Estes termos e condições de venda que aparecem em todas as faturas são os termos e condições sob os
quais a Climb Channel Solutions e suas subsidiárias (juntas "Climb") para todas as vendas. A Climb não
aceitará outros termos e condições de venda, a menos que o Comprador e a Climb tenham firmado um
contrato por escrito que modifique, substitua e / ou substitua especificamente esses termos e
condições. A aceitação de todos os pedidos de compra está expressamente condicionada ao
consentimento do comprador, expresso ou implícito, aos termos e condições aqui estabelecidos, sem
modificação ou acréscimo.
1. Aceitação de pedido de compra
A aceitação destes termos e condições pelo comprador deve ser indicada por qualquer um dos seguintes
itens, o que ocorrer primeiro: (a) Fazer uma oferta pelo comprador para comprar um produto da Climb;
(b) confirmação por escrito do Comprador; (c) a aceitação pelo comprador de qualquer remessa de
qualquer parte dos itens especificados para entrega (os "Produtos"); ou (d) qualquer outro ato ou
expressão de aceitação pelo Comprador. A aceitação da Climb é expressamente limitada a estes termos
e condições em sua totalidade, sem adição, modificação ou exceção, e a qualquer termo, condição ou
proposta apresentada posteriormente pelo Comprador (seja oral ou por escrito) que seja inconsistente
ou adicional a estes termos e condições é contestado e é por este meio rejeitado pela Climb. O silêncio
ou a falha da Climb em responder a qualquer termo, condição ou proposta subsequente ou diferente
não deve ser considerado como aceitação ou aprovação da Climb.
2. Entrega
A menos que tenha um acordado por escrito, a entrega deve ser feita de acordo com a política de
remessa da Climb em vigor na data do envio.
Doméstico: Para todas as transações domésticas, a menos que tenha outra forma escrito na frente da
fatura, a titularidade dos Produtos e todos os riscos de perda ou dano com relação aos Produtos serão
repassados ao Comprador após a entrega por Climb ou o representante do Comprador do centro de
logística do Climb.
Internacional: para todas as transações internacionais, o Produto deve ser vendido no centro de
logística da FCA Climb (Incoterms 2000). A Climb não se responsabiliza por custos relacionados a
liberação alfandegário no país de entrega, direitos alfandegários, IVA ou quaisquer outros custos ou
impostos no país designado para entrega pelo Comprador. O título deve ser entregue ao comprador
após a entrega ao comprador ou ao representante do comprador no centro de logística da Climb.
A entrega está sujeita às disposições de pagamento estabelecidas neste documento e ao recebimento
pela Climb de todas as informações e documentação necessárias do Comprador, incluindo todos os
certificados de importação, isenção e / ou revenda, licenças e outros documentos que possam ser
exigidos do Comprador para exportar o Produto. O Comprador notificará imediatamente a Climb, o mais
tardar, no prazo de cinco (5) dias úteis após a entrega, de qualquer falta reivindicada ou rejeição de
qualquer entrega. Essa notificação deve ser feita por escrito e deve ser razoavelmente detalhada,
indicando os motivos de tal rejeição. A não notificação dentro desse prazo será considerada uma
aceitação total de qualquer entrega. A Climb não se responsabiliza por atrasos na remessa além do
controle razoável da Climb que afeta a Climb ou qualquer um dos fornecedores da Climb, incluindo,
entre outros, atrasos causados pela indisponibilidade ou escassez de Produtos dos fornecedores da

Climb; desastres naturais, atos de guerra; atos ou omissões do Comprador; incêndio, greve, tumulto ou
interferência governamental; indisponibilidade ou escassez de materiais, mão-de-obra, combustível ou
energia através de canais comerciais normais a taxas usuais e razoáveis; falha ou destruição de
instalações ou equipamentos decorrentes de qualquer causa; ou falhas de transporte.
3. Preço e Pagamento
O Comprador arcará com todos os impostos federais, estaduais, municipais e outros impostos
governamentais aplicáveis (como vendas, uso e impostos similares), bem como direitos alfandegários ou
de importação, taxas de licença e quaisquer outros custos similares, independentemente de serem
designados ou cobrados na venda ou entrega Produtos ou medido pelo preço de compra pago pelos
Produtos. Os preços da Climb estabelecidos na parte frontal da fatura não incluem esses impostos, taxas
e custos. Os certificados de isenção devem ser apresentados à Climb antes ou no momento do pedido,
para que sejam cumpridos.
Condições de pagamento: A menos que especificado de outra forma, as condições de pagamento são
COD. Climb, a seu critério, pode exigir razoáveis garantias antecipadas de pagamento por meio de
Crédito Documentário bancário ou de outra forma. Todas as faturas não pagas vencem juros no valor
igual a 1-1 / 2% do saldo devedor por mês (ou a taxa máxima de juros permitida por contrato por lei, o
que for menor), a partir da data de vencimento do pagamento. A falha do comprador em fazer o
pagamento em tempo hábil pode resultar em ações como o início de um processo de cobrança,
revogação de crédito, interrupção no envio do produto, atraso ou cessação de entregas futuras,
reintegração de posse de mercadorias entregues não pagas e rescisão de qualquer um ou mais
contratos de venda. Não obstante quaisquer disposições de pagamento "Net" especificadas na fatura, a
Climb não terá nenhuma obrigação contínua de entregar produtos a crédito e qualquer aprovação de
crédito poderá ser retirada pela Climb a qualquer momento e sem aviso prévio. A Climb retém (e o
Comprador concede à Climb enviando um pedido de compra) um interesse de segurança nos produtos
para garantir o pagamento integral e a conformidade com estes termos e condições de venda. O
Comprador concorda em executar quaisquer documentos adicionais necessários para aperfeiçoar esse
interesse de segurança.
Cobranças: Caso a fatura de vendas seja colocada pela Climb nas mãos de um advogado ou agência de
cobrança para fins de cobrança, com ou sem litígios, ou para reforçar a participação de segurança da
Climb nos Produtos, o Comprador concorda em pagar todos e quaisquer custos associados a essa
colocação, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios e custos incorridos antes, durante ou após
o julgamento, e incluindo, sem limitação, cobrança, falência ou outros procedimentos de direitos de
credores.
Moeda: se uma venda ocorrer ou o Produto for enviado para fora dos Estados Unidos, o Comprador
reconhece e concorda que o valor devido ao Climb é contratado em dólares americanos e que o
pagamento em dólares americanos é essencial.
4. Devoluções
Qualquer devolução dos Produtos adquiridos nos termos deste documento, seja para fins de
balanceamento de estoque ou porque tais produtos são declarados defeituosos, será regida pelas
políticas de devolução de produtos da Climb, paralelas às políticas dos fabricantes, em vigor na data da

fatura ou de outra forma fornecido pela Climb to Buyer por escrito. As políticas de devolução de
produtos da Climb devem ser solicitadas antes ou no momento da compra do produto. Não há políticas
de devolução para determinados fabricantes. A Climb não faz representações ou garantias de qualquer
tipo com relação aos Produtos.
A CLIMB EXCLUI TODAS AS DECLARAÇÕES E GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, RELATIVAS AOS
PRODUTOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE
COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRACÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. CLIMB NÃO SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO, PERDA, CUSTO OU DESPESA POR QUEBRA DE GARANTIA.
O direito de devolver produtos defeituosos, conforme descrito anteriormente, constituirá a única
responsabilidade da Climb e o recurso exclusivo do Comprador em conexão com qualquer reclamação
de qualquer tipo relacionada à qualidade, condição ou desempenho de qualquer produto,
independentemente de tal alegação se basear nos princípios de contrato, garantia, negligência ou outro
delito, violação de qualquer dever estatutário, princípios de indenização ou contribuição, falha de
qualquer recurso limitado ou exclusivo para atingir seu objetivo essencial ou de outra forma. Caso Climb
emita uma autorização de devolução ao Comprador, permitindo ao Comprador devolver o Produto para
Climb, o comprador entregará o produto para o endereço da Climb nos Estados Unidos, se tal for exigido
pela Climb, e o Comprador deverá arcar com todos os requisitos federais, estaduais, municipais. e
outros impostos governamentais (como vendas, uso e impostos similares), bem como direitos
alfandegários ou de importação, taxas de licença e custos semelhantes, independentemente de serem
designados ou cobrados, sobre qualquer Produto de substituição a ser enviado por Climb ao Comprador.
5. Limitação de responsabilidade
CLIMB NÃO SERÁ RESPONSÁVEL SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS,
CONSEQÜENCIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES DECORRENTES DE QUALQUER FORMA
CONECTADA AO CONTRATO DE VENDER O PRODUTO AO COMPRADOR OU AO PRODUTO, INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITADO LUCROS, PERDA DE USO, DADOS PERDIDOS OU QUAISQUER DANOS OU VALORES
PAGOS PELO COMPRADOR A TERCEIROS, MESMO QUE CLIMB TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE
DE TAIS DANOS. A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ANTERIOR APLICARÁ SE QUALQUER
RECLAMAÇÃO É BASEADA EM PRINCÍPIOS DE CONTRATO, GARANTIA, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO TORT,
QUEBRA DE QUALQUER DIREITO ESTATUTÁRIO, PRINCÍPIOS DE INDENIZAÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO, A
FALTA DE QUALQUER LIMITE OU EXCLUSÃO OU ENTÃO.
6. Geral
Estes termos e condições constituirão o acordo final, completo e exclusivo das partes com relação a
todas as vendas da Climb ao Comprador e substituirão todas as ofertas, negociações, entendimentos e
acordos anteriores. A menos que o Comprador e a Climb tenham assinado um contrato por escrito que
modifique, substitua e / ou substitua especificamente esses termos e condições, fica expressamente
acordado que nenhum acordo ou entendimento prévio ou contemporâneo, seja por escrito ou oral,
deve contradizer, modificar, complementar ou explicar esses termos e Condições. Nenhum termo ou
condição adicional ou diferente, material ou imaterial, se tornará parte de qualquer contrato de vendas,
a menos que expressamente aceito por escrito por um oficial autorizado da Climb nos Estados Unidos.
Qualquer renúncia por parte da Climb de um ou mais destes termos e condições ou

quaisquer padrões aqui estabelecidos não constituirá uma renúncia aos termos e condições restantes ou
a quaisquer padrões futuros. Nenhuma falha ou atraso por qualquer das partes no exercício ou na
aplicação de qualquer direito aqui descrito deve funcionar como uma renúncia ou impedir qualquer
outro exercício ou aplicação de seus direitos. Qualquer disposição destes termos e condições que seja
proibida ou inexequível sob as leis do Estado de Delaware será ineficaz na extensão de tal proibição ou
inaplicabilidade, sem prejudicar ou invalidar as demais disposições desses termos e condições. Todos os
contratos de venda serão considerados firmados e serão regidos pelas leis do Estado de Delaware. O
local para qualquer disputa decorrente de qualquer contrato de venda será a única e exclusiva opção da
Climb. TODAS AS TRANSAÇÕES DE VENDAS EXCLUEM A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS DE 1980 SOBRE CONTRATOS PARA A VENDA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, SE FOR DE OUTRA
FORMA APLICÁVEL.
7. Revenda
A. O Comprador reconhece, declara e garante que cumpre atualmente, e deve sempre cumprir e não
deve agir para contrariar leis, códigos e regulamentos relevantes aplicáveis à compra e venda de
Produtos sob estes termos e condições. O Comprador reconhece e concorda que os produtos, software
e tecnologia sujeitos a estes termos e condições estão sujeitos às leis e regulamentos de controle de
exportação dos Estados Unidos, incluindo, entre outros, os Regulamentos de Administração de
Exportação ("EAR"), e regimes de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, Gabinete de Controle
de Ativos Estrangeiros. O comprador não deve, sem autorização prévia do governo dos EUA, exportar,
reexportar ou transferir quaisquer bens, software ou tecnologia sujeitos a estes termos e condições,
direta ou indiretamente, para qualquer país sujeito a um embargo comercial dos EUA ou a qualquer
residente ou nacional de qualquer país ou a qualquer pessoa ou entidade listada na "Lista de entidades"
ou "Lista de pessoas negadas" mantida pelo Departamento de Comércio dos EUA ou na lista de
"Nacionais e pessoas bloqueadas especificamente designadas" mantida pelo Departamento do Tesouro
dos EUA . Além disso, quaisquer bens, software ou tecnologia sujeitos a estes termos e condições não
podem ser exportados, reexportados ou transferidos para um usuário final envolvido em atividades
relacionadas a armas de destruição em massa. Tais atividades incluem, mas não se limitam
necessariamente a, atividades relacionadas a: (1) projeto, desenvolvimento, produção ou uso de
materiais nucleares, instalações nucleares ou armas nucleares; (2) a concepção, desenvolvimento,
produção ou uso de mísseis ou apoio a projetos de mísseis; e (3) o design, desenvolvimento, produção
ou uso de armas químicas ou biológicas.
b. O comprador reconhece que algumas vendas do produto são limitadas a um território especificado e
não devem vender produtos fora desse território. Essas vendas podem constituir violação de direitos
autorais ou marca comercial. Os produtos adquiridos pelo Comprador também podem estar sujeitos a
restrições ou autorizações de uso adicionais impostas pelo fabricante ou editor do Produto. O
comprador é responsável por garantir a conformidade com essas restrições ou autorizações.

