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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

The transactions between VitalAire Arabia and Customer are  subject to the following 
conditions:

1 - Parties and Contract

“Agreement” means the purchase order or other contracts of which these General Terms 
form a part, together with all other exhibits, appendices, attachments, addenda and other 
documents identified therein and made a part thereof.

The items described in the purchase order (referred to separately and collectively as the 
“Devices” and/or “Consumables” and “Services” ) are hereby offered for sale at prices to be 
established by VitalAire Arabia (“VitalAire”). This offer and its acceptance by any “Customer” 
shall be governed by all of the terms and conditions stated herein. Customer’s order for any 
Devices and/or Consumables described in its document, when communicated to VitalAire, 
in writing, shall constitute acceptance of this offer. All descriptions, quotations, proposals, 
offers, acknowledgements, acceptances and sales of Devices and/or Consumables are 
subject to and shall be governed exclusively by the terms and conditions stated herein. Any 
terms or conditions proposed by Customer in any Customer document that are in addition to, 
or inconsistent with, the terms or conditions stated herein are hereby objected to. No such 
additional, different or inconsistent terms or conditions shall become part of the contract 
between Customer and VitalAire unless expressly accepted in writing in advance by VitalAire. 
Neither the Agreement nor any part thereof shall be or create a requirements contract or an 
output contract and neither Party shall be obligated to deal exclusively with the other.

2 - Purchase Price and Payment
All payments to VitalAire shall be made at the locations indicated on VitalAire’s invoice. All 
invoices shall be payable net cash or credit by Customer within thirty (30) days of the date of 
the invoice, unless otherwise expressly stated in VitalAire’s applicable commercial proposal 
(the “Commercial Proposal”). Customer shall pay all taxes. Payments fifteen (15) days or 
more past due may result in Customer being placed on credit hold. Customer will be released 
from credit hold only when all outstanding payments are satisfied. VitalAire reserves the right 
to change Customer credit terms if Customer does not pay dues on time.

3 - Change Orders
Customer shall have the right to make written changes to the specifications of the Devices 
and/or Consumables and Services that have not yet been delivered or performed. No 
substitutions of materials, extra services or charges of any kind, or other change to the Devices 
or Services will be allowed unless authorized in writing by an authorized representative of 
Customer and acceptance from VitalAire , at least fifteen (15) working days prior to delivery. 
VitalAire’s delivery will be subject to stock availability. 

4 - Delivery, Title, and Risk of Loss

The Devices and/or Consumables shall be properly packed and secured in such a manner as 
to reach their destination in good condition and shall be delivered carriage paid by Customer 
at, the place or places and in the manner specified in the Order, or as otherwise agreed in 
writing by VitalAire.

When delivery of Devices and/or Consumables and Services on or by a particular date is 
requested by a Customer, except as otherwise agreed in writing, VitalAire will endeavour to 
deliver to the closest applicable date (which may be earlier or later than the requested date).

The scheduled delivery date may appear in VitalAire’’s Offer or other document issued 
by VitalAire. Where any date for delivery of Devices and/or Consumables and Services is 
specified, it is an estimate only.

VitalAire reserves the right to recalculate any projected delivery or performance dates upon 
receipt of Customer’s order. VitalAire may deliver all the Devices and/or Consumables at 
one time or in portions from time to time. Customer shall comply with all applicable export 
laws and regulations. Customer will not, unless properly authorized, import, export, re-
export, resell, transfer or disclose (directly or indirectly) any Devices and/or Consumables or 
technical data, or the direct product of any Devices and/or Consumables or technical data: 
(1) to any person or entity designated on a restricted parties list; (2) to any country subject to 
an applicable embargo or economic sanctions program; (3) for any prohibited end-use (i.e., 
nuclear, missile, chemical/biological weapon proliferation).

Customer shall hold VitalAire harmless from any liability arising from Customer’s failure 
to comply with such laws, regulations and orders. In the event that Customer transports 
the purchased Devices and/or Consumables outside the jurisdiction of VitalAire, Customer 
shall keep record and books of the transportation documents and make these available to 
VitalAire upon request. The delivery period commences as soon as a Purchase Order has 
been accepted by VitalAire, when payments and securities due upon placing the order have 
been made and when the essential technical points have been settled. The delivery period 
is deemed to have been respected if, on expiry, the Devices and/or Consumables are ready 
for dispatch. The right to reclaim the Devices and/or Consumables delivered to Customer 
remains with VitalAire until Customer has settled all receivables to which VitalAire is entitled 
from Customer.

�شروط واأحكام البيع العامة

تخ�شع املعامالت بني �شركة فايتالري العربية والعميل، دائًما، اإلى الأحكام الآتية:

1 - الأطراف والعقد
ُيق�شد بكلمة “التفاقية”، اأمر ال�شراء اأو العقود الأخرى التي متثل هذه ال�شروط العامة جزًءا منها، مبا يف ذلك 

امل�شتندات واملالحق واملرفقات الأخرى وغريها من الوثائق املُ�شار اإليها يف هذه التفاقية والتي ُتعد جزًءا منها.
اأو  “الأجهزة”  با�شم  اأو منفردة،  اإليها فيما يلي، جمتمعة  ال�شراء )وُي�شار  اأمر  املُف�شلة يف  العنا�شر  ُتعَر�ض 
يلي  اإليها فيما  العربية )امل�شار  بالأ�شعار املحددة من �شركة فايتالري  للبيع  “اخلدمات”(  اأو  “امل�شتهلكات” 
“�شركة فايتالري”(. يخ�شع هذا العر�ض وموافقة اي عميل عليه لل�شروط والأحكام املن�شو�ض عليها  با�شم 
الى   خطًيا  اإر�شاله  حني  كليهما،  اأو  م�شتهلكات،  اأو  اأجهزة  اأي  ل�شراء  العميل  طلب  ُيثل  التفاقية.  هذه  يف 
�شركة فايتالري، قبوًل لهذا العر�ض. تخ�شع كافة املوا�شفات وعرو�ض الأ�شعار والطلبات والعرو�ض والتعهدات 
هذه  يف  عليها  املن�شو�ض  والأحكام  لل�شروط  منهما،  اأي  اأو  وامل�شتهلكات،  الأجهزة  بيع  وعمليات  واملوافقات 
التفاقية ح�شرًيا، وُتدد مبوجبها. ل ُيعتد باأي �شروط اأو اأحكام اإ�شافية، واردة يف اأي من الوثائق املقّدمة من 
العميل، تتعار�ض مع �شروط واأحكام هذه التفاقية اأو ُتخالفها. ل ُيعتّد باأي �شروط اأو اأحكام اإ�شافية تختلف مع 
�شروط واأحكام هذه التفاقية، اأو تتعار�ض معها، باعتبارها جزًءا من العقد املرُبم بني العميل و�شركة فايتالري، 
اإل مبوجب موافقة خطية م�شبقة من �شركة فايتالري. ل متثل هذه التفاقية اأو اأي جزء منها عقد احتياجات 
اأو عقد اإنتاج، ول تن�ض على ما ُيلزم اأي من الطرفني بالتعامل ح�شرًيا مع الطرف الآخر فيما يتعلق بنف�ض 

نوع اخلدمات.

2 - �شعر ال�شراء وال�شداد
اأو يف  نقًدا  فايتالري،  �شركة  فواتري  املحددة يف  الأماكن  فايتالري يف  ل�شركة  املُ�شتحقة  املدفوعات  كافة  ُت�شدد 
فايتالري  �شركة  تذكر  ما مل  الفاتورة،  اإ�شدار  تاريخ  يوًما من  العميل، خالل ثالثني)30(   ائتمان من  �شورة 
يلتزم  التجارية”(.  “العرو�ض  با�شم  يلي  فيما  اإليها  )ُي�شار  بها  املعمول  التجارية  عرو�شها  يف  ذلك  خالف 
العميل ب�شداد مبالغ ال�شرائب امل�شتحقة عليه. يف حالة تاأخر العميل عن موعد ال�شداد املحدد ملدة خم�شة ع�شر 
)15(  يوًما اأو اأكرث، يحق لل�شركة جتميد ح�شابه حلني �شداد العميل لقيمة الفواتري القائمة. تتفظ �شركة 

فايتالري باحلق يف تغيري �شروط ائتمان العميل اإذا مل يدفع العميل امل�شتحقات يف الوقت املحدد.

3 - تغيري طلبات ال�شراء
يحق للعميل اإجراء تعديالت على موا�شفات الأجهزة وامل�شتهلكات واخلدمات املطلوبة، اأو اأي منها، خطيًّا يف 
حالة عدم ا�شتالمها اأو عدم اأدائها. ل يعتد بنفاذ اأي تغيريات يف املواد اأو اخلدمات الإ�شافية اأو غريها من 
التغيريات على الأجهزة وامل�شتهلكات واخلدمات، اأو اأي منها، دون ا�شتالم �شركة فايتالري موافقة خطية موثقة 
من املمثل املفو�ض من العميل و قبولها بذلك ، قبل موعد ال�شتالم بخم�شة  ع�شر يوم  )15( عمل، على الأقل. 

يخ�شع ت�شليم �شركة فايتالري لتوفر خمزون الأجهزة وامل�شتهلكات.

4 - الت�شليم وحق امللكية وخماطر اخل�شارة

ُتخزن الأجهزة وامل�شتهلكات وُتفظ ب�شكل مالئم للمحافظة على حالتها عند ت�شليمها، ويت�شلمها العميل يف 
الأماكن املن�شو�ض عليها يف الفواتري مع تمل �شركة فايتالري لكافة تكاليف �شحنها واإي�شالها، ما مل توافق 

�شركة فايتالري خطيًّا على خالف ذلك.

يف حالة طلب العميل ا�شتالم الأجهزة وامل�شتهلكات واخلدمات، اأو اأي منها، يف تاريخ ُمدد، يتعني على �شركة 
فايتالري ماولة ت�شليم الطلب يف اأقرب تاريخ ممكن من التاريخ املطلوب من العميل )يكن اأن يتم الت�شليم 

قبل التاريخ املطلوب اأو بعده(، ما مل توافق �شركة فايتالري خطيًّا على خالف ذلك.

ح تاريخ ا�شتالم الطلب يف عرو�ض �شركة فايتالري اأو يف اأي وثائق اأخرى �شادرة من قبلها. ُتعد التواريخ  ُيو�شّ
املُحددة لت�شليم الأجهزة وامل�شتهلكات من �شركة فايتالري جمرد تواريخ تقديرية.

اأي  اأو  واأداء اخلدمات،  وال�شلع  الأجهزة  تواريخ مددة ل�شتالم  اأي  تغيري  فايتالري بحقها يف  �شركة  تتفظ 
واحدة  دفعة  وامل�شتهلكات  الأجهزة  كافة  ت�شليم  فايتالري  ل�شركة  يحق  العميل.  تلقي طلٍب من  منها، يف حالة 
امتالكه  دون  للعميل،  يحق  ول  بها،  املعمول  الت�شدير  ولوائح  بقوانني  العميل  يلتزم  متفرقة.  دفعات  على  اأو 
ال�شالحية لذلك، ا�شترياد اأّي اأجهزة اأو م�شتهلكات اأو ت�شديرها اأو اإعادة ت�شديرها، اأو اإعادة بيعها، اأو نقل 
ملكيتها اأو الإف�شاح عنها اأو عن اأي معلومات تقنية خا�شة بها، بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، لأي مما ياأتي: 
اأو خا�شعة لربنامج العقوبات  اأي دولة مظورة  اأو هيئات م�شجلة يف قائمة احلظر، )2(  اأ�شخا�ض  اأي   )1(
اأو  النووية  الأ�شلحة  انت�شار  املثال  �شبيل  اأن�شطة ممنوعة )على  اأي  النهائي يف  ال�شتخدام  القت�شادية، )3( 

ال�شواريخ اأو الأ�شلحة الكيماوية اأو القذائف املوجهة(.

يعفي العميل �شركة فايتالري من تمل اأي م�شوؤولية ناجتة عن اإخفاقه يف المتثال لالأنظمة واللوائح والتعليمات. 
يف حالة َنقل العميل لالأجهزة اأو امل�شتهلكات املُ�شرتاة، اأو كليهما، خارج نطاق الولية الق�شائية ل�شركة فايتالري، 
يتعني عليه الحتفاظ بوثائق و�شجالت النقل واإتاحتها ل�شركة فايتالري عند طلبها. تبداأ فرتة الت�شليم اعتباًرا 
التقنية  امل�شائل  وت�شوية  امل�شتحقات  �شداد  تاريخ  عند تديد  ال�شراء،  لطلب  فايتالري  �شركة  قبول  تاريخ  من 
املتعلقة بالطلب. يجب التقيد بفرتة الت�شليم املحددة يف حال كانت الأجهزة وامل�شتهلكات، اأو اأي منها، جاهزة 
اأي منها، حتى  اأو  وامل�شتهلكات،  الأجهزة  ا�شتعادة  فايتالري  ل�شركة  يحق  املحدد.  املوعد  والت�شليم يف  لل�شحن 

ي�شدد العميل كافة امل�شتحقات القائمة عليه.
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5 - Acceptance
Customer shall be deemed to have accepted the Devices and/or Consumables on the day 
of delivery. Transport shall be arranged by VitalAire at VitalAire’’s expense, including but not 
limited to obtaining transportation and other applicable permits, licenses and authorizations. 
If the Devices is of the kind that requires installation, Customer shall be responsible, at 
Customer’s expense, for site preparation (if any) and installation of the Devices (including 
securing all applicable permits) unless otherwise agreed in writing by VitalAire. Customer 
shall be deemed to sign final acceptance of the Devices on the day of installation

6 - Inspection
Customer shall be obligated to provide written notice to VitalAire of Devices and/or 
Consumables defects within five (5) calendar days after the discovery of any defect. If a 
defect cannot be promptly identified when the Devices and/or Consumables is delivered, 
Customer shall notify VitalAire of the defect reasonably promptly after the defect becomes 
known to Customer but in all cases within fifteen (15) days after delivery, after which Devices 
and/or Consumables shall be deemed to have been delivered free of defects. Customer shall 
only be permitted to assert a defect notification if the defect asserted affects the usability 
of the Devices and/or Consumables, and shall not be permitted to assert claims for minor 
deviations from the quality agreed upon by the Parties or if there is no material impairment 
of usability.

7 - Return
Customer may not return Devices and/or Consumables unless it has first obtained VitalAire’s 
written approval to accept such Devices and/or Consumables, which VitalAire shall not 
unreasonably withhold.  VitalAire is entitled to refuse to accept Devices and/or Consumables 
returned without its prior written approval. Devices and/or Consumables shall be returned 
at Customer’s expense. Any Consumable which has its sealed pack opened cannot be 
considered for return or exchange. Customer shall bear all costs for repairs conducted 
outside of the warranty period or not otherwise covered by the warranty.

8 - Limited Warranty

VitalAire warrants the Devices and Consumables sold by VitalAire to Customer against 
defects in material and workmanship for a period of eighteen (18) months from delivery, 
unless otherwise stated in written by VitalAire. The limited warranty set forth herein does not 
extend to repair or replacements resulting from normal wear and tear. All removal, installation 
costs for Devices needing warranty work will be borne by Customer. Devices provided by 
VitalAire as a repair or replacement during the applicable warranty period and not as a 
general consumable shall be warranted against defects in material and workmanship for the 
remainder of the applicable warranty period or (90) days from the date of delivery, whichever 
is longer.

VitalAire acknowledges that Customer may assign this Agreement, including the Warranty, 
to another party (“New Owner”) through an assignment document in form and substance 
acceptable to VitalAire in advance, at which point any warranty claims shall be brought 
only by New Owner, and VitalAire shall have no further liability to Customer. Upon such 
assignment, New Owner shall be deemed to be the “Customer” for all purposes hereunder 
and VitalAire’s obligations and liabilities hereunder shall be to New Owner only, and New 
Owner shall be bound by all of the terms and conditions herein.

VitalAire is not liable for any claim made after the expiration of the applicable Warranty 
period. All warranties provided by VitalAire are void if the Devices is operated improperly:

A - failure to follow system installation guidelines;
B - improper handling of the Devices;
C - attempts to modify the Devices (or any part thereof);
D - failure to upgrade the Devices (or any part thereof) within six months following 

VitalAire’s notification of a problem/corrective action; or
E - failure to operate the Devices according to instructions in the Operating Manual.
F - Further, Customer must provide a complete written description of the problems 

and provide copies of operation and maintenance documentation.

VitalAire MAKES NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

9 - Use, Maintenance and Alterations
Customer acknowledges having been sufficiently advised by VitalAire as to the proper 
handling and use of Devices and/or Consumables covered under these terms and conditions.
Customer shall not alter or replace any part of the Devices and/or Consumables without the 
prior written authorization of VitalAire. In the event that Customer:

A - makes any alteration or replacement of any part with components that are not 
identical to the original components, without VitalAire’s prior authorization in 
writing, or

B - uses or operates the Devices and/or Consumables other than in the manner 
specified in the applicable VitalAire’s operating manual or instructions 
(the “Operating Manual”), any warranty with respect to the Devices and/or 
Consumables shall terminate. The scope of work as defined in Commercial 
Proposal shall not be changed by Customer during project execution except by 

5 - القبول
�شركة  تتحمل  امل�شتهلكات.  اأو  الأجهزة  لتلك  قبوًل  منها،  اأي  اأو  وامل�شتهلكات،  لالأجهزة  العميل  ا�شتالم  يثل 
املثال ل  �شبيل  على  نفقتها اخلا�شة، مبا يف ذلك،  على  بال�شحن  املتعلقة  الإجراءات  كافة  م�شوؤولية  فايتالري 
احل�شر، توفري و�شائل النقل والت�شريحات والرتاخي�ض والتفوي�شات الالزمة لذلك. يف حالة الأجهزة التي 
تتطلب تركيب، يتحمل العميل تكلفة جميع التجهيزات الالزمة يف موقع الرتكيب )اإن وجدت( بالإ�شافة اإلى 
تكاليف تركيب الأجهزة )مبا يف ذلك الت�شريحات الالزمة( على نفقته اخلا�شة، ما مل توافق �شركة فايتالري 

خطًيا على خالف ذلك. يعترب العميل قد وقع على القبول النهائي لالأجهزة يف يوم الرتكيب.
6 - املعاينة والفح�ص

اأيام   5 اأي منها، خالل  اأو  وامل�شتهلكات،  الأجهزة  باأي عيوب يف  فايتالري خطًيا  �شركة  باإخطار  العميل  يلتزم 
ميالدية من تاريخ اكت�شاف تلك العيوب. يف حالة عدم التمكن من الك�شف عن العيوب عند ا�شتالم الأجهزة 
وامل�شتهلكات، اأو اأي منها، ُيخطر العميل �شركة فايتالري بتلك العيوب يف اأقرب وقٍت ممكن، خالل 15 يوًما من 
اأو اأي منها، خالية من العيوب بعد انق�شاء هذه  اأن ُتعترب الأجهزة وامل�شتهلكات،  تاريخ ا�شتالم الطلب، على 
املدة. ُو�شرح للعميل باإخطار �شركة فايتالري بالعيوب يف حالة كانت موؤثرة يف ا�شتخدام الأجهزة وامل�شتهلكات، 
مع عدم اأحقيته يف املطالبة بالتعوي�شات يف حالة وجود اأي اختالفات ثانوية عن اجلودة املُتَفق عليها من قبل 

الطرفني، اأو يف حالة عدم وجود عيوب �شناعة توؤثر على ال�شتخدام.
7 - ال�شرتجاع

ل يحق للعميل اإرجاع الأجهزة وامل�شتهلكات، اأو اأي منها، دون موافقة خطية من �شركة فايتالري على ا�شرتجاعها، 
اأ�شباب معقولة لذلك. يحق لل�شركة رف�ض  مع تعهد �شركة فايتالري بقبول ا�شرتجاع املنتجات يف حالة وجود 
�شركة  من  م�شبقة  موافقة  على  العميل  ح�شول  عدم  حالة  يف  منها،  اأي  اأو  وامل�شتهلكات،  الأجهزة  ا�شرتجاع 
فايتالري. يتحمل العميل تكلفة اإرجاع الأجهزة وامل�شتهلكات، اأو اأي منها، على نفقته اخلا�شة. ل ُيكن ا�شرتجاع 

اأو ا�شتبدال امل�شتهلكات املفتوحة. يتحمل العميل تكاليف الإ�شالحات التي تتم خارج نطاق اأو مدة ال�شمان.
8 - ال�شمان املحدود 

ت�شمن �شركة فايتالري الأجهزة وامل�شتهلكات املباعة من ِقبلها اإلى العميل �شد عيوب املواد والت�شنيع )عيوب 
ال�شناعة( ملدة ثمانية ع�شر )18( �شهًرا من تاريخ الت�شليم، ما مل ين�ض على خالف ذلك كتابًة من ِقبل �شركة 
فايتالري. ل ي�شمل ال�شمان املحدود الوارد يف هذه التفاقية الإ�شالح اأو ال�شتبدال الناجت عن التاآكل والتلف 
اإزالة وتركيب الأجهزة التي تتطلب �شمان العمل. ي�شمل �شمان �شركة  العادي. يتحمل العميل جميع تكاليف 
فايتالري اإ�شالح اأو ا�شتبدال الأجهزة املقدمة من ال�شركة خالل فرتة ال�شمان املتاحة، ول ي�شمل ال�شمان عيوب 
اأو ملدة  املواد والت�شنيع )عيوب ال�شناعة( يف امل�شتهلكات العامة  للفرتة املتبقية من فرتة ال�شمان ال�شارية 

ت�شعني )90( يوم من تاريخ الت�شليم، اأيهما اأطول. 
اأخرى  اأطراف  اإلى  ال�شمان،  ذلك  يف  مبا  التفاقية،  هذه  عن  التنازل  للعميل  يحق  باأنه  فايتالري  �شركة  تقر 
)“مالك جديد”( من خالل وثيقة تنازل ب�شيغة مقبولة �شكاًل وم�شموًنا تقدم اإلى �شركة فايتالري، ويف هذه 
احلالة، لن يتم تقدمي اأي مطالبات �شمان اإل بوا�شطة املالك اجلديد، ولن تتحمل �شركة فايتالري اأي م�شوؤولية 
الأغرا�ض  بكافة  يتعلق  فيما  هو”العميل”  التنازل،  هذا  مبوجب  اجلديد،  املالك  يعترب  العميل.  جتاه  اأخرى 
املذكورة اأدناه، وتكون التزامات وم�شوؤوليات �شركة فايتالري مبوجب هذه التفاقية جتاه املالك اجلديد فقط 

وذلك وفًقا جلميع ال�شروط والأحكام الواردة يف هذه التفاقية.
ُتعترب �شركة فايتالري غري م�شوؤولة عن اأي طلب تعوي�ض مقدم بعد انتهاء فرتة ال�شمان املعمول بها. تعترب جميع 

ال�شمانات املقدمة من �شركة فايتالري لغية اإذا مت ت�شغيل الأجهزة ب�شكل غري �شحيح اأو عند:
1 - الإخفاق يف اإتباع اإر�شادات تركيب اأو تثبيت النظام؛

2 - التعامل غري ال�شحيح مع الأجهزة؛
3 - ماولت التعديل يف الأجهزة ) اأو اأي جزء منها(؛

اإلى �شركة  اإخطار  اإر�شال  اأ�شهر، وذلك بعد  اأي جزء منها( خالل �شتة  4 - الإخفاق يف تديث الأجهزة )اأو 
فايتالري بامل�شكلة، وعدم اتخاذها لأي اإجراءات ت�شحيحية؛

5 - عدم ت�شغيل الأجهزة وفًقا للتعليمات الواردة يف دليل الت�شغيل؛ بالإ�شافة اإلى ذلك، يجب على العميل تقدمي 
و�شف خطي كامل للم�شكالت التي يواجهها مع الأجهزة، وتقدمي ن�شخ من وثائق الت�شغيل وال�شيانة.

اأو �شمنية، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل  ل تقدم �شركة فايتالري اأي �شمانات اأخرى من اأي نوع، �شريحة 
احل�شر، ال�شمانات ال�شمنية اخلا�شة بالقابلية للت�شويق واملالءمة لغر�ض معني.

9 -  ال�شتخدام وال�شيانة والتعديالت
لالأجهزة  الأمثل  وال�شتخدام  التعامل  بخ�شو�ض  فايتالري  �شركة  ِقبل  من  وافًيا  اإبالًغا  اأُبلغ  باأنه  العميل  يقر 
وللم�شتهلكات اأو اأًيا منهما وامل�شمول مبوجب بنود و�شروط التفاقية. ل يجوز للعميل تغيري اأو ا�شتبدال اأي جزء 
من الأجهزة وامل�شتهلكات اأو اأًيا منهما دون اإذن خطي م�شبق من �شركة فايتالري. كما يجب اإنهاء اأي �شمان 

خا�ض بالأجهزة وامل�شتهلكات اأو اأًيا منهما يف حال قيام العميل مبا ياأتي: 
1 - اإجراء اأي تغيري اأو ا�شتبدال لأي جزء من املكونات مبا ل يتطابق مع املكونات الأ�شلية، دون احل�شول على 

اإذن خطي م�شبق من �شركة فايتالري، اأو 
2 - ا�شتخدام اأو ت�شغيل الأجهزة وامل�شتهلكات اأو اأًيا منهما بطريقة خمتلفة عن تلك املحددة يف دليل الت�شغيل 
تغيري  للعميل  يجوز  ل  الت�شغيل”(.  به ”دليل  )يق�شد  فايتالري  ب�شركة  اخلا�شة  بها  املعمول  التعليمات  اأو 
نطاق العمل املحدد يف العرو�ض التجارية  اأثناء تنفيذ امل�شروع اإل عن طريق طلب تغيري متفق عليه من قبل 
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way of a mutually agreed change order that makes appropriate adjustments to 
the delivery schedule and/or price. If either Party proposes a change order, the 
Party requesting such order shall send notice to the other Party the proposed 
change order, and the Parties agree to discuss the change order terms within ten 
(10) business days after such notice. If the Parties cannot agree on the scope or 
contract adjustments for a change order, then the Parties shall conduct mediation 
in accordance with section 13 herein to resolve the change order issue. Changes 
in applicable laws or regulations during the performance of the Agreement shall 
entitle VitalAire to an appropriate change order to ensure compliance.

10 - Indemnity 
Customer shall keep VitalAire indemnified in full against all costs, expenses, damages and 
losses (whether direct or indirect), including any interest, fines, legal and other professional 
fees and expenses awarded against or incurred or paid by VitalAire as a result of or in 
connection with: (i) any claim made against VitalAire by a third party for death, personal 
injury or damage to property arising out of, or in connection with, defects in Devices and/or 
Consumables, to the extent that the defect in the Devices and/or Consumables is attributable 
to the acts or omissions of Customer, its employees, agents or subcontractors; (ii) any claim 
made against VitalAire by a third party arising out of, or in connection with, the supply of 
the Devices and/or Consumables or Services, to the extent that such claim arises out of 
the breach, negligent performance or failure or delay in performance of the Agreement by 
Customer, its employees, agents or subcontractors; and (iii) any claim made against VitalAire 
for actual or alleged infringement of a third party’s Intellectual Property Rights arising out of, 
or in connection with, the manufacture, supply or use of the Devices and/or Consumables, or 
receipt, use or supply of the Services.
For the duration of the Agreement and for a period of 12 months thereafter, Customer shall 
maintain in force, with a reputable insurance company, professional indemnity insurance, 
product liability insurance and public liability insurance to cover the liabilities that may arise 
under or in connection with the Agreement and shall, on VitalAire’s request, produce both the 
insurance certificate giving details of cover and the receipt for the current year’s premium in 
respect of each insurance.
This clause 10 shall survive termination of the Agreement.

11 - Compliance with Laws
Customer shall comply with all laws, ordinances and regulations relating to the Devices and/
or Consumables and all other aspects of Customer’s business and operations, including 
any applicable licensing, permitting and registration obligations and environmental laws. 
Customer agree to comply with all applicable laws, rules and regulations in KSA. Without 
limiting the foregoing, Customer agrees that it will not transfer any export controlled item, 
data or services, to include transfer to foreign persons employed by or associated with, or 
under contract to Customer or Customer’s subcontractors or suppliers, without the authority 
of an export license, agreement or applicable exemption or exception.

12 - Representations and Termination for Breach
Customer represents that Customer is contractually free to enter into this Agreement and 
to perform hereunder and shall indemnify, defend and hold harmless VitalAire against all 
damages VitalAire may suffer if Customer’s representation is not correct. VitalAire may 
suspend or terminate this Agreement as a result of Customer’s material breach of this 
Agreement, and in the event of such termination, warranties otherwise provided herein shall 
be canceled.

13 - Mediation
Prior to filing any legal action, except to prevent the running of any applicable statute 
of limitations, all claims or disputes regarding this Agreement or the Devices and/or 
Consumables and Services shall be submitted to non-binding mediation. If the Parties cannot 
agree to a mediator, one will be selected pursuant to International Chamber of Commerce 
(ICC) Rules. The mediation shall take place in Riyadh.

14 - Assignment and Subcontracting
 a) Customer shall not without the consent in writing of VitalAire assign or transfer the rights 
under this Agreement or any part of it to any other person. b) Customer shall not without 
the consent in writing of VitalAire sub-let the contract or any part thereof other than for 
materials, minor details or for any part of the Goods of which the makers are named in the 
Purchase Order or the specification, but this shall not prevent Customer subletting part of the 
Agreement to any company which is a member of the group to which Customer belongs (or 
a company with which Customer is associated). Any such consent shall not relieve Customer 
of any of his obligations under the Agreement. VitalAire will have the right to assign its rights 
and obligations under the Agreement in part or in whole to any affiliate of the Air Liquide 
group by informing Customer in writing of such assignment.

15 - Limitations and Liability 
VitalAire warrants that the Services will be performed in a good and workmanlike manner. 
VitalAire makes no other services warranty of any kind, express or implied, and expressly 
disclaims any warrant, express or implied for consequential, incidental, indirect, special, 
exemplary, or punitive damages.

الطرفني لإجراء التعديالت املنا�شبة على اجلدول الزمني للت�شليم والأ�شعار، اأو اأًيا منهما. اإذا اعتزم اأي من 
الطرفني تغيري الطلب، يجب عليه  اإر�شال اإخطار اإلى الطرف الآخر بطلب التغيري املقرتح، كما يجب قبول 
الطرفني مناق�شة �شروط طلب التغيري يف غ�شون ع�شرة )10( اأيام عمل بعد اإر�شال هذا الإخطار. اإذا مل 
يتم التفاق بني الطرفني على نطاق اأو تعديالت العقد يف طلب التغيري، فيجب على الأطراف مبوجب هذه 
التفاقية اإجراء و�شاطة حلل م�شكلة طلب التغيري، وفًقا للبند رقم 13. يحق ل�شركة فايتالري  يف حالة تغيري 
ل�شمان  الطلب  املنا�شب على  التغيري  اإجراء  التفاقية، طلب  �شريان  اأثناء  بها،  املعمول  اللوائح  اأو  القوانني 

المتثال لها.

10 - التعوي�شات
يلتزم العميل بتعوي�ض �شركة فايتالري عن كافة التكاليف والنفقات والأ�شرار واخل�شائر )�شواء كانت مبا�شرة اأو 
غري مبا�شرة(، مبا يف ذلك اأي فوائد وغرامات ور�شوم قانونية وغريها من امل�شاريف املهنية )اأتعاب الفنيني( 
وامل�شروفات التي تتحملها ال�شركة اأو تدفعها نتيجة اأو فيما يتعلق مبا ياأتي: )1( اأي دعوى ُمقامة من اأطراف 
تن�شاأ عن  باملمتلكات  تلحق  اأ�شرار  اأي  اأو  �شخ�ض  اأي  اإ�شابة  اأو  وفاة  فايتالري بخ�شو�ض  �شركة  خارجية �شد 
و  الأجهزة  العيب يف  فيه  يرجع  الذي  اإلى احلد  منهما،  اأًيا  اأو  وامل�شتهلكات،   الأجهزة  ال�شناعية يف  العيوب 
الباطن،  املتعاقدين معه من  اأو  اأو وكالئه  اأو موظفه  العميل،  اإغفال  اأو  اإهمال  اإلى  اأًيا منهما  اأو  امل�شتهلكات، 
اأو  اأو امل�شتهلكات  اأو متعلقة بتوريد الأجهزة  اأي دعوى مقامة من اأطراف خارجية �شد �شركة فايتالري،   )2(
اأو التاأخر يف  اأو الإخفاق،  اخلدمات، اإلى احلد الذي ترجع فيه تلك الدعوى اإلى اخلرق، الإهمال يف الأداء، 
تنفيذ التفاقية من قبل العميل، اأو موظفه اأو وكالئه اأو املتعاقدين معه من الباطن؛ )3( اأي دعوى تن�شاأ �شد 
بالأطراف اخلارجية،  الفكرية اخلا�شة  امللكية  اأو مزعومة حلقوق  فعلية  انتهاكات  اأي  نتيجة  فايتالري  �شركة 
التي تن�شاأ عن اأو تتعلق بت�شنيع وتوريد اأو ا�شتخدام الأجهزة وامل�شتهلكات، اأو اأًيا منهما، اأو ا�شتالم اخلدمات 

وال�شتفادة منها  اأو تقديها.
يجب على العميل، طوال مدة التفاقية وملدة 12 �شهًرا بعد ذلك،  احلفاظ على وثائق تاأمني �شارية املفعول، 
املنتجات  عن  امل�شوؤولية  �شد  والتاأمني  املهني  التعوي�ض  تاأمني  ذلك  وي�شمل  ال�شمعة،  ح�شنة  تاأمني  �شركة  مع 
اأو فيما يتعلق بها، كما يجب  التي قد تن�شاأ عن التفاقية  والتاأمني �شد امل�شوؤولية العامة، لتغطية اللتزامات 
على العميل، بناًء على طلب �شركة فايتالري، تقدمي �شهادة التاأمني وتفا�شيل التغطية، واإي�شال اأق�شاط ال�شنة 

احلالية اخلا�ض بكل نوع تاأمني. 
تظل هذه الفقرة رقم )10( �شارية املفعول بعد انتهاء التفاقية.

11 - المتثال لالأنظمة
يلتزم العميل بجميع الأنظمة واملرا�شيم واللوائح املتعلقة بالأجهزة وامل�شتهلكات، اأو اأًيا منهما، وجميع جوانب 
العمل والعمليات اخلا�شة به، مبا يف ذلك اأي التزامات �شارية ب�شاأن الرتخي�ض والت�شريح والت�شجيل والأنظمة 
البيئية. يوافق العميل على المتثال جلميع الأنظمة والقواعد واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية. 
يقر العميل، دون امل�شا�ض مبا تقدم، باأنه لن يقوم بنقل اأي عن�شر اأو بيانات اأو خدمات خا�شعة للرقابة على 
ال�شادرات، مبا يف ذلك النقل اإلى اأ�شخا�ض اأجانب يعملون اأو يرتبطون بعالقة تعاقدية مع العميل اأو املقاولني 

من الباطن اأو املوردين، دون رخ�شة ت�شدير اأو اتفاقية اأو اإعفاء اأو ا�شتثناء معمول به من اجلهات املخت�شة.

12 - الإقرارات واإنهاء التفاقية نتيجة النتهاكات
فايتالري  �شركة  بتعوي�ض  يتعهد  كما  مبوجبها،  والعمل  التفاقية  هذه  اإبرام  يف  التعاقدية  بحريته  العميل  يقر 
والدفاع عنها واإبراء ذمتها �شد جميع الأ�شرار التي تتحملها نتيجة عدم �شحة اإقراراته. يحق ل�شركة فايتالري 
تعليق اأو اإنهاء هذه التفاقية نتيجة ارتكاب العميل خرقا اأو انتهاًكا مادًيا لهذه التفاقية، ويف حالة الإنهاء لهذه 

الأ�شباب، يتم اإلغاء جميع ال�شمانات املقدمة والتي تن�ض عليها التفاقية.

13 - ت�شوية النزاعات عن طريق الو�شاطة
يجب تقدمي جميع الدعاوى اأو النزاعات املتعلقة بهذه التفاقية والأجهزة وامل�شتهلكات واخلدمات، اأو اأًيا منهم، 
اإلى و�شاطة غري ملزمة قبل اتخاذ اأي اإجراء قانوين، با�شتثناء منع تطبيق اأي نظام تقادم م�شقط معمول به. يف 
حالة عدم متكن الطرفني من التفاق على و�شيط، �شيتم اختياره وفًقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. ُي�شرتط 

اإجراء الو�شاطة يف مدينة الريا�ض.

14 - التنازل والتعاقد من الباطن
1 - ل يحق للعميل التنازل عن حقوقه مبوجب هذه التفاقية، اأو اأي جزء منها، اأو نقلها اإلى اأي �شخ�ض 

اآخر دون موافقة خطية من �شركة فايتالري؛ 
2 - ل يجوز للعميل تاأجري العقد اأو اأي جزء منه من الباطن، اإل فيما يتعلق باملواد، والتفا�شيل الثانوية 
اأو اأي جزء من الب�شائع التي مت تديد اأ�شماء امل�شّنعني لها اأو موا�شفاتها يف اأمر ال�شراء، دون 
احل�شول على موافقة خطية من �شركة فايتالري، كما يجب األ ينع ذلك العميل من اإبرام اتفاقية 
اأو جزء منها مع اأي �شركة ع�شو يف املجموعة التي ينتمي اإليها )اأو �شركة يرتبط بها العميل(. ل 
تعفي هذه املوافقة العميل من اأي من التزاماته املحددة يف هذه التفاقية. يحق ل�شركة فايتالري 
التنازل عن حقوقها والتزاماتها جزئًيا اأو كلًيا مبوجب هذه التفاقية لأي �شركة تابعة ملجموعة اير 

ليكيد وذلك عن طريق اإبالغ العميل خطًيا عن هذا التنازل.

15 - احلدود وامل�شوؤوليات
تتعهد �شركة فايتالري بتقدمي اخلدمات بطريقة احرتافية وجيدة. ل تقدم ال�شركة اأي �شمانات اأخرى، �شريحة 
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VitalAire’s sole liability and Customer’s sole remedy for any damages for Services performed 
by or on behalf of VitalAire or VitalAire’s failure to perform Services, shall be limited, at 
VitalAire’s option, to the refund of thirty-five percent of the purchase price actually paid by 
Customer to VitalAire pursuant to this Agreement.

Notwithstanding anything to the contrary herein, in no event shall a Party be liable to the 
other for consequential, incidental, indirect, or punitive damages of any kind including, 
without limitation, loss of use, loss of profit, or increased operation or production costs, even 
if foreseeable and advised of the possibility of such damages in advance.

Customer must notify VitalAire of any claim within thirty (30) days of the event giving rise to 
such claim or such claim is waived. The limitation contained in this section 15 shall apply 
regardless of whether the claim for damages is based on breach of the Agreement, breach 
of warranty or otherwise.

Any agreed amount of liquidated damages by VitalAire to Customer Pursuant to agreed 
terms that may or may not be set forth in this Agreement shall be considered as a final 
remedy to Customer, and Customer shall have no recourse beyond such agreed liquidated 
damages.

THE PROVISIONS GOVERNING DAMAGE LIMITATIONS AND INDEMNITY SET FORTH IN 
THIS AGREEMENT SHALL SURVIVE EXPIRATION, TERMINATION, OR CANCELLATION 
OF THIS AGREEMENT.

16 - Termination and Cancellation
Any Purchase Order for the purchase of Devices and/or Consumables or services may not 
be cancelled for any reason, in whole or in part, without VitalAire’s prior written approval.
In the event a cancellation is approved by VitalAire then, unless otherwise agreed, Customer 
shall pay VitalAire (i) all costs and expenses VitalAire incurred in relation to the order before 
VitalAire received the cancellation request, (ii) a cancellation charge equal to %25 of the 
invoice price of any Devices and/or Consumables cancelled from the order, and (iii) any 
shipping charges and other out of pocket expenses incurred by VitalAire in relation to the 
cancellation. In the event Customer does not agree to or pay for the price changes or the 
charges as stipulated in Section 2 herein, VitalAire reserves the right to cancel delivery of 
Devices and/or Consumables or Services or to terminate the relevant Purchase Order with a 
maximum -60day prior written notice without any liability to Customer. These conditions shall 
apply to all Purchase Orders or releases issued by Customer regardless of their nature of 
being a requirement, serial, blank, open or fixed-term Purchase Order.  

17 - Excuse of Performance
Except for Customer’s obligations to make payments for all amounts due pursuant to the 
Agreement by and between VitalAire and the Customer,  neither Party shall be liable for 
nonperformance or delay in performance of the terms of this Agreement when and to the 
extent such failure of or delay in performance is due to an event or combination thereof 
which is beyond the reasonable control of the Party claiming such impairment, including, for 
example, and without limitation, acts of God, acts of third parties, failure to maintain necessary 
governmental approvals or permits, rain, fires, floods, hurricanes, tornados, impacts due to 
weather, earthquakes, labor difficulties, bankruptcy of a Party or VitalAire, accidents regarding 
Devices, breakage of Devices that is not due to VitalAire’s improper maintenance, VitalAire’s 
inability to secure sufficient power, utilities, labor or materials, inability to obtain any necessary 
land use agreements (“Force Majeure Event”); provided, however, that an economic downturn 
or low sales volume due to market conditions suffered by a Party or any of its affiliates will 
not be deemed to be a Force Majeure Event. The Party making such a claim will notify the 
other Party in writing as soon as reasonably possible after the occurrence of a Force Majeure 
Event. Such notice will provide reasonable detail as to the nature and expected duration of 
such Force Majeure Event. However, the failure or delay of a Party in giving such notice shall 
not be deemed to invalidate or otherwise affect the duration or validity of the Force Majeure 
Event. VitalAire may suspend performance during the Force Majeure Event. If the conditions 
of the Force Majeure Event persist beyond three (3) months, VitalAire may terminate this 
Agreement without further obligation. In that event, Customer shall pay for that portion of 
the goods or services representing VitalAire’s costs and commitments for work previously 
expended and for items purchased by VitalAire on Customer’s behalf.

18 - Nondisclosure and Restriction on Use
VitalAire and Customer shall respect the confidentiality of each other’s commercial or 
technical data disclosed to each other during the performance of the Services. VitalAire’s 
technical data shall only be used for the detailed design, procurement, construction, 
operation and maintenance of the facilities for which the Services are furnished. Materials 
marked “Confidential” will be maintained confidential by Customer. Customer will not copy 
any Services materials provided by or on behalf of VitalAire without VitalAire’s prior written 
approval.

19 - Responsibilities of Customer
Customer will at all times remain solely responsible for the facilities for which the Services 
are furnished. Customer has the sole responsibility for accepting or rejecting VitalAire’s 
recommendations. Customer will give VitalAire access to the facilities where the Services 
are to be performed by VitalAire and otherwise cooperate with VitalAire, as reasonable and 
appropriate, in connection with the supply of Services under this Agreement.

اأو �شمنية، متعلقة باخلدمات اأًيا كان نوعها، وتخلي ال�شركة م�شوؤوليتها �شراًحة عن اأي �شمانات، �شريحة اأو 
�شمنية، �شد الأ�شرار الالحقة اأو الطارئة اأو غري املبا�شرة اأو اخلا�شة اأو العقابية اأو اجلزائية. 

تقت�شر م�شوؤولية �شركة فايتالري فيما يخت�ض بتعوي�ض العميل عن اأي اأ�شرار ترتتب على اخلدمات التي توؤديها 
�شركة فايتالري، اأو توؤدى بالنيابة عنها، اأو ترتتب على اإخفاق �شركة فايتالري يف اأداء اخلدمات، وفًقا لتقديرها، 
على ا�شرتداد العميل لن�شبة خم�شة وثالثني باملائة )35%( من القيمة الفعلية ل�شعر ال�شراء املدفوع من قبل 

العميل اإلى �شركة فايتالري مبوجب هذه التفاقية. 
ب�شرف النظر عن اأي �شيء خمالف يف هذه التفاقية، ل يعد اأي من الطرفني، باأي حال من الأحوال، م�شوؤوًل 
جتاه الطرف الآخر عن الأ�شرار الالحقة اأو الطارئة اأو غري املبا�شرة اأو اخلا�شة اأو العقابية اأو اجلزائية، اأًيا 
كان نوعها، مبا يف ذلك ، على �شبيل املثال ل احل�شر، اأ�شرار العجز عن ال�شتخدام اأو خ�شارة الأرباح اأو زيادة 
الت�شغيل اأو تكاليف الإنتاج، حتى عند توقع اأحد الطرفني والإبالغ مقدًما عن اإمكانية حدوث مثل هذه الأ�شرار. 
يلتزم العميل باإبالغ �شركة فايتالري باأي �شكوى يف غ�شون ثالثني )30( يوًما من احلدث مل هذه ال�شكوى اأو 
من تاريخ رفعها. ُتطبق احلدود املن�شو�ض عليها يف هذا البند )15( ب�شرف النظر عما اإذا كانت املطالبة 

بالتعوي�شات عن الأ�شرار قائمة على خرق اأو انتهاك اأحكام التفاقية اأو خرق ال�شمان اأو خالف ذلك. 
ُتعد مبالغ التعوي�شات املدفوعة وفًقا لل�شروط املتفق عليها بني �شركة فايتالري والعميل، �شواء كانت من�شو�ض عليها 
ا نهائًيا للعميل، ول يحق للعميل الطعن يف مبلغ التعوي�شات املقرر املتفق عليه فيما بعد.  يف هذه التفاقية اأو ل، تعوي�شً
تظل ال�شروط احلاكمة للحد من الأ�شرار والتعوي�شات املن�شو�ض عليها يف هذه التفاقية معموًل بها بعد انتهاء 

التفاقية اأو ف�شخها اأو اإلغائها. 
16 - الف�شخ اأو الإلغاء

ل يجوز اإلغاء اأي طلب ل�شراء الأجهزة اأو امل�شتهلكات، اأو كليهما، اأو اخلدمات لأي �شبب كان، ب�شورة جزئية اأو 
كلية، بدون موافقة خطية م�شبقة من �شركة فايتالري. 

يف حالة موافقة �شركة فايتالري على الإلغاء، يلتزم العميل، ما مل يتم التفاق على خالف ذلك، ب�شداد ما ياأتي 
ل�شركة فايتالري: )1( كل التكاليف والنفقات التي تتحملها ال�شركة الناجتة عن طلب ال�شراء قبل ا�شتالمها 
لطلب الإلغاء؛ )2( ر�شوم الإلغاء وقدرها 25% من قيمة �شعر فاتورة اأي اأجهزة اأو م�شتهلكات ُتلغى من الطلب؛ 
و)3( اأي ر�شوم �شحن اأو اأي نفقات اأخرى متعلقة بالإلغاء تتحملها �شركة فايتالري. يف حالة عدم موافقة العميل 
على تغريات الأ�شعار اأو الر�شوم، اأو دفعها على النحو املن�شو�ض عليه يف البند 2 يف هذه التفاقية، يحق ل�شركة 
باإ�شعار خطي  ال�شلة  ال�شراء ذات  ف�شخ طلب  اأو  اأو اخلدمات،  امل�شتهلكات  اأو  الأجهزة  ت�شليم  اإلغاء  فايتالري 
م�شبق ل تتجاوز مدته �شتني )60( يوًما دون اأدنى م�شوؤولية جتاه العميل. ُتطبق هذه ال�شروط على كل طلبات 
ال�شراء اأو الإعفاءات ال�شادرة من قبل العميل، ب�شرف النظر عن طبيعتها، �شواء كانت طلب اأو طلب �شراء 

ت�شل�شلي اأو طلب �شراء �شامل اأو طلب �شراء مفتوح اأو طلب �شراء مدد املدة. 
17 - الإعفاء من التنفيذ

بخالف التزامات العميل بدفع كل املبالغ امل�شتحقة املتفق عليها مبوجب التفاقية ، ل يتحمل اأي طرف م�شوؤولية 
عدم التنفيذ اأو التقاع�ض يف تنفيذ �شروط هذه التفاقية عندما يكون هذا التخلف اأو التقاع�ض يف التنفيذ ناجت 
عن حدث اأو جمموعة من الأحداث خارجة عن ال�شيطرة املنطقية للطرف الذي وقع عليه هذا ال�شرر، مبا يف 
اأو الإخفاق يف  اأو ت�شرفات الأطراف اخلارجية،  ذلك، على �شبيل املثال ل احل�شر، ظروف القوة القاهرة، 
احل�شول على املوافقات اأو الت�شريحات احلكومية الالزمة، اأو الأمطار اأو احلرائق اأو الفي�شانات اأو الأعا�شري، 
اأو التاأثريات الناجتة عن حالة الطق�ض اأو الزلزل اأو �شعوبات العمل، اأو اإفال�ض العميل اأو �شركة فايتالري، اأو 
ال�شركة  اأو عدم قدرة  ال�شركة اخلاطئة،  الناجت عن �شيانة  اأو تلف الأجهزة غري  احلوادث املتعلقة بالأجهزة 
على تاأمني القدر الكايف من الطاقة اأو املرافق اأو العمال اأو املواد، اأو يف حالة عدم التمكن من احل�شول على 
اأي اتفاقيات لزمة ل�شتخدام الأرا�شي )وُي�شار اإليها جمتمعة فيما يلي با�شم “القوة القاهرة”(؛ ب�شرط األ 
ُيعد الهبوط القت�شادي اأو �شاآلة حجم املبيعات، نظًرا لظروف ال�شوق التي تعر�ض لها اأي من الطرفني اأو اأي 
من �شركاتهم الفرعية، من ظروف القوة القاهرة.  يلتزم الطرف املت�شرر من هذه الأحداث باإخطار الطرف 
ب�شاأن  املنطقية  التفا�شيل  الإخطار  يو�شح يف هذا  اأن  على  القاهرة،  القوة  وقوع حدث  الآخر خطًيا يف حالة 
طبيعة حدث القوة القاهرة، ومدة ا�شتمراره املتوقعة. مع ذلك، ل يعد اإخفاق اأو تقاع�ض اأي طرف يف تقدمي هذا 
الإخطار لغًيا اأو يوؤثر باأي �شكل كان على مدة حدث القوة القاهرة اأو �شريانه، وعليه قد ُتعلق �شركة فايتالري 
التنفيذ اأثناء حدث القوة القاهرة. يف حالة ا�شتمرار ظروف القوة القاهرة ملدة تتجاوز ثالثة )3( اأ�شهر، يحق 
ل�شركة فايتالري ف�شخ هذه التفاقية دون اأي التزامات اأخرى. يف هذه احلالة، يلتزم العميل بدفع جزء من قيمة 
الب�شائع اأو اخلدمات التي متثل تكاليف والتزامات �شركة فايتالري فيما يتعلق بنفقات العمل ال�شابقة والب�شائع 

التي مت �شراوؤها من قبل �شركة فايتالري نيابة عن العميل.
18 - عدم الإف�شاء وقيود ال�شتخدام

اأو التقنية اخلا�شة بكل  يلتزم كاًل من �شركة فايتالري والعميل مبراعاة خ�شو�شية و�شرية البيانات التجارية 
منهما والتي مت الإف�شاح عنها اأثناء تقدمي اخلدمات. ل ت�شتخدم تفا�شيل �شركة فايتالري التقنية اإل بغر�ض 
تفا�شيل الت�شميم و�شراء واإن�شاء وت�شغيل و�شيانة املرافق التي مت جتهيز اخلدمات لها. يلتزم العميل باحلفاظ 
�شركة  من  املقدمة  اخلدمات  مواد  من  اأي  ن�شخ  للعميل  يحق  ل  “�شرية”.  كونها  امل�شنفة  املواد  �شرية  على 

فايتالري اأو بالنيابة عنها دون موافقة خطية م�شبقة من �شركة فايتالري.
19 - م�شوؤوليات العميل

يتحمل العميل يف جميع الأحوال امل�شوؤولية منفرًدا عن املرافق التي ُتقدم لها اخلدمات. يتحمل العميل منفرًدا م�شوؤولية 
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20 - Privacy 
For details of how VitalAire collects, holds, uses and discloses Customer’s information, please 
refer to VitalAire  Privacy Policy which can be located at   https://www.vitalaire.com.sa/legal-notice. 
Except to the extent Customer notifies VitalAire that it opts out, Customer authorises 
VitalAire to collect, use and disclose Customer’s personal information in accordance with 
those policies.

21 - Entire Agreement
This Agreement, together with the attached Exhibits, constitutes the entire Agreement 
between the Parties with respect to the subject matter. No provision of any Customer 
purchase order or other Customer document shall be construed to modify this Agreement. 
Any modifications of this Agreement must be in writing, signed by both Parties and dated. 
Any terms or conditions proposed by Customer in any Customer document that are in 
addition to, or inconsistent with, the terms or conditions stated herein are hereby objected to 
by VitalAire. Such additional, different or inconsistent terms or conditions shall not become 
part of the contract between Customer and VitalAire unless expressly accepted in writing 
in advance by VitalAire. VitalAire’s acceptance of any offer to purchase by Customer is 
expressly conditional upon Customer’s assent to all the terms and conditions stated herein.

22 -  Governing Law and Dispute Resolution
These General Terms and Conditions of Sale are governed by the laws of the Kingdom of 
Saudi Arabia. Any disputes that may arise in connection with this Agreement that cannot 
be settled amicably shall be finally settled under the ICC Rules of Arbitration.The number 
of arbitrators shall be three (3) appointed in accordance with the said rules, the seat of 
arbitration shall be in Riyadh and the language shall be in English. The arbitral award shall 
be final and binding upon the Parties.

23 - Prevailing Language
The English text  shall prevail in case of any inconsistencies between the provisions of this 
Agreement.

قبول اأو رف�ض تو�شيات �شركة فايتالري. ينح العميل �شركة فايتالري حق الو�شول اإلى املرافق، حيث ُتقدم �شركة فايتالري 
اخلدمات، ويتعاون مع �شركة فايتالري، بقدر منطقي ومالئم، فيما يتعلق بتوريد اخلدمات مبوجب هذه التفاقية.

20 - اخل�شو�شية
عليها  واحل�شول  العميل  بيانات  بجمع  يتعلق  فيما  فايتالري  �شركة  �شيا�شة  تفا�شيل  على  لالطالع 
وا�شتخدامها والإف�شاح عنها، يرجى الرجوع اإلى �شيا�شة خ�شو�شية �شركة فايتالري املوجودة على هذا 
بياناته  بجمع  فايتالري  �شركة  العميل  يخول   .http://www.vitalaire.com.sa/legal-notice املوقع: 
ال�شخ�شية وا�شتخدام والإف�شاح عنها وفًقا لهذه ال�شيا�شات، اإل يف حالة اإ�شعار العميل �شركة فايتالري برف�شه لذلك. 

21 - التفاقية الكاملة
مُتثل هذه التفاقية، بالإ�شافة اإلى امل�شتندات املرفقة اإليها، التفاق الكامل بني الطرفني فيما يتعلق مبو�شوع 
التفاقية. ل يجوز تاأويل اأي من اأحكام طلب �شراء العميل اأو اأي من وثائق العميل الأخرى لتعديل هذه التفاقية. 
يجب اأن تكون اأي تعديالت على هذه التفاقية خطية و موقعة من كال الطرفني وموؤرخة. يحق ل�شركة فايتالري 
العرتا�ض على اأي �شروط اأو اأحكام يقدمها العميل يف اأي وثيقة بالإ�شافة اإلى ال�شروط والأحكام املن�شو�ض 
عليها يف هذه التفاقية اأو تتعار�ض معها.  ل ُيعتد مبثل هذه الإ�شافات، اأو الأحكام اأو ال�شروط املخالفة لهذه 
ال�شركة ذلك  العميل و�شركة فايتالري، ما مل تقبل  العقد املربم بني  التي تعار�ض معها، جزًءا من  اأو  الوثيقة 
مبوجب موافقة خطية م�شبقة. ُتعد موافقة �شركة فايتالري على اأي عر�ض �شراء قدمه العميل متوقفة على اإقرار 

العميل باملوافقة على كل الأحكام وال�شروط املن�شو�ض عليها يف هذه التفاقية. 
22 - النظام  احلاكم وت�شوية املنازعات

للبيع لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية.واأي نزاع قد ين�شاأ فيما يتعلق بهذه  تخ�شع ال�شروط والأحكام العامة 
التفاقية والذي ل يكن ت�شويته وديا فيح�شم مبوجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية )ICC( من 
خالل ثالثة )3( مكمني يتم تعيينهم وفقا للقواعد املذكورة. ويكون مقر التحكيم هو مدينة الريا�ض،  وتكون 

لغته هي اللغة الإجنليزية. ويكون حكم مكمة التحكيم نهائيا وملزما للطرفني.
23 - اللغة ال�شائدة

يكون للن�ض الإجنليزي الأغلبية يف حالة وجود اأي تعار�ض بني ن�شو�ض هذه التفاقية. 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

The transaction between VitalAire Arabia  and Customer is always subject to the following 
conditions:
In these terms and conditions, the terms «we», «us» and «our» are a reference to VitalAire 
Arabia  (VitalAire).

1. Responsibility for payment
You acknowledge that you are entirely responsible for payment of any amounts owing to 
VitalAire  except to the extent that VitalAire  receives payment from a private or public health 
institution, insurance or other payer agency. You acknowledge that it is your responsibility 
alone to qualify for any such coverage.

2. Return and exchange policy 
a. Any device and consumable  in its original  packaging and was not utilized, can 

be exchanged or returned within 7 days from the date of the purchase. 
b. Any device returned with the packing and original accessories within 3 days 

as defective/non-functioning may be exchanged or refunded after technical 
inspection from our teams.

c. Any mask or  accessory  which has its sealed pack opened cannot be considered 
for return or exchange

d. VitalAire does not allow return or exchange of products which are damaged as a 
result of misuse, such as scratches or malfunction due to power fluctuations or 
missing parts of the products (such as catalogues, accessories…)

3. Warranty, maintenance & repair policy 
a. All the devices sold by VitalAire are covered by the warranty as per the terms 

mentioned in the warranty card.
b. The prescribed warranty takes effect from the date of the purchase
c. VitalAire warrants the devices against manufacturing defects during their warranty 

period. The warranty does not extend to consumables and misuse.
d. You shall check and read the device manual before using the product to make 

sure it meets all safety, security and electrical requirements.
e. Unless specified, devices that we sell are designed to work on 240-220 Volts. 

devices damaged due to use with incorrect electrical sources or supplies will not 
be accepted under warranty terms and conditions

f. Please consider a minimum period of 7 working days for repair.
g. The Customer shall ensure that his contact details are correct, in order to update 

him/her about the repair status. 
h. VitalAire is not responsible for the device that is not collected within 3 months from 

the date of receipt in the service center

4. Medical advice
You acknowledge that 

a. we have not provided you with any medical advice and have made no representations in 
relation to the suitability of the device and/or consumables for your medical condition;

b. you will comply with the prescription given to you by your doctor in relation to the use of the 
device and/or consumables;

c. you will inform VitalAire  immediately of any changes made to your prescription by your doctor.

5. Instructions and safety.
You acknowledge that we have explained and provided you with (and you have read and 
understood) comprehensive instructions in respect of the safety, maintenance, possession 
and use of the device and consumables, including (without limitation) written and verbal 
instructions regarding your therapy, safe use of associated device and our services. You 
must :

a.  only use the device and consumables strictly for their intended purpose and in 
accordance with those instructions;

b.  immediately advise us of any defect in the device and consumables.

6. Liability and indemnity
We are not liable to you in any circumstance for:

a. any economic loss or damage including any loss of revenue, profits actual or 
potential business opportunities, contracts or anticipated savings or profits;

b. any indirect or consequential loss or damage; or
c. any loss or damage relating to the acts or omissions of any third party, and all 

other matters beyond our control.
To the extent permitted by law, we exclude all liability for breach of any express or implied 
term or warranty and also exclude all liability for negligence in respect of the performance of 
our obligations under this Agreement.
Where liability for any term implied by law cannot be excluded, and to the extent permitted by 
law, our liability for any breach of such an implied term is limited to (at our election), the lowest 
of the cost of replacing the Purchased device / consumables, acquiring equivalent Purchased 
device/ consumables or having the Purchased device/consumables repaired.
You acknowledge that VitalAire  assumes no responsibility or liability for the success, failure 

�شروط واأحكام البيع العامة

تخ�شع املعامالت بني �شركة فايتالري العربية والعميل، دائًما، اإلى الأحكام الآتية:
يف هذه ال�شروط والأحكام ُت�شري ال�شمائر ”نحن“، وال�شمري املت�شل ”نا“، و�شمري امللكية ”نا“، اإلى �شركة فايتالري العربية 

)”�شركة فايتالري“(.

1 - م�شوؤولية ال�شداد
ال�شركة  تقا�شي  حالة  يف  اإل  فايتالري،  �شركة  اإلى  مبالغ  اأي  �شداد  عن  كاملة  م�شوؤولية  م�شوؤول  باأنه  العميل  يقر 
مدفوعات من موؤ�ش�شات �شحية خا�شة اأو عامة اأو �شركات تاأمني اأو غريها. يقر العميل مب�شوؤوليته منفرًدا عن تغطية 

تكلفة تلك اخلدمات.

2 - �شيا�شة ال�شرتداد وال�شتبدال
1 - يكن ا�شتبدال اأو ا�شرتداد اأي جهاز  اأو م�شتهلكات طاملا كانت يف حالتها الأ�شلية و مل يتم ا�شتعمالها  خالل 

7 اأيام من تاريخ ال�شراء
2 - يكن ا�شتبدال اأو ا�شرتداد اأي جهاز  مغلًفا ومبلحقاته الأ�شلية خالل 3 اأيام اإذا كان به عيب  اأو عطل بعد 

خ�شوعه للفح�ض الفني من قبل فريقنا الفني املخت�ض.
3 - ل يكن ا�شتبدال اأو ا�شرتداد اأي كمامة اأو ملحق مت اإزالة غالفه املختوم

4 - ل ت�شمح �شركة فايتالري با�شرتجاع اأو ا�شتبدال املنتجات التالفة نتيجة �شوء ال�شتخدام اأو الأعطال الناجتة 
عن تذبذب يف الطاقة اأو فقدان اأجزاء من املنتجات )مثل الكتالوجات و املالحق و غريها ...( و يدخل يف 

ذلك التلف ال�شطحي اأو اخلدو�ض احلا�شلة ب�شبب �شوء ال�شتخدام

3 - �شيا�شة ال�شمان الإ�شالح وال�شيانة
1 - يغطي ال�شمان جميع الأجهزة التي تبيعها  �شركة فايتالري  وفًقا لل�شروط املذكورة يف بطاقة ال�شمان

2 - يبداأ ال�شمان املن�شو�ض عليه اعتباًرا من تاريخ ال�شراء
3 - ت�شمن �شركة فايتالري الأجهزة  املباعة �شد عيوب الت�شنيع خالل فرتة �شمان ، لي�شمل ال�شمان امل�شتهلكات 

و�شوء ال�شتخدام .
4 - يجب الطالع على كتّيب اجلهاز و قراءته بعناية قبل ا�شتخدام املنتج للتاأكد من املطابقة للمعايري ومتطلبات 

الأمان واملتطلبات الكهرباء
م الأجهزة التي نبيعها للعمل على 220-240 فولت، ما مل ين�ض على خالف ذلك. ل تخ�شع الأجهزة  5 - ُت�شمَّ

املعطلة ب�شبب ا�شتخدام م�شادر اأو لوازم كهربية غري �شحيحة ل�شروط واأحكام ال�شمان
6 - ُيرجى احت�شاب 7 اأيام كحد اأدنى لالإ�شالح

7 - يجب على العميل التاأكد من �شحة و�شالحية بيانات الت�شال اخلا�شة به الواردة يف العقد ل�شمان حتى يتم 
اإخطاره باأي م�شتجدات متعلقة بعملية الإ�شالح. 

8 - تعد �شركة فايتالري غري م�شوؤولة عن اأي جهاز ل يتم ا�شتالمه خالل 3 اأ�شهر من تاريخ ت�شليمه ملركز اخلدمة.

4 - ال�شت�شارة الطبية
يقر العميل مبا ياأتي:

1 - اأن �شركة فايتالري مل تقدم له اأي ا�شت�شارات طبية اأو بيانات متعلقة مبالءمة اجلهاز اأو امل�شتهلكات حلالة 
العميل الطبية؛

2 - يلتزم العميل بال�شت�شارات الطبية املقدمة من طبيب خمت�ض فيما يتعلق با�شتخدام اجلهاز اأو 
امل�شتهلكات، اأو كليهما؛

3 - يلتزم العميل باإخطار �شركة فايتالري ر باأي تعديالت حدثت من طبيبه على و�شفته الطبية.

5 - التعليمات وال�شالمة
يقر العميل باأن �شركة فايتالري قد و�شحت وقدمت )واأنه قراأ وفهم( التعليمات الكاملة املتعلقة ب�شالمة و�شيانة وملكية 
ب�شاأن عالج  ال�شفهية  اأو  املكتوبة  التعليمات  ل احل�شر،  املثال  �شبيل  على  ذلك،  وامل�شتهلكات مبا يف  اجلهاز  وا�شتخدام 

العميل وا�شتخدام اجلهاز امللحق واخلدمات املقدمة ا�شتخداًما اآمًنا. يجب على العميل:
1- ا�شتخدام اجلهاز وامل�شتهلكات ا�شتخداًما دقيًقا لالأغرا�ض املُعدة لها ح�شرًيا، وفًقا لهذه التعليمات

2 - اإخطار �شركة فايتالري على الفور يف حالة وجود اأي خلل يف اجلهاز اأو امل�شتهلكات.

6 - امل�شوؤولية والتعوي�شات
تخلي �شركة فايتالري م�شوؤوليتها جتاه العميل فيما يتعلق مبا ياأتي:

1 - اأي خ�شارة اقت�شادية اأو تلف، مبا يف ذلك، اأي خ�شارة يف الإيرادات اأو الأرباح اأو فر�ض العمل الفعلية اأو 
املحتملة اأو العقود اأو املدخرات اأو الأرباح املتوقعة؛

2 - اأي خ�شارة اأو تلف غري مبا�شر اأو تبعي
3 - اأي خ�شارة اأو تلف متعلق باأفعال اأو اأوجه تق�شري من اأطراف خارجية وجميع الأمور الأخرى اخلارجة عن 

�شيطرة �شركة فايتالري.
ا اأي م�شوؤولية عن الإهمال ب�شاأن  تخلي �شركة فايتالري م�شوؤوليتها عن الإخالل باأي �شرط اأو تاأمني �شريح اأو مت�شمن واأي�شً

اأداء التزاماتها مبوجب هذه التفاقية، وفًقا للحد امل�شموح مبوجب القانون.
تقت�شر م�شوؤولية �شركة فايتالري عن الإخالل باأي �شرط مت�شمن على ما ياأتي )وفًقا لختيار ال�شركة( اأقل تكلفة ل�شتبدال 
اجلهاز  اأو امل�شتهلكات التي مت �شراوؤها، اأو حيازة جهاز اأو �شلع ا�شتهالكية بديلة لتلك التي مت �شراوؤها، اأو  اإ�شالح اجلهاز 

اأو امل�شتهلكات التي مت �شراوؤها، وفًقا للحد امل�شموح مبوجب القانون.
يقر العميل باإخالء م�شوؤولية �شركة فايتالري  عن جناح اأو ف�شل اأو تاأثري اأي خدمات ت�شخي�شية اأو عالجية ي�شفها طبيبه. 

تتفظ �شركة فايتالري بحقها يف وقف توريد اأو توفري اخلدمات اأو الإمدادات، يف اأي وقت ولأي �شبب.
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or effect of any diagnostic and/or treatment service prescribed by your physician. VitalAire  
reserves the right to terminate the supply or provision of Services or supplies at any time 
and for any reason.

7. FORCE MAJEURE 
a. If either Party is prevented from performing any of its obligations hereunder due 

to any cause which is beyond the non-performing Party’s reasonable control, 
including but not limited to fire, explosion, flood or other acts of God; acts, 
regulations, or laws of any government; strike, lock-out or labour disturbances; 
or unavailability or shortage of power, labour or transportation; war, rebellion or 
civil disorder (collectively, “Force Majeure Event”), such non-performing Party 
shall not be liable for breach of this general terms and conditions with respect to 
such non-performance to the extent any such non performance is due to a Force 
Majeure Event.

b. Such non-performance shall be excused for six (6) months or until the termination 
of such event (whichever occurs sooner), provided that the non-performing Party 
gives written notice to the other Party of the Force Majeure Event no later than 
thirty (30) days after becoming aware that the Force Majeure Event shall prevent 
timely performance.

c. A Force Majeure Event affecting either party does not excuse non-payment of 
amounts due for accepted goods ordered and delivered to the Distributor or for 
defective or recalled goods returned to the Seller.

8. Privacy 
For details of how VitalAire collects, holds, uses and discloses Customer’s information, 
please refer to VitalAire  Privacy Policy which can be located https://www.vitalaire.com.sa/
legal-notice.
Except to the extent Customer notifies VitalAire that it opts out, Customer authorises VitalAire 
to collect, use and disclose Customer’s personal information in accordance with those 
policies.

9. Governing Law and Dispute Resolution
These General Terms and Conditions of Sale are governed by the laws of the Kingdom of 
Saudi Arabia. Any disputes that may arise in connection with this Agreement that cannot 
be settled amicably shall be finally settled under the ICC Rules of Arbitration, the seat of 
arbitration shall be in Riyadh and the language shall be in English.

7 - القوة القاهرة
1 - يف حالة اإخفاق اأي من الطرفني يف اأداء اأي من التزاماته مبوجب هذه التفاقية لأي �شبب خارج عن 
�شيطرة هذا الطرف املت�شرر، على �شبيل املثال ل احل�شر، ب�شبب احلرائق اأو النفجارات اأو الفي�شانات 
تفر�شها  التي  القوانني  اأو  النظمة  اأو  الإجراءات  ب�شبب  ا  واأي�شً القاهرة،  القوة  اأحداث  من  غريها  اأو 
احلكومة؛ اأو الإ�شراب اأو الإغالق اأو ا�شطرابات العمالة اأو عدم توفر العمالة اأو و�شائل النقل؛ واحلروب 
اأو التمرد اأو ال�شطراب املدين )ُي�شار اإليها جمتمعة با�شم، »حدث القوة القاهرة«(، فاإن هذا الطرف 
املت�شرر يكون غري م�شوؤول عن خرق هذه ال�شروط والأحكام العامة فيما يتعلق بعدم اأداء التزاماته ب�شبب 

اأحداث القوة القاهرة.
2 - يجب اأن يعفى الطرف املت�شرر من اأداء التزاماته ملدة �شتة )6( اأ�شهر اأو حتى انتهاء مثل هذا احلدث 
)اأيهما يحدث يف وقت اأقرب( �شريطة اأن يقدم الطرف املت�شرر اإ�شعاًرا مكتوًبا اإلى الطرف الآخر عن 
اأحداث القوة القاهرة خالل مدة ل تتجاوز ثالثني )30( يوًما من علمه بوقوعها وت�شببها يف اإعاقة اأدائه 

للتزاماته.
3 - ل يعفي حدث القوة القاهرة، الذي يوؤثر على اأحد الطرفني، اأي منهما من �شداد املبالغ امل�شتحقة عن 

ال�شلع املطلوبة التي مت ت�شليمها اإلى املوزع اأو الب�شائع املعيبة اأو املرجتعة اإلى البائع.

8 - اخل�شو�شية
عليها  واحل�شول  العميل  بيانات  بجمع  يتعلق  فيما  فايتالري  �شركة  �شــيا�شة  تفا�شيل  على  لالطــــالع 
هذا  على  املوجودة  فايتالري  �شركة  خ�شو�شية  �شيا�شة  اإلى  الرجوع  يرجى  عنها،  والإف�شاح  وا�شتخدامها 
بياناته  بجمع  فايتالري  �شركة  العميل  يخول   .http://www.vitalaire.com.sa/legal-notice املوقع: 
اإ�شعار العميل �شركة فايتالري  اإل يف حالة  ال�شخ�شية وا�شتخدامها والإف�شاح عنها وفًقا لهذه ال�شيا�شات، 

برف�شه لذلك. 

9 - النظام احلاكم وت�شوية النزاعات 
تخ�شع هذه ال�شروط والأحكام العامة للبيع لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية. تتم ت�شوية اأي نزاعات تن�شاأ عن هذه 
التفاقية، يف حالة الإخفاق يف حلها ودًيا، ب�شكل نهائي مبوجب قواعد التحكيم اخلا�شة بغرفة  التجارة الدولية ، 

ويكون مقر التحكيم يف مدينة الريا�ض، كما يجب اأن يكون باللغة الإجنليزية.
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