 
the payment deadline, the client will automatically 
owe BELIMO a reminder charge of SAR 200. If the 
client is in delay, BELIMO reserves the right to 
withhold further deliveries.
The client is not entitled to offset outstanding ac-
counts from BELIMO with any counterclaims.

7. Application, installation and use of 
BELIMO products

BELIMO products are intended for professional 
use only. BELIMO products may only be installed 
and replaced by skilled qualified personnel.
BELIMO products must be used in accordance 
with the specifications of the respective currently 
valid data and assembly sheet. Use of Belimo 
Cloud Services is governed by the "Terms of Use 
for BELIMO Cloud Services" in their currently valid 
version.

8. Specifications
Except when otherwise expressly stipulated, the 
information published by BELIMO in text or picture 
form (e.g. illustrations or drawings) in catalogues, 
brochures, websites, data and assembly sheets or 
other publications conclusively defines the spe-
cific characteristics of the goods delivered by 
BELIMO and their application possibilities and 
does not represent any guarantee for durability or 
specific characteristics. The specific characteris-
tics of the delivered products can deviate from that 
of images or samples in respect to material, colour 
or shape. BELIMO does not accept any responsi-
bility for the performance or fitness of products for 
a particular purpose.
The specifications communicated by BELIMO are 
only to be regarded as a guideline. BELIMO re-
serves the right to change the communicated 
product specifications or to deliver corresponding 
products from third-party suppliers in place of the 
ordered products.

9. Reservation of title
The title of supplied products remains with 
BELIMO until the client has fully paid all invoices.

10. Passing of risk
Benefit and risk with regard to the products pur-
chased pass to the client in accordance with 
agreed Incoterms® 2020.

11. Redemption of products
BELIMO may, upon prior agreement, redeem 
products according to catalogue (standard prod-
ucts) provided that these products are still con-
tained in the product range, virgin, i.e. not older 
that max. 3 months, unused, and originally packed 
at the time of return. BELIMO does not have any 
duty of redemption. Redemption of customers’ 
products (special designs, Designed to Order, 
configured actuators), Openline-products or prod-
ucts that have been procured on client’s specific 
demand is excluded.
The return of products according to catalogue 
shall be made enclosing a copy of the invoice and 
stating the reason for the return, free of all charges 
to the address of BELIMO Saudi Arabia, 3250 
Imam Abdullah Bin Saud Road (Exit 9), Riyadh 
13242.
From the credit as agreed with the client, a service 
charge of at least 20% of the net catalogue price 
will be deducted. A payment of the credit in cash 

is excluded. It can only be credited against future 
orders.

12. Duty of examination
The client shall examine all products for defects
within 3 working days of receipt. Any defects are 
to be reported to BELIMO immediately in writing; 
the product will otherwise be deemed to be ap-
proved. Hidden defects must be reported in writ-
ing within 3 working days after they are discov-
ered.

13. Warranty
With its warranty, BELIMO guarantees during the 
warranty period in accordance with this clause 13, 
that the delivered products meet the specifications 
that are explicitly listed on the corresponding data 
sheets. For the rest, any warranty is excluded as 
far as permitted by law.
In particular, no warranty is given for damage re-
sulting from or partly caused by the client or by 
third parties acting within the scope of responsibil-
ity of the client when

Products are used in areas that are not spec-
ified in the data and assembly sheets, espe-
cially in aircraft and any other airborne means 
of transport;
Products are used without observing the 
laws, official regulations or the instructions of 
BELIMO (especially regarding installation, 
commissioning, operating regulations and in-
formation on the data and assembly sheets);
Products are used under special conditions, 
especially under the continuous influence of 
aggressive chemicals, gases or liquids or out-
side of the permissible operating parameters 
or conditions for use;
Products are assembled, handled or installed 
incorrectly or without due care or not accord-
ing to the respective authoritative state-of-
the-art or are not used or installed by skilled 
qualified personnel;
Products are modified or repaired without 
prior written approval of BELIMO;
Products become worn out as a result of in-
appropriate or unintended use or excessive 
stress;
Products are stored inappropriately; or
The client or third parties are responsible for 
damage.

For Openline-products further limitations of liabil-
ity according to the applicable framework agree-
ment, concluded between BELIMO and the client, 
will apply.
The client is liable for actions or omissions of aux-
iliary personnel as if these were his own actions. 

The warranty period is five years from the date of 
manufacture for BELIMO products. The warranty 
period is two years from the date of delivery for 
Openline-Products. The warranty period for prod-
ucts that have not been manufactured by BELIMO 
(trade products) can be derived from the order 
confirmation. Trade products are specified as 
such, either by the name and/or by the logo of the 
manufacturer. The warranty period for trade prod-
ucts is generally one year from the date of deliv-
ery, in exceptional cases two years from the date 
of delivery. The warranty period starts at the time 
of manufacture or delivery of the product, respec-
tively, without requiring acceptance from or testing 
by the client.
The client is obliged to immediately initiate all suit-
able measures to minimise damage. If a timely re-
port has been made in accordance with Section 
12 above, BELIMO is obliged either to replace de-
fective products with products that are equal or 
equivalent, to have them repaired either by 
BELIMO or third parties at BELIMO’s expense or 
to issue the client a credit note in the amount of 
the net price paid for the defective product. 
BELIMO will decide which of these measures is 
taken.
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  תנאי מכירה כלליים  

  (התנאים המעודכנים זמינים באתר)
  01.01.2021/ בתוקף החל מתאריך  2גירסא 

  
  

 כללי:   .1
חברת שמר נציגויות בע"מ (להלן: "שמר") ולא   חלים על משלוחים ושירותים שלהם המחייבים וים אלה יתנאים כלל

יחייבוה שום תנאים הסותרים את תנאי המכירה להלן. תנאים אלו יהיו חלק מכל עסקה בין שמר לבין הלקוח אלא  
תנאי הסכם הרישיון חלים בנוסף  אחרת בכתב ע"י שמר. במקרה של אספקת תוכנה ותיעוד נלווה, אם הוסכם  

 .זאת, במקרה של התנגשות בין שני המסמכים, הסכם הרישיון יגברלתנאים ולהגבלות אלה. עם 
  

  עריכת הסכם מכירה:  .2
ת הזמנה טלפונית, בע"פ או בכל אמצעי אחר, תחשב כיצירת הסכם מכירה בין  או בע קבלת טופס הזמנה מהלקוח  

נחשבים  , הן אצל ספקי שמר והן באתר שמר עצמה,  כל הקטלוגים, העלונים והפרסומים באינטרנטשמר ללקוח. 
כתב  שינויים או תוספות לתנאים כלליים אלה או לחוזה אינם תקפים ללא אישור ב . את שמרואינם מחייבים צעה לה

או מכילות תוספות או שינויים שבוצעו על ידי הלקוח  שמר  . הזמנות החורגות מהמפרטים שפורסמו על ידישל שמר
  ידי שמר.  עלובכתב רק אם הן אושרו במפורש בתוקף יהיו 

 
  ביטול הסכם מכירה:  .3

שמר, ובתנאי  לתחילת תפעול ההזמנה ע"י  (מוצרים סטנדרטיים) עד  מלאי לבטל הזמנות של מוצרי רשאיהלקוח 
 . לעיל 2באותו אופן שבו היא נשלחה בסעיף מס' קיבלה את הודעת הביטול  ששמר 

הלקוח יחויב  . במקרה זה, שמר שעות לאחר קבלת ההזמנה על ידי  4רק עד  לקוח ניתן לבטל הזמנות של מוצרי
(כולל מוצרים שמתבצע הגדרה  מסכום ההזמנה נטו. במקרה של מוצרים מותאמים אישית 10%בגובה שירות בדמי 

מסכום   20%בגובה שירות  הלקוח יחויב בדמי , מחוץ לדף הנתונים מוגדריםהאו מפעילים   ייחודית, טרם אספקתם)
  .  ההזמנה נטו

  
 מחירים:   .4

  .מע"מ יםכולל ואינםאם לא נקבע אחרת במפורש, כל המחירים הם נטו, 
. כל העלויות האחרות, כגון הובלה, ביטוח, מיסים,  המוצרהאריזה הסטנדרטית של המוצרים שהוזמנו כלולה במחיר 

  מכס כמו גם ייצוא, יבוא או אישורים הכרחיים אחרים, יחויבו כחיובים נוספים.  
אישור התקנה.  נה, תק גדרה, הרכבת חלקים, הכגון ה ידי שמר-עלהמחיר נטו אינו כולל שירותים נוספים המבוצעים 

  מע"מ  ₪ + 250 סכום שלמקטנה ₪ + מע"מ, תתווסף להזמנה  120תוספת דמי טיפול בגובה 
  . שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת עד לסיום החוזהשמר 

  
 :  משלוח .5

ידי שמר הינם משוערים בלבד, וכי יתכנו איחורים באספקה עקב  -הלקח מצהיר ומודע כי מועדי האספקה שצוינו על
  האספקהכל הזמנים, התאריכים ומועדי תקלות אצל ספקי שמר בחו"ל, ספקי שמר בארץ, עיכובים בהובלות. לפיכך, 

מועדי האספקה  . עם זאת, שצוינוי האספקה שמר תעשה כמיטב יכולתה ע"מ לעמוד בתנאנחשבים כבלתי מחייבים. 
בלבד וכפוף   מקומי בישראלוהתאריכים המחייבים שהוסכמו עליהם בכתב מתקיימים כאשר המוצר זמין במחסן ה

עבור מוצרים המיובאים מחו"ל, לא תתקבל כל טענה עבור עיכוב או איחור  . מכירה של המוצר ו/או השירות-לאי
מובהר בזאת כי לא   . סכם המכירה נשמר ואינו מבוטל, ההנחה היא שהאספקה ב ב עיכונוצר אם במועדי האספקה. 

 מכל סיבה שהיא.   או באספקה משלוחעיכוב בפיצוי עבור יינתן 
ע"פ תנאי   במחסן שמרובשעות הפעילות המקובלות באישור ההזמנה, מסירת הטובין תיעשה אם לא צוין אחרת  

Incoterms® 2020 EXW  .  
מכל   זמיניםמיוצרים עוד או שאינם שומרת לעצמה את הזכות לא לספק את המוצרים שהוזמנו אם הם אינם שמר 

על אי הזמינות ובמידת הצורך תשיב כל תשלום שכבר   מידי תודיע ללקוח באופןשמר  ; במקרה זה, סיבה שהיא
  בוצע. 
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1. Scope
These General Terms and Conditions are applica-
ble for deliveries and services of World Systems 
Co. Ltd. (hereinafter “BELIMO”) to the client. If the 
client requests a delivery or service abroad, the 
contract will be concluded with the local BELIMO 
company in that country or with a BELIMO com-
pany named by BELIMO in the order confirmation. 
In such case, the General Terms and Conditions 
of the BELIMO company appointed in the order 
confirmation will be applicable. In case our deliv-
ery includes Software and accompanying docu-
mentation, the terms of the license agreement are 
applicable in addition to these General Terms and 
Conditions. However, in case of any conflict be-
tween the two documents, the license agreement 
shall prevail.

2. Conclusion of the contract
The contract is deemed to be concluded upon re-
ceipt of an order confirmation by the client or, 
upon absence of such confirmation, upon the seg-
regation of the ordered products by BELIMO. All 
catalogues, brochures and publications on the In-
ternet are considered to be an invitation to offer 
and are not binding for BELIMO.
Modifications or additions to these General Terms 
and Conditions or to the contract are not valid 
without written approval by BELIMO. Orders that 
deviate from the specifications published by 
BELIMO or contain additions or modifications 
made by the client will only be effective if they 
have been expressly approved by BELIMO with a 
written order confirmation.

3. Cancellation of the contract
Orders of products according to catalogue (stand-
ard products) may be cancelled by the client Prior 
to dispatch from factory of the ordered products by 
BELIMO provided that BELIMO has received the 
statement of cancellation prior to the time of Prior 
to dispatch from factory.
Orders of customers’ products (special designs 
etc.) may be cancelled only up to 4 hours after re-
ceipt of the order by BELIMO. In that case, a ser-
vice charge of 10% of the net order amount will be 
invoiced to the client. In case of customized prod-
ucts or configured actuators, a service charge of 
20% of the net order amount will be invoiced to the 
client.

4. Prices
If not expressly specified otherwise, all price infor-
mation is net, excluding VAT.
The standard packaging of the ordered products 
is included in the net price. All other costs, such 
as for transport, insurance, taxes, customs duties 
as well as export, import or other necessary ap-
provals will be invoiced as additional charges. The 
net price does not include any additional services 
performed by BELIMO, such as installation, com-
missioning and compilation of diagrams etc. A 
small-order fee in the amount of SAR 400 will be 
charged for orders with a net price of less than 
SAR 800.
BELIMO reserves the right to change prices at any 
time until the conclusion of the contract.

5. Delivery conditions
All times, dates and delivery deadlines are consid-
ered non-binding, unless their binding nature has 
been expressly agreed in writing. Binding delivery 
deadlines and dates that have been agreed upon 
in writing are met when the product is made avail-
able in the distributing warehouse before the cor-
responding dates have passed. If BELIMO has a 
delay in delivery, it is assumed that the client con-
tinues to demand the delivery. Compensation for 
late delivery or for replacement is excluded.
If not otherwise indicated on the order confirma-
tion, delivery of the Goods shall be made in ac-
cordance with Incoterms® 2020 DAP Goods 

recipient (DAP = Delivered At Place, delivery ad-
dress ship-to-party)
BELIMO reserves the right not to deliver the or-
dered products if they are unavailable; in this 
case, BELIMO will immediately notify the client of 
the non-availability and, if necessary, reimburse 
any payment already made.

6. Payment conditions
BELIMO invoices must be paid in full on the same 
date of invoice or according to agreed terms. After 
the payment deadline, the client will automatically 
owe BELIMO a reminder charge of SAR 200. If the 
client is in delay, BELIMO reserves the right to 
withhold further deliveries.
The client is not entitled to offset outstanding ac-
counts from BELIMO with any counterclaims.

7. Application, installation and use of 
BELIMO products

BELIMO products are intended for professional 
use only. BELIMO products may only be installed 
and replaced by skilled qualified personnel.
BELIMO products must be used in accordance 
with the specifications of the respective currently 
valid data and assembly sheet. Use of Belimo 
Cloud Services is governed by the "Terms of Use 
for BELIMO Cloud Services" in their currently valid 
version.

8. Specifications
Except when otherwise expressly stipulated, the 
information published by BELIMO in text or picture 
form (e.g. illustrations or drawings) in catalogues, 
brochures, websites, data and assembly sheets or 
other publications conclusively defines the spe-
cific characteristics of the goods delivered by 
BELIMO and their application possibilities and 
does not represent any guarantee for durability or 
specific characteristics. The specific characteris-
tics of the delivered products can deviate from that 
of images or samples in respect to material, colour 
or shape. BELIMO does not accept any responsi-
bility for the performance or fitness of products for 
a particular purpose.
The specifications communicated by BELIMO are 
only to be regarded as a guideline. BELIMO re-
serves the right to change the communicated 
product specifications or to deliver corresponding 
products from third-party suppliers in place of the 
ordered products.

9. Reservation of title
The title of supplied products remains with 
BELIMO until the client has fully paid all invoices.

10. Passing of risk
Benefit and risk with regard to the products pur-
chased pass to the client in accordance with 
agreed Incoterms® 2020.

11. Redemption of products
BELIMO may, upon prior agreement, redeem 
products according to catalogue (standard prod-
ucts) provided that these products are still con-
tained in the product range, virgin, i.e. not older 
that max. 3 months, unused, and originally packed 
at the time of return. BELIMO does not have any 
duty of redemption. Redemption of customers’ 
products (special designs, Designed to Order, 
configured actuators), Openline-products or prod-
ucts that have been procured on client’s specific 
demand is excluded.
The return of products according to catalogue 
shall be made enclosing a copy of the invoice and 
stating the reason for the return, free of all charges 
to the address of BELIMO Saudi Arabia, 3250 
Imam Abdullah Bin Saud Road (Exit 9), Riyadh 
13242.
From the credit as agreed with the client, a service 
charge of at least 20% of the net catalogue price 
will be deducted. A payment of the credit in cash 

is excluded. It can only be credited against future 
orders.

12. Duty of examination
The client shall examine all products for defects
within 3 working days of receipt. Any defects are 
to be reported to BELIMO immediately in writing; 
the product will otherwise be deemed to be ap-
proved. Hidden defects must be reported in writ-
ing within 3 working days after they are discov-
ered.

13. Warranty
With its warranty, BELIMO guarantees during the 
warranty period in accordance with this clause 13, 
that the delivered products meet the specifications 
that are explicitly listed on the corresponding data 
sheets. For the rest, any warranty is excluded as 
far as permitted by law.
In particular, no warranty is given for damage re-
sulting from or partly caused by the client or by 
third parties acting within the scope of responsibil-
ity of the client when

Products are used in areas that are not spec-
ified in the data and assembly sheets, espe-
cially in aircraft and any other airborne means 
of transport;
Products are used without observing the 
laws, official regulations or the instructions of 
BELIMO (especially regarding installation, 
commissioning, operating regulations and in-
formation on the data and assembly sheets);
Products are used under special conditions, 
especially under the continuous influence of 
aggressive chemicals, gases or liquids or out-
side of the permissible operating parameters 
or conditions for use;
Products are assembled, handled or installed 
incorrectly or without due care or not accord-
ing to the respective authoritative state-of-
the-art or are not used or installed by skilled 
qualified personnel;
Products are modified or repaired without 
prior written approval of BELIMO;
Products become worn out as a result of in-
appropriate or unintended use or excessive 
stress;
Products are stored inappropriately; or
The client or third parties are responsible for 
damage.

For Openline-products further limitations of liabil-
ity according to the applicable framework agree-
ment, concluded between BELIMO and the client, 
will apply.
The client is liable for actions or omissions of aux-
iliary personnel as if these were his own actions. 

The warranty period is five years from the date of 
manufacture for BELIMO products. The warranty 
period is two years from the date of delivery for 
Openline-Products. The warranty period for prod-
ucts that have not been manufactured by BELIMO 
(trade products) can be derived from the order 
confirmation. Trade products are specified as 
such, either by the name and/or by the logo of the 
manufacturer. The warranty period for trade prod-
ucts is generally one year from the date of deliv-
ery, in exceptional cases two years from the date 
of delivery. The warranty period starts at the time 
of manufacture or delivery of the product, respec-
tively, without requiring acceptance from or testing 
by the client.
The client is obliged to immediately initiate all suit-
able measures to minimise damage. If a timely re-
port has been made in accordance with Section 
12 above, BELIMO is obliged either to replace de-
fective products with products that are equal or 
equivalent, to have them repaired either by 
BELIMO or third parties at BELIMO’s expense or 
to issue the client a credit note in the amount of 
the net price paid for the defective product. 
BELIMO will decide which of these measures is 
taken.
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 :  תשלום .6

הלקוח מתחייב לשלם לשמר במזומן, מיד עם קבלת דרישה הראשונה, כל יתרת חוב, וזאת בהתאם לספרי הנהלת  
שמר  , חלף התשלוםומועד חוב לחשבונית, במידה ולא שולם חשבונות של שמר שיהוו ראיה מוחלטת לקיום החוב. 

א שולם סכום שלהאו ריבית בגין מ  ₪ + מע" 250  הלקוח באופן אוטומטי חיוב תזכורת שלתהיה רשאית לחייב את 
סכום חיוב התזכורת. אם  הפיגורים גבוהה מ ריביתלתשלום בגין ם , במידה וסכו 7.75% ע"פ ריבית שנתית של

 שומרת לעצמה את הזכות לעכב משלוחים נוספים. הלקוח מתעכב בביצוע התשלום, שמר 
יעה אשר יש לו כלפי שמר, מכל מקור שהוא ובגין  כל חוב ו/או תב  תיחשבונמהסכום הנקוב ב הלקוח אינו רשאי לקזז 

  .כל עילה שהיא
  

 :  התקנה ויישום של מוצרים המשווקים ע"י שמר .7
ידי בעל מקצוע  -המוצרים המשווקים ע"י שמר הינם לשימוש של בעלי מקצוע בלבד. יש להתקין מוצרים אלו רק על

כל   השימושים המאושרים לשימוש בדף הנתונים שלמיומן. יש להשתמש במוצרים רק ע"פ הנחיות היצרן ורק ע"פ 
פי  -שלא עלשימוש התקנה ושימוש בענן של שמר או ספקיה הוא ע"פ תנאי השימוש התקפים של הענן עצמו. . מוצר

  הוראות היצרן הינם על אחריותו הבלעדית של הלקוח. 
  

 מפרטים: .8
  לדוגמאטקסט או בתמונות (ת  בצור רןשמר ו/או היצלמעט כאשר נקבע אחרת במפורש, המידע שפורסם על ידי 

  הוראות התקנה נתונים ודפי קטלוגים, עלונים, אתרי אינטרנט, הצעות מחיר/אישור הזמנה, רישומים) בבאיורים או  ב
 ואת יישומםהיצרן מגדיר באופן מוחלט את המאפיינים הספציפיים של הטובין שנמסרו על ידי  , או פרסומים אחרים

המאפיינים הספציפיים של המוצרים שנמסרו יכולים . הספציפייםואינו מציג כל התחייבות לעמידות או למאפיינים 
ת אחריות כלשהי לביצועים  אינה מקבלשמר ורה. או צ  לסטות מתכונות של תמונות או דוגמאות ביחס לחומר, צבע

 או לכושרם של מוצרים למטרה מסוימת. 
  במידה וסתירה בין פרסומי שמר לפרסומי היצרן, פרסומי היצרן הם אלו שגוברים. 

הזכות לשנות את  שמר ו/או היצרן שומרים לעצמם את כהנחיה. שמר  יש לראות רק את המפרטים המועברים על ידי
    צרים תואמים מספקים של צד שלישי במקום המוצרים שהוזמנו.מפרט המוצר המועבר או למסור מו

  
 :  בעלות מוצרים .9

  שילם את החשבוניות במלואן. כל המוצרים שסופקו יהיו בבעלותה הבלעדית של שמר עד שהלקוח 
  

 : העברת הסיכון .10
 Incoterms® 2020   בכל הנוגע למוצרים שנרכשו, העברת האחריות והסיכון ללקוח תהיה ע"פ תנאי המכר ע"פ 

  
 החזרת מוצרים  .11

קו  מוצרי קטלוג (מוצרים סטנדרטיים) ובלבד שמוצרים אלה עדיין כלולים בהחזיר רשאי, בהסכמה מראש, להלקוח 
  חודשים מהתאריך שנקוב עליו. 6-גדול מ אינובאריזתו המקורית ותאריך הייצור , שימושנעשה בהם לא , המוצרים

  בכל מקרה, שמר אינה מחויבת לקבל מוצרים חזרה ושיקול הדעת הוא של שמר בלבד. 
מוגדרים), מוצרי מתוכנתים/מפעילים מוצרים עם לוגו לקוח, מוצרי הלקוחות (עיצובים מיוחדים, החזיר אין אפשרות ל

 של הלקוח. או מוצרים שנרכשו לפי דרישה ספציפית   בתקשורת
למחסן   תעשה תוך צירוף עותק של החשבונית ובציון סיבת ההחזרה ),על פי קטלוגסטנדרטיים (החזרת מוצרים 

  . שמר בשעות הפעילות הרגילות
ליצרן  בתוספת הובלות המוצר ממחיר  20%מהזיכוי כפי שהוסכם עם הלקוח, ינוכה תשלום שירות של לפחות  

בגין  ללקוח. שמר אינה מחויבת לבצע תשלום לאחר זיכוי. ידי שמר-שיקבעו עלוחזרה, ובתוספת דמי טיפול כפי 
פי שיקול דעתה הבלעדי של  -, והכל עלע"י הלקוח הזמנות עתידיותלזקוף את הזיכוי לביצוע ורשאית , החזרות אלו
  חברת שמר 

  
 :  חובת בדיקה .12

יש לדווח  במקרה של פגם או אי התאמה  . תםימי עבודה מיום קבל 5הלקוח יבדוק את כל המוצרים עבור פגמים תוך 
  .יםכמאושר ווהמשלוח ייחשב על כל ליקוי בכתב; אחרת המוצר שמרמייד ל
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 :  תשלום .6

הלקוח מתחייב לשלם לשמר במזומן, מיד עם קבלת דרישה הראשונה, כל יתרת חוב, וזאת בהתאם לספרי הנהלת  
שמר  , חלף התשלוםומועד חוב לחשבונית, במידה ולא שולם חשבונות של שמר שיהוו ראיה מוחלטת לקיום החוב. 

א שולם סכום שלהאו ריבית בגין מ  ₪ + מע" 250  הלקוח באופן אוטומטי חיוב תזכורת שלתהיה רשאית לחייב את 
סכום חיוב התזכורת. אם  הפיגורים גבוהה מ ריביתלתשלום בגין ם , במידה וסכו 7.75% ע"פ ריבית שנתית של

 שומרת לעצמה את הזכות לעכב משלוחים נוספים. הלקוח מתעכב בביצוע התשלום, שמר 
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  הוראות התקנה נתונים ודפי קטלוגים, עלונים, אתרי אינטרנט, הצעות מחיר/אישור הזמנה, רישומים) בבאיורים או  ב
 ואת יישומםהיצרן מגדיר באופן מוחלט את המאפיינים הספציפיים של הטובין שנמסרו על ידי  , או פרסומים אחרים

המאפיינים הספציפיים של המוצרים שנמסרו יכולים . הספציפייםואינו מציג כל התחייבות לעמידות או למאפיינים 
ת אחריות כלשהי לביצועים  אינה מקבלשמר ורה. או צ  לסטות מתכונות של תמונות או דוגמאות ביחס לחומר, צבע

 או לכושרם של מוצרים למטרה מסוימת. 
  במידה וסתירה בין פרסומי שמר לפרסומי היצרן, פרסומי היצרן הם אלו שגוברים. 

הזכות לשנות את  שמר ו/או היצרן שומרים לעצמם את כהנחיה. שמר  יש לראות רק את המפרטים המועברים על ידי
    צרים תואמים מספקים של צד שלישי במקום המוצרים שהוזמנו.מפרט המוצר המועבר או למסור מו

  
 :  בעלות מוצרים .9

  שילם את החשבוניות במלואן. כל המוצרים שסופקו יהיו בבעלותה הבלעדית של שמר עד שהלקוח 
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קו  מוצרי קטלוג (מוצרים סטנדרטיים) ובלבד שמוצרים אלה עדיין כלולים בהחזיר רשאי, בהסכמה מראש, להלקוח 
  חודשים מהתאריך שנקוב עליו. 6-גדול מ אינובאריזתו המקורית ותאריך הייצור , שימושנעשה בהם לא , המוצרים

  בכל מקרה, שמר אינה מחויבת לקבל מוצרים חזרה ושיקול הדעת הוא של שמר בלבד. 
מוגדרים), מוצרי מתוכנתים/מפעילים מוצרים עם לוגו לקוח, מוצרי הלקוחות (עיצובים מיוחדים, החזיר אין אפשרות ל

 של הלקוח. או מוצרים שנרכשו לפי דרישה ספציפית   בתקשורת
למחסן   תעשה תוך צירוף עותק של החשבונית ובציון סיבת ההחזרה ),על פי קטלוגסטנדרטיים (החזרת מוצרים 

  . שמר בשעות הפעילות הרגילות
ליצרן  בתוספת הובלות המוצר ממחיר  20%מהזיכוי כפי שהוסכם עם הלקוח, ינוכה תשלום שירות של לפחות  

בגין  ללקוח. שמר אינה מחויבת לבצע תשלום לאחר זיכוי. ידי שמר-שיקבעו עלוחזרה, ובתוספת דמי טיפול כפי 
פי שיקול דעתה הבלעדי של  -, והכל עלע"י הלקוח הזמנות עתידיותלזקוף את הזיכוי לביצוע ורשאית , החזרות אלו
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  .יםכמאושר ווהמשלוח ייחשב על כל ליקוי בכתב; אחרת המוצר שמרמייד ל

   



General Terms and Conditions (GTC)
(The currently valid General Terms and Conditions are available on the Internet.)

As of January 2021 / V2 1/2

1. Scope
These General Terms and Conditions are applica-
ble for deliveries and services of World Systems 
Co. Ltd. (hereinafter “BELIMO”) to the client. If the 
client requests a delivery or service abroad, the 
contract will be concluded with the local BELIMO 
company in that country or with a BELIMO com-
pany named by BELIMO in the order confirmation. 
In such case, the General Terms and Conditions 
of the BELIMO company appointed in the order 
confirmation will be applicable. In case our deliv-
ery includes Software and accompanying docu-
mentation, the terms of the license agreement are 
applicable in addition to these General Terms and 
Conditions. However, in case of any conflict be-
tween the two documents, the license agreement 
shall prevail.

2. Conclusion of the contract
The contract is deemed to be concluded upon re-
ceipt of an order confirmation by the client or, 
upon absence of such confirmation, upon the seg-
regation of the ordered products by BELIMO. All 
catalogues, brochures and publications on the In-
ternet are considered to be an invitation to offer 
and are not binding for BELIMO.
Modifications or additions to these General Terms 
and Conditions or to the contract are not valid 
without written approval by BELIMO. Orders that 
deviate from the specifications published by 
BELIMO or contain additions or modifications 
made by the client will only be effective if they 
have been expressly approved by BELIMO with a 
written order confirmation.

3. Cancellation of the contract
Orders of products according to catalogue (stand-
ard products) may be cancelled by the client Prior 
to dispatch from factory of the ordered products by 
BELIMO provided that BELIMO has received the 
statement of cancellation prior to the time of Prior 
to dispatch from factory.
Orders of customers’ products (special designs 
etc.) may be cancelled only up to 4 hours after re-
ceipt of the order by BELIMO. In that case, a ser-
vice charge of 10% of the net order amount will be 
invoiced to the client. In case of customized prod-
ucts or configured actuators, a service charge of 
20% of the net order amount will be invoiced to the 
client.

4. Prices
If not expressly specified otherwise, all price infor-
mation is net, excluding VAT.
The standard packaging of the ordered products 
is included in the net price. All other costs, such 
as for transport, insurance, taxes, customs duties 
as well as export, import or other necessary ap-
provals will be invoiced as additional charges. The 
net price does not include any additional services 
performed by BELIMO, such as installation, com-
missioning and compilation of diagrams etc. A 
small-order fee in the amount of SAR 400 will be 
charged for orders with a net price of less than 
SAR 800.
BELIMO reserves the right to change prices at any 
time until the conclusion of the contract.

5. Delivery conditions
All times, dates and delivery deadlines are consid-
ered non-binding, unless their binding nature has 
been expressly agreed in writing. Binding delivery 
deadlines and dates that have been agreed upon 
in writing are met when the product is made avail-
able in the distributing warehouse before the cor-
responding dates have passed. If BELIMO has a 
delay in delivery, it is assumed that the client con-
tinues to demand the delivery. Compensation for 
late delivery or for replacement is excluded.
If not otherwise indicated on the order confirma-
tion, delivery of the Goods shall be made in ac-
cordance with Incoterms® 2020 DAP Goods 

recipient (DAP = Delivered At Place, delivery ad-
dress ship-to-party)
BELIMO reserves the right not to deliver the or-
dered products if they are unavailable; in this 
case, BELIMO will immediately notify the client of 
the non-availability and, if necessary, reimburse 
any payment already made.

6. Payment conditions
BELIMO invoices must be paid in full on the same 
date of invoice or according to agreed terms. After 
the payment deadline, the client will automatically 
owe BELIMO a reminder charge of SAR 200. If the 
client is in delay, BELIMO reserves the right to 
withhold further deliveries.
The client is not entitled to offset outstanding ac-
counts from BELIMO with any counterclaims.

7. Application, installation and use of 
BELIMO products

BELIMO products are intended for professional 
use only. BELIMO products may only be installed 
and replaced by skilled qualified personnel.
BELIMO products must be used in accordance 
with the specifications of the respective currently 
valid data and assembly sheet. Use of Belimo 
Cloud Services is governed by the "Terms of Use 
for BELIMO Cloud Services" in their currently valid 
version.

8. Specifications
Except when otherwise expressly stipulated, the 
information published by BELIMO in text or picture 
form (e.g. illustrations or drawings) in catalogues, 
brochures, websites, data and assembly sheets or 
other publications conclusively defines the spe-
cific characteristics of the goods delivered by 
BELIMO and their application possibilities and 
does not represent any guarantee for durability or 
specific characteristics. The specific characteris-
tics of the delivered products can deviate from that 
of images or samples in respect to material, colour 
or shape. BELIMO does not accept any responsi-
bility for the performance or fitness of products for 
a particular purpose.
The specifications communicated by BELIMO are 
only to be regarded as a guideline. BELIMO re-
serves the right to change the communicated 
product specifications or to deliver corresponding 
products from third-party suppliers in place of the 
ordered products.

9. Reservation of title
The title of supplied products remains with 
BELIMO until the client has fully paid all invoices.

10. Passing of risk
Benefit and risk with regard to the products pur-
chased pass to the client in accordance with 
agreed Incoterms® 2020.

11. Redemption of products
BELIMO may, upon prior agreement, redeem 
products according to catalogue (standard prod-
ucts) provided that these products are still con-
tained in the product range, virgin, i.e. not older 
that max. 3 months, unused, and originally packed 
at the time of return. BELIMO does not have any 
duty of redemption. Redemption of customers’ 
products (special designs, Designed to Order, 
configured actuators), Openline-products or prod-
ucts that have been procured on client’s specific 
demand is excluded.
The return of products according to catalogue 
shall be made enclosing a copy of the invoice and 
stating the reason for the return, free of all charges 
to the address of BELIMO Saudi Arabia, 3250 
Imam Abdullah Bin Saud Road (Exit 9), Riyadh 
13242.
From the credit as agreed with the client, a service 
charge of at least 20% of the net catalogue price 
will be deducted. A payment of the credit in cash 

is excluded. It can only be credited against future 
orders.

12. Duty of examination
The client shall examine all products for defects
within 3 working days of receipt. Any defects are 
to be reported to BELIMO immediately in writing; 
the product will otherwise be deemed to be ap-
proved. Hidden defects must be reported in writ-
ing within 3 working days after they are discov-
ered.

13. Warranty
With its warranty, BELIMO guarantees during the 
warranty period in accordance with this clause 13, 
that the delivered products meet the specifications 
that are explicitly listed on the corresponding data 
sheets. For the rest, any warranty is excluded as 
far as permitted by law.
In particular, no warranty is given for damage re-
sulting from or partly caused by the client or by 
third parties acting within the scope of responsibil-
ity of the client when

Products are used in areas that are not spec-
ified in the data and assembly sheets, espe-
cially in aircraft and any other airborne means 
of transport;
Products are used without observing the 
laws, official regulations or the instructions of 
BELIMO (especially regarding installation, 
commissioning, operating regulations and in-
formation on the data and assembly sheets);
Products are used under special conditions, 
especially under the continuous influence of 
aggressive chemicals, gases or liquids or out-
side of the permissible operating parameters 
or conditions for use;
Products are assembled, handled or installed 
incorrectly or without due care or not accord-
ing to the respective authoritative state-of-
the-art or are not used or installed by skilled 
qualified personnel;
Products are modified or repaired without 
prior written approval of BELIMO;
Products become worn out as a result of in-
appropriate or unintended use or excessive 
stress;
Products are stored inappropriately; or
The client or third parties are responsible for 
damage.

For Openline-products further limitations of liabil-
ity according to the applicable framework agree-
ment, concluded between BELIMO and the client, 
will apply.
The client is liable for actions or omissions of aux-
iliary personnel as if these were his own actions. 

The warranty period is five years from the date of 
manufacture for BELIMO products. The warranty 
period is two years from the date of delivery for 
Openline-Products. The warranty period for prod-
ucts that have not been manufactured by BELIMO 
(trade products) can be derived from the order 
confirmation. Trade products are specified as 
such, either by the name and/or by the logo of the 
manufacturer. The warranty period for trade prod-
ucts is generally one year from the date of deliv-
ery, in exceptional cases two years from the date 
of delivery. The warranty period starts at the time 
of manufacture or delivery of the product, respec-
tively, without requiring acceptance from or testing 
by the client.
The client is obliged to immediately initiate all suit-
able measures to minimise damage. If a timely re-
port has been made in accordance with Section 
12 above, BELIMO is obliged either to replace de-
fective products with products that are equal or 
equivalent, to have them repaired either by 
BELIMO or third parties at BELIMO’s expense or 
to issue the client a credit note in the amount of 
the net price paid for the defective product. 
BELIMO will decide which of these measures is 
taken.
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 :  אחריות .13

, כי המוצרים שנמסרו עומדים  13מבטיחה במהלך תקופת האחריות בהתאם לסעיף  חברת שמרבגבול אחריותה, 
 כל אחריות לא נכללת ככל שמותר בחוק. מעבר לכך, הנתונים המתאימים.  בדפיבמפרט המופיע במפורש 

בפרט, לא ניתנת אחריות לנזקים הנובעים או נגרמים בחלקם על ידי הלקוח או על ידי צדדים שלישיים הפועלים 
 מסגרת אחריותו של הלקוח כאשר ב

, במיוחד  הוראות ההתקנה שלא צוינו בנתונים ובאו ביישומים  באזוריםאשר נעשה בהם שימוש מוצרים   . א
 במטוסים ובכל אמצעי תחבורה אחרים הנישאים באוויר;

בהתייחס  (במיוחד היצרן  הוראות ו/או  התקנות הרשמיות פי החוק, -מוצרים אשר נעשה בהם שימוש לא על  . ב
 ); והוראות הפעלהמידע על הנתונים , תנאי שימוש, הפעלההתקנה, צורת הל

  בתנאים מיוחדים, במיוחד תחת השפעה מתמדת של כימיקליםאשר נעשה בהם שימוש מוצרים   . ג
 אגרסיביים, גזים או נוזלים או מחוץ לפרמטרי ההפעלה או לתנאי השימוש המותרים;

  להנחיותנכונה או ללא טיפול נאות או שלא בהתאם בצורה לא  הותקנו  או  טופלו, שהורכבומוצרים   .ד
 , או שאינם משמשים או מותקנים על ידי אנשי מקצוע מיומנים; ות המעודכנותהמקצועי

 שמר ו/או היצרן. ללא אישור מראש ובכתב של אשר שונו או תוקנומוצרים   .ה
 ; עם מתח הפעלה גבוה מהמותר ו, לא נכון אכתוצאה משימוש לא הולםאשר נשחקו מוצרים   .ו
 אומאוחסנים כראוי;  אינם המוצרים   .ז
 הלקוח או צד שלישי אחראים לנזק.   .ח

 ללקוח.היצרן  יחולו מגבלות נוספות של אחריות על פי הסכם המסגרת הרלוונטי, שנחתם בין Openlineלגבי מוצרי 
 . כאילו היו פעולותיו שלו קבלני משנההלקוח אחראי למעשים או מחדלים של 

 
בלימו   ר כפי שמוטבע על המוצר. עבור מוצרישנים ממועד הייצו) 5(תקופת האחריות היא חמש  -עבור מוצרי בלימו 
  מהתאריך המוטבע על המוצר. נתיים  , האחריות היא שEXT-SW ,Openline המתחילים בסימון

ומוצרים נוספים שאינם נושאי לוגו   )מוגדרים ככאלה, בין בשם ו/או לפי הלוגו של היצרןעבור מוצרי סחר כלליים (
  מקרים חריגים שנתיים מיום המסירה.  אספקה ובתקופת האחריות היא בדרך כלל שנה מיום הבלימו, 

להחליף מוצרים מחויבת שמר הלקוח מחויב מייד לנקוט בכל האמצעים המתאימים למזעור הנזק. בעת תקלה, 
שמר. לחילופין,  צדדים שלישיים על חשבון ידי-היצרן או על ידיפגומים במוצרים שווים או שקולים, לתקן אותם על 

  פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת שמר.  -והכל על עבור המוצר הפגום זיכוי ע"פ הסכום שחויבוציא ללקוח הלניתן 
כל חיובים נוספים שייגרמו בקשר להחלפה, כגון הובלה, פירוק, הרכבה, הזמנה מחדש ובירורים נלווים יישאו 

תקבע כי אין חבות אחריות בהתאם לתנאים ולהגבלות אלה. תקופת  שמר ו/או היצרן  מלואם על ידי הלקוח, אםב
  האחריות אינה מופעלת מחדש מההתחלה עבור מוצרים שהוחלפו.

הלקוח להחליף מוצרים פגומים מסוימים או חלקי מוצרים במערכת  יצרני הציוד, באמצעות שמר, יכולים לדרוש מ
  שמר., ישולמו על ידי שמר , לפיו הוצאות הלקוח הסבירות בהקשר זה שאושרו מראש בכתב על ידילמניעת נזק

  
 :  הגבלת אחריות  .14

, ללא קשר לבסיס  שמר . כל טענות אחרות של הלקוח כלפי 13מוגדרת באופן סופי על פי סעיף  שמר האחריות של
 .מראשמוותר עליהן הלקוח המשפטי, לרבות אך לא רק להפחתת מחירים או ביטול, נשללות ו

אינה מקבלת כל אחריות בגין עלויות    שמר נזק שאינו מתרחש במוצרים עצמם. בפרט,לטעון ללקוח אין כל זכות 
שנגרמו לצורך קביעת הגורמים לנזק, לחוות דעת מומחים או נזק עקיף או תוצאתי (כולל נזק הנובע מפגמים) מכל  

, אובדן בעקבות מחיקה, שגיאה, אי שמירה ו/או  עות פעילות, אובדן רווח וכו'שאובדן סוג שהוא, כגון אובדן שימוש, 
תקלת ייצור שהוכרזה עבורה ובגין נזקים שנגרמו כתוצאה מטעות במידע הנשמר בענן בכל הנוגע למכשירי מדידה, 

RECALL  במכוון או בגלל רשלנות גסה. ו/או היצרן  שמר, אלא אם כן הם נגרמו על ידי  
עובדי שמר, קבלני  גם על האחריות האישית של לגובה עלות המוצר עצמו. הגבלה זו חלה  מוגבלת שמר  אחריות
  נציגיהם וסוכניהם. משנה, 

  
 :  שיפוי .15

בהתייחס   מכל תביעת צד ג'  ללא נזק  שמר, הלקוח ישפה וימשיך להחזיק את שמרעל פי בקשתה הראשונה של 
  תקף גם לתביעות בקשר לחבות המוצר. סעיף זה , אותיות א) עד ח). 13המופיעים בסעיף סעיפים -לתת
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General Terms and Conditions (GTC)
(The currently valid General Terms and Conditions are available on the Internet.)
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1. Scope
These General Terms and Conditions are applica-
ble for deliveries and services of World Systems 
Co. Ltd. (hereinafter “BELIMO”) to the client. If the 
client requests a delivery or service abroad, the 
contract will be concluded with the local BELIMO 
company in that country or with a BELIMO com-
pany named by BELIMO in the order confirmation. 
In such case, the General Terms and Conditions 
of the BELIMO company appointed in the order 
confirmation will be applicable. In case our deliv-
ery includes Software and accompanying docu-
mentation, the terms of the license agreement are 
applicable in addition to these General Terms and 
Conditions. However, in case of any conflict be-
tween the two documents, the license agreement 
shall prevail.

2. Conclusion of the contract
The contract is deemed to be concluded upon re-
ceipt of an order confirmation by the client or, 
upon absence of such confirmation, upon the seg-
regation of the ordered products by BELIMO. All 
catalogues, brochures and publications on the In-
ternet are considered to be an invitation to offer 
and are not binding for BELIMO.
Modifications or additions to these General Terms 
and Conditions or to the contract are not valid 
without written approval by BELIMO. Orders that 
deviate from the specifications published by 
BELIMO or contain additions or modifications 
made by the client will only be effective if they 
have been expressly approved by BELIMO with a 
written order confirmation.

3. Cancellation of the contract
Orders of products according to catalogue (stand-
ard products) may be cancelled by the client Prior 
to dispatch from factory of the ordered products by 
BELIMO provided that BELIMO has received the 
statement of cancellation prior to the time of Prior 
to dispatch from factory.
Orders of customers’ products (special designs 
etc.) may be cancelled only up to 4 hours after re-
ceipt of the order by BELIMO. In that case, a ser-
vice charge of 10% of the net order amount will be 
invoiced to the client. In case of customized prod-
ucts or configured actuators, a service charge of 
20% of the net order amount will be invoiced to the 
client.

4. Prices
If not expressly specified otherwise, all price infor-
mation is net, excluding VAT.
The standard packaging of the ordered products 
is included in the net price. All other costs, such 
as for transport, insurance, taxes, customs duties 
as well as export, import or other necessary ap-
provals will be invoiced as additional charges. The 
net price does not include any additional services 
performed by BELIMO, such as installation, com-
missioning and compilation of diagrams etc. A 
small-order fee in the amount of SAR 400 will be 
charged for orders with a net price of less than 
SAR 800.
BELIMO reserves the right to change prices at any 
time until the conclusion of the contract.

5. Delivery conditions
All times, dates and delivery deadlines are consid-
ered non-binding, unless their binding nature has 
been expressly agreed in writing. Binding delivery 
deadlines and dates that have been agreed upon 
in writing are met when the product is made avail-
able in the distributing warehouse before the cor-
responding dates have passed. If BELIMO has a 
delay in delivery, it is assumed that the client con-
tinues to demand the delivery. Compensation for 
late delivery or for replacement is excluded.
If not otherwise indicated on the order confirma-
tion, delivery of the Goods shall be made in ac-
cordance with Incoterms® 2020 DAP Goods 

recipient (DAP = Delivered At Place, delivery ad-
dress ship-to-party)
BELIMO reserves the right not to deliver the or-
dered products if they are unavailable; in this 
case, BELIMO will immediately notify the client of 
the non-availability and, if necessary, reimburse 
any payment already made.

6. Payment conditions
BELIMO invoices must be paid in full on the same 
date of invoice or according to agreed terms. After 
the payment deadline, the client will automatically 
owe BELIMO a reminder charge of SAR 200. If the 
client is in delay, BELIMO reserves the right to 
withhold further deliveries.
The client is not entitled to offset outstanding ac-
counts from BELIMO with any counterclaims.

7. Application, installation and use of 
BELIMO products

BELIMO products are intended for professional 
use only. BELIMO products may only be installed 
and replaced by skilled qualified personnel.
BELIMO products must be used in accordance 
with the specifications of the respective currently 
valid data and assembly sheet. Use of Belimo 
Cloud Services is governed by the "Terms of Use 
for BELIMO Cloud Services" in their currently valid 
version.

8. Specifications
Except when otherwise expressly stipulated, the 
information published by BELIMO in text or picture 
form (e.g. illustrations or drawings) in catalogues, 
brochures, websites, data and assembly sheets or 
other publications conclusively defines the spe-
cific characteristics of the goods delivered by 
BELIMO and their application possibilities and 
does not represent any guarantee for durability or 
specific characteristics. The specific characteris-
tics of the delivered products can deviate from that 
of images or samples in respect to material, colour 
or shape. BELIMO does not accept any responsi-
bility for the performance or fitness of products for 
a particular purpose.
The specifications communicated by BELIMO are 
only to be regarded as a guideline. BELIMO re-
serves the right to change the communicated 
product specifications or to deliver corresponding 
products from third-party suppliers in place of the 
ordered products.

9. Reservation of title
The title of supplied products remains with 
BELIMO until the client has fully paid all invoices.

10. Passing of risk
Benefit and risk with regard to the products pur-
chased pass to the client in accordance with 
agreed Incoterms® 2020.

11. Redemption of products
BELIMO may, upon prior agreement, redeem 
products according to catalogue (standard prod-
ucts) provided that these products are still con-
tained in the product range, virgin, i.e. not older 
that max. 3 months, unused, and originally packed 
at the time of return. BELIMO does not have any 
duty of redemption. Redemption of customers’ 
products (special designs, Designed to Order, 
configured actuators), Openline-products or prod-
ucts that have been procured on client’s specific 
demand is excluded.
The return of products according to catalogue 
shall be made enclosing a copy of the invoice and 
stating the reason for the return, free of all charges 
to the address of BELIMO Saudi Arabia, 3250 
Imam Abdullah Bin Saud Road (Exit 9), Riyadh 
13242.
From the credit as agreed with the client, a service 
charge of at least 20% of the net catalogue price 
will be deducted. A payment of the credit in cash 

is excluded. It can only be credited against future 
orders.

12. Duty of examination
The client shall examine all products for defects
within 3 working days of receipt. Any defects are 
to be reported to BELIMO immediately in writing; 
the product will otherwise be deemed to be ap-
proved. Hidden defects must be reported in writ-
ing within 3 working days after they are discov-
ered.

13. Warranty
With its warranty, BELIMO guarantees during the 
warranty period in accordance with this clause 13, 
that the delivered products meet the specifications 
that are explicitly listed on the corresponding data 
sheets. For the rest, any warranty is excluded as 
far as permitted by law.
In particular, no warranty is given for damage re-
sulting from or partly caused by the client or by 
third parties acting within the scope of responsibil-
ity of the client when

Products are used in areas that are not spec-
ified in the data and assembly sheets, espe-
cially in aircraft and any other airborne means 
of transport;
Products are used without observing the 
laws, official regulations or the instructions of 
BELIMO (especially regarding installation, 
commissioning, operating regulations and in-
formation on the data and assembly sheets);
Products are used under special conditions, 
especially under the continuous influence of 
aggressive chemicals, gases or liquids or out-
side of the permissible operating parameters 
or conditions for use;
Products are assembled, handled or installed 
incorrectly or without due care or not accord-
ing to the respective authoritative state-of-
the-art or are not used or installed by skilled 
qualified personnel;
Products are modified or repaired without 
prior written approval of BELIMO;
Products become worn out as a result of in-
appropriate or unintended use or excessive 
stress;
Products are stored inappropriately; or
The client or third parties are responsible for 
damage.

For Openline-products further limitations of liabil-
ity according to the applicable framework agree-
ment, concluded between BELIMO and the client, 
will apply.
The client is liable for actions or omissions of aux-
iliary personnel as if these were his own actions. 

The warranty period is five years from the date of 
manufacture for BELIMO products. The warranty 
period is two years from the date of delivery for 
Openline-Products. The warranty period for prod-
ucts that have not been manufactured by BELIMO 
(trade products) can be derived from the order 
confirmation. Trade products are specified as 
such, either by the name and/or by the logo of the 
manufacturer. The warranty period for trade prod-
ucts is generally one year from the date of deliv-
ery, in exceptional cases two years from the date 
of delivery. The warranty period starts at the time 
of manufacture or delivery of the product, respec-
tively, without requiring acceptance from or testing 
by the client.
The client is obliged to immediately initiate all suit-
able measures to minimise damage. If a timely re-
port has been made in accordance with Section 
12 above, BELIMO is obliged either to replace de-
fective products with products that are equal or 
equivalent, to have them repaired either by 
BELIMO or third parties at BELIMO’s expense or 
to issue the client a credit note in the amount of 
the net price paid for the defective product. 
BELIMO will decide which of these measures is 
taken.
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 :  כח עליון .16

שהם אינם מסוגלים למנוע למרות   כשליםמקבלים אחריות לנזקים מכל סוג שהוא אם מתרחשים לא לקוח הושמר 
הם למשל   וכאל כשליםלקוח או צד ג'. שמר, אצל ה , ללא קשר לשאלה אם אלה מתרחשים אצל כל הטיפול הראוי

מגפות, התגייסות, מלחמה, מרידות, הפרעות קשות לפעולות, תאונות, סכסוכי עבודה, מסירה מאוחרת או לקויה  
של חומרי הגלם הנדרשים, מוצרים מוגמרים למחצה או מוגמרים, אי זמינות של יצירות עבודה חשובות, צווי מניעה,  

שמר או   וא, מעשי אלוהים או כל נסיבות אחרות אשר במידה רבה הם מעבר לשליטתם של, מגבלות ייצוא או יבחרם
עם זאת, לא ניתן להישמר או להתעכב בתשלומים בהתייחס לנסיבות כאלה. במקרים כאלו, שני הצדדים  הלקוח. 

, למזער ככל  יבצעו, ללא דיחוי, את כל האמצעים האפקטיביים שניתן לצפות מהם למניעת נזק, או במקרה של נזק
  .האפשר את מידת הנזק הזה

  
 :  מכירה מחדש .17

  אם המוצר נמכר מחדש, על הלקוח להטיל לפחות את אותן מגבלות של מגבלות אחריות על הקונה. 
  

 :  מדיניות פרטיות .18
מחויבת לעבד את המידע   שמרמעניקה ערך רב ליישום עיבוד נתונים כדין כדי להגן על המידע האישי שלך. שמר 

האישי שלך בהתאם לחקיקה הנוכחית. אנו תלויים בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורך מתן השירותים שלנו. 
, יבטיחו אותה רמה של הגנת  רשמ צדדים שלישיים אלה יעבדו את הנתונים שלך רק בקשר לשירותים שהוסכם עם

, ולא יעבירו את הנתונים שלך לצדדים שלישיים אחרים ללא הסכמתך. בעת עיבוד הנתונים שלך שמר נתונים כמו
תבטיח כי מובטחת רמה מתאימה של הגנת נתונים וכי מיושמים שמר והעברת הנתונים שלך לצדדים שלישיים, 

  ל הנתונים שלך.  אמצעים ארגוניים וטכניים מתאימים להגנה ע
  

 :  שינויים .19
  שמר רשאית לשנות על תנאי מכירה אלו בכל עת, ע"פ שיקול דעתה

  
 :  חוקיות .20

  . הסעיפיםלא תושפע בכך תוקפן של יתר מהסעיפים הנ"ל נפסל מסיבות חוקיות, או יותר  ד במקרה שאח
  

 :  שיפוט מקום .21
תקווה, אולם  -ואספקה של הסחורה) יהיה העיר פתחבמקרה של חילוקי דעות, מקום השיפוט הייחודי (כולל הזמנה 

  פי שיקול דעתה של שמר. -אין בכך משום מניעה לתבוע את הלקוח בכל מקום שיפוט אחר בישראל על
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