GE Healthcare/ Online Terms and Conditions of Sale
The following Online Terms and Conditions of Sale (defined herein below) govern
GE Healthcare’s sale, and the purchase and use by the Buyer, of the Products, as
defined below, through the Sub-portal (as defined below) and shall not apply to
any other GE Healthcare sales for the Products (as defined below) by means
outside of the said Sub-portal .
The Products (defined herein below) are strictly available for licensed healthcare
professionals only for its own clinical, diagnostic and/or non-entertainment use in
the Arab Republic of Egypt, not for end-consumers.
1.
GENERAL
1.1 In these Online Terms and Conditions of Sale:
The Buyer means the person, firm, company or other organization who or which
has ordered Products and/or Services from GEHC (defined herein below).
GE Healthcare U.S. means GE Precision Healthcare, incorporated in Delaware and
headquartered in Chicago, Illinois, the United States of America.
The Seller or GEHC means either (i) the GE Medical Systems Egypt LLC, an Egyptian
limited liability company incorporated under the Egyptian Companies Law No. 159
of 1981 and registered with Cairo Investment Commercial Registry Office under No.
8128, (“GEMSE”), or (i) any other local subsidiary in Egypt that is authorized to sell
the Products referred to in the final written offer, quotation or order
acknowledgement or, if none, GE Healthcare U.S. making the supply.
The Contract means the final executed contract for the sale and purchase of
Products and/or Services between GEHC and the Buyer as may be further
evidenced by GEHC’s final written offer, quotation or order acknowledgement and
no prior proposals, statements, representations or conditions will be binding on
either Party.
ICC means the International Chamber of Commerce in Paris, France.
Incoterms means [the 2010 edition] of the pre-defined international contract
terms published by ICC.
Installation Site means the site at which the Seller installs the Equipment at.
The Party/ies mean(s) the contracting parties of a Contract.
The Products [or Equipment] mean all parts, accessories and whatever is being
displayed on the Sub-portal.
The Services means all advice given and services performed by the Seller.
The Software means any firmware, software or data compilations (i) identified in
the Contract or (ii) provided to Buyer by GEHC in connection with installation or
operation of the Equipment. For the avoidance of doubt, Software shall not
include any "open source" firmware, software or data compilations, as any such
"open source" firmware, software or data compilations will be subject to the terms
and conditions set out in the relevant "open source" license.
The Site means the main domain (www.gehealthcare.com), second level domain
(services.gehealthcare.com) and all whatsoever contents included in such domains
including the Sub-portal (as defined below).
The Sub-portal means the separate sub-portal (or a child portal) for Egypt on the
Site’s second level domain (eg.services.gehealthcare.com).
Online Terms and Conditions of Use mean the terms and conditions of using the
Site and the Sub-portal as amended from time to time at GEHC sole discretion.
1.2 These Online Terms and Conditions of Sale shall be incorporated into the
Contract and shall apply to the exclusion of any conditions of the Buyer. These
Online Terms and Conditions of Sale may not be varied or waived except with the
express written agreement of GEHC. The failure of GEHC to enforce its rights under
the Contract at any time, for any period of time, shall not be construed as a waiver
of any such rights.
2.
PRICES AND QUOTATIONS
The price of the Products and/or Services will be GEHC's quoted price, inclusive of
any duties, but exclusive of value added or other taxes. All quotations issued by
GEHC for the supply of Products and/or Services shall remain open for acceptance
for the period stated in the quotation or, if none is stated, for thirty (30) days. In
all other cases, prices payable are those currently in effect in GEHC´s then current
pricelist, which may include charges for handling, freight, packaging, insurance and
minimum orders.
3.
PAYMENT
3.1 Unless otherwise agreed in writing, the Buyer shall make payment to GEHC
in full, without any set-off:

(i)
(ii)

no later than thirty (30) days from the date of invoice, in the currency
invoiced;
solely via electronic funds transfer originating from or cheque drawn on
Buyer’s account held in the country of Buyer’s principal place of
business.
.

3.2 In the event of late payment, GEHC reserves the right to suspend deliveries
and/or cancel any of its outstanding obligations; and
4.
CHANGES AND RETURNS
4.1 GEHC reserves the right, subject to prior written notice, to make any change
in the specification of the Products, which does not materially affect the
installation, performance or price thereof.
4.2 Products may only be returned in accordance with GEHC’s instructions
available on its Sub-portal or otherwise with prior authorization from GEHC.
5.
DELIVERY/INSTALLATION/ACCEPTANCE
5.1 Any term of delivery shall be construed according the latest edition of
Incoterms. If no other term of delivery has been specified in the Contract the
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Products will be delivered CIP (as defined in in the Incoterms) to Buyer’s premises
or to the agreed destination.
5.2 GEHC will use all reasonable endeavors to avoid delay in delivery on the
notified delivery dates. Failure to deliver by the specified date will not be a
sufficient cause for cancellation, nor will GEHC be liable for any loss or damage due
to delay in delivery.
5.3 The Buyer shall notify GEHC in writing in accordance with the GEHC
instructions available on the Site any short delivery or defects reasonably
discoverable on careful examination. GEHC’s sole obligation shall be, at its option,
to replace or repair any defective Products, as the case may be, or refund the
purchase price of any undelivered Products.
5.4 Where delivery of any Product requires an export license or other
authorization before shipment, GEHC shall not be responsible for any delay in
delivery due to delay in, or refusal of, such license or authorization.
5.5 Where the Products require installation, the Buyer shall, at its own cost, be
responsible for the installation site in accordance with GEHC’s pre-installation
requirements (such as specifications for power quality/grounding, temperature
and/or humidity) and other instructions provided by GEHC. Installation will not
begin unless such responsibilities are completed.
5.6 Partial deliveries and related invoicing shall be permitted. If the Buyer fails
to accept delivery of the Products within a reasonable period after receiving notice
from GEHC that they (or any part of these) are ready for delivery, or if delivery is
delayed for reasons attributable to the Buyer (e.g. due to failure by the Buyer to
comply with the pre-installation requirements set out in Section 5.5), GEHC may
dispose of or store the Products at the Buyer's risk and expense.
5.7 Following installation, and where applicable, GEHC will proceed with final
testing using GEHC’s published performance specifications and using its standard
instruments and procedures. Upon the satisfactory completion of such final testing
demonstrating compliance with the above specifications (with any permitted
variations/tolerances) GEHC may issue a Test Certificate which shall be conclusive
evidence of such compliance and thereupon installation of the Equipment shall be
deemed to be complete and in compliance with GEHC’s obligations under the
Contract. In all cases, Buyer agrees that the Equipment is accepted (i) seven (7)
days after the date on which GEHC notifies Buyer that final testing was successfully
completed, or issues the Test Certificate or (ii) on the date Buyer first uses the
Equipment for operational use, whichever is earlier. For partial deliveries this
Section applies to each item of Equipment
5.8 Buyer, at its reasonable request, shall be entitled to be present at and to
witness the testing and shall not be entitled to raise any objection to testing
carried out, or to the results thereof, if Buyer failed to attend when advised that
testing was to take place.
5.9 Where Products are supplied by GEHC in returnable containers, these must
be returned at the Buyer’s expense and in good condition, if requested by GEHC.
Title to these containers shall remain with GEHC at all times, but they shall be held
at the risk of the Buyer until returned to GEHC. Failure by the Buyer to comply with
the above provision shall entitle GEHC to invoice the Buyer for the full replacement
value of the containers.
5.10 Buyer shall obtain all necessary permits, licenses or approvals to receive and
operate any radiation emitting equipment.
6.
RISK AND TITLE
6.1 The risks of loss of and damage to the Products shall transfer to Buyer in
accordance with agreed delivery term. Full title to the Products and Equipment
shall pass to the Buyer on full payment. In case of non-payment by the Buyer,
GEHC, without prejudice and in addition to any rights it has under Section 3.2 or
otherwise, may take back all or part of the Products and Equipment and dispose of
these in any way it seems fit with a view to mitigating the consequences of the
non-payment by Buyer (to avoid doubt all depreciation, de-installation and other
costs will be borne by the Buyer.)
6.2 In relation to any Equipment used for clinical or diagnostic purposes, the
Buyer shall keep adequate written records of the identity of any person or entity to
whom the Equipment is transferred and of the location of such Equipment and
shall procure that such person or entity is subject to the same requirement in
respect of any onward sales.
7.
SERVICES
7.1 GEHC is under no obligation to provide Services unless Buyer ensures
adequate and safe facilities exist at its premises and that GEHC is properly notified
of any hazardous conditions, relevant regulations and safety procedures. In
particular, the Buyer shall be responsible for taking all necessary actions prior to
GEHC performing the installation/Services to remove and/or remediate any
hazardous conditions or materials from the Equipment or the Installation Area. If
any risks can result from the co-activities between GEHC, Buyer (and/or any third
party) in the Installation Area, such risks shall be addressed through a mutually
agreed safety coordination plan.
7.2 If the Buyer has purchased a Product or Service including remote access
support, the Buyer will permit GEHC to connect to the Products by remote access
and maintain such connection as required by GEHC for the performance of
maintenance or repair activities as part of GEHC’s warranty obligations or
otherwise. This may include automatic software downloads and proactive
monitoring and access to performance data related to the products, to gather and
use products and resource usage data in various ways such as product
development, quality initiatives, benchmarking and reporting services. If remote
access is not provided, GEHC reserves the right to charge the Buyer for onsite
support at GEHC’s then current pricelist.
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7.3 Buyer shall be responsible for proper management, storage, and disposal of
all Service and/or installation-related waste, unless otherwise agreed in writing or
GEHC is legally required to take back the materials. Unless the relevant mandatory
national legislation provides otherwise, or unless otherwise agreed in writing,
GEHC´s obligation to take back electrical and electronic equipment waste (WEEE)
does not include creation of physical access to the equipment; de-installation;
decoupling; disinfecting; craning/lifting; transportation to a ground level loading
area or -ramp; packing; or any related similar activities; and Buyer agrees to
perform such activities at its own cost as and when required.
7.4 When required by GEHC, Buyer shall make available at least one (1) suitably
qualified person who can ensure the safety of GEHC personnel at all times during
installation/performance of the Services. If no such person is made available, GEHC
reserves the right to charge Buyer at GEHC’s then current pricelist for an additional
GEHC person to be present.
8.
RESTRICTED USE
8.1 With respect to certain Products, use restrictions are a condition of the
purchase which Buyer must satisfy by strictly abiding by the restriction as set forth
in GEHC's catalogue and/or on the Product and/or accompanying documentation.
Buyer is solely liable to ensure compliance with any regulatory requirements
related to the Buyer's use of the Products. Any warranty granted by GEHC to the
Buyer shall be deemed void if any Products covered by such warranty are used for
any purpose not permitted hereunder. In addition, the Buyer shall indemnify GEHC
and hold GEHC harmless from and against any and all claims, damages, losses,
costs, expenses and other liability of whatever nature that GEHC suffers or incurs
by reason of any such unintended use.
8.2 With respect to Products regulatory approved for clinical and medical
treatment and diagnostic use, any decisions relating to such treatment and use
shall be at the risk of the Buyer and the respective healthcare providers.
9.
GENERAL WARRANTY
9.1 Section 9.2-9.5 shall apply in the event no other specific warranty has been
agreed in the Contract. As regards any Products covered by a warranty issued by a
third-party manufacturer, such warranty terms shall apply to the exclusion of
Section 9.2-9.5.
9.2. Products - GEHC warrants that its Products meet GEHC’s specifications at the
time of delivery. All warranty claims on Products must be made in writing on the
following day of receipt/ installation of the Products. GEHC’s sole liability and
Buyer’s exclusive remedy for a breach of this warranty is limited to repair,
replacement or refund at the sole option of GEHC.
9.3 - GEHC’s Products is warranted from date of delivery or GEHC completing
any agreed installation works, if later, to be free of defects in workmanship or
materials under normal usage for a period of six (6) months and any claim shall be
submitted in writing within such period. GEHC’s sole liability and Buyer’s exclusive
remedy for a breach of this warranty is limited to repair, replacement or refund at
the sole option of GEHC. Such repairs or replacement will not extend the warranty
period.
9.4 Software – GEHC warrants, for a period which is the longer of:
(i)
six (6) months from the date of delivery or operating or;
(ii)
in the event the Software is intended to be installed and run on GEHC’s
Equipment of its own manufacture, twelve (12) months from the date of
delivery, that the Software substantially conforms to its published
specifications and that the media on which the Software resides will be free
from defects in materials and workmanship under normal use and any claim
shall be submitted in writing within such period. GEHC does not warrant that
the Software is error free or that Buyer will be able to operate the Software
without problems or interruptions. GEHC´s sole liability and Buyer’s
exclusive remedy in the event of breach of this warranty is limited to repair,
replacement or refund, at the sole option of GEHC.
9.5 Services - GEHC warrants that all Services will be carried out with reasonable
care and skill. GEHC’s sole liability for breach of this warranty shall be at its option
to give credit for or re-perform the Services in question. This warranty shall only
extend for a period of thirty (30) days after the completion of the Services and any
claim shall be submitted in writing within such period.
9.6 To the maximum extent permitted by applicable law GEHC hereby expressly
disclaims, and Buyer hereby expressly waives, any warranty regarding results
obtained through the use of the Products, including without limitation any claim of
inaccurate, invalid, or incomplete results. All other warranties, representations,
terms and conditions (statutory, express, implied or otherwise) as to quality,
condition, description, merchantability, fitness for purpose or non-infringement
(except for the implied warranty of title) are hereby expressly excluded.
9.7 Unless expressly agreed, GEHC is not obliged to carry out dismantling or reinstallation of any Product in connection with any warranty claims.
10. LIMITATION OF LIABILITY
10.1 GEHC shall have no liability under the warranties contained in Section 9 in
respect of any defect in the Products arising from: specifications or materials
supplied by the Buyer; fair wear and tear; wilful damage or negligence of the Buyer
or its employees or agents; abnormal working conditions at the Buyer's premises;
failure to maintain
the site in accordance with GEHC’s pre-installation
requirements; failure to comply with user manual, or GEHC's use restrictions or
other instructions (whether oral or in writing); misuse or alteration or repair of the
Products without GEHC's approval; or if the Buyer is in breach of its payment
obligations under this Contract. If any of the exclusions set out in this Section 10.1
apply, GEHC reserves the right to charge the Buyer for repairing such defect at
GEHC’s then current pricelist.
10.2 Subject to any express obligation to indemnify, neither Party shall be liable
for any indirect or consequential, or punitive damages of any kind from any cause
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arising out of the sale, installation, use or inability to use any Product or Service,
nor for, without limitation, loss of profits, goodwill or business interruption.
10.3 The total liability of GEHC arising under or in connection with the Contract,
including for any breach of contractual obligations and/or any misrepresentation,
misstatement or tortious act or omission (including without limitation, negligence
and liability for infringement of any third party intellectual property rights) shall be
limited to damages in an amount equal to the amount paid to GEHC under the
Contract.
10.4 The exclusion of liability in these Terms and Conditions shall only apply to
the extent allowed according to applicable law.
11. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
11.1 Where the Buyer supplies designs, drawings, and specifications to GEHC to
enable it to manufacture non-standard or custom-made Products, the Buyer
warrants that such manufacture will not infringe the intellectual property rights of
any third party.
11.2 All intellectual property rights in the Products and/or Services shall at all
times remain vested in GEHC or its licensors.
12. DATA PROTECTION
12.1 The Buyer and GEHC shall comply with data protection laws applicable to
their respective processing of personal data under the Contract.
12.2 The following provisions shall apply:
(i)
The Buyer has the sole and exclusive authority to determine the purposes
and means of the processing of patient personal data by GEHC. GEHC shall
process such personal data only for the purposes of providing the Services
in accordance with the Buyer’s instructions.
(ii)
The Buyer shall endeavor to limit the disclosure of patient personal data to
GEHC to that reasonably necessary to perform the Services.
(iii)
GEHC shall keep patient personal data confidential and shall implement
technical and organizational measures to protect it against accidental
unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, disclosure or access.
12.3 Prior to returning any equipment to GEHC, the Buyer shall decontaminate it
and ensure that all personal data, including but not limited to patient personal
data stored in such equipment is deleted. The Buyer acknowledges that, in any
case, all data and settings stored in the returned equipment may be deleted by
GEHC.
12.4 The Buyer approves that these personal data may be processed by GEHC and
its subsidiaries and suppliers. The Buyer shall – to the extent required by law – to
provide an acknowledgement for each person or obtain the required approval for
processing such personal data for the following purposes: (1) execution of the
Contract; (2) provision of information for GEHC’s Products and Services; (3)
transfer of personal data as stipulated in Section 12-5; and (4) satisfying legal or
regulatory legal requirements.
12.5 GEHC may transfer personal data relating to patients, the Buyer’s personnel
or other individuals involved in the use of Products and Services to recipients
located in countries outside of Egypt and to the extent the Buyer is the data
controller of such data, the Buyer will (1) provide appropriate notice to the
relevant individuals, (2) obtain any requisite consent, (3) provide individuals with
applicable choices with respect to the use, disclosure or other processing of their
personal data, and (4) provide individuals with the opportunity to exercise their
right to access their personal data. GEHC has taken steps to provide adequate
protection with respect to personal data sent outside of the European Economic
Area, and will, upon request of the Buyer, negotiate regarding the applicability of
any further data processing or data transfer agreement as may be required to
support the lawful transfer of personal data.
12.6 The Buyer agrees that GEHC may process certain de-identified and/or
aggregated data for the purposes described in Section 7.2 in accordance with the
laws of Egypt.
13. HEALTH AND SAFETY
The Buyer shall ensure that:
(i)
the Products (provided such Products comply with its specifications) are
suitable and safe for the Buyer’s intended use;
(ii)
the Products are handled in a safe manner.
(iii) containers, packaging, labelling, equipment and vehicles, where provided by
the Buyer, comply with all relevant national and international safety
regulations.
14. INDEMNITIES
Except where a claim arises as a direct result of the negligence or breach of
contract of GEHC, the Buyer shall indemnify GEHC in respect of any claim which
may be made against GEHC:
(i)
arising in connection with the Buyer’s unintended use of the Products;
(ii)
alleging that the Buyer´s use of the Products infringes the intellectual
property rights of any third party.
15. INSOLVENCY
In the event that the Buyer becomes insolvent or applies for bankruptcy or, being a
company, goes into liquidation (other than for the purposes of reconstruction or
amalgamation), GEHC shall be entitled immediately to terminate the Contract
without notice and without prejudice to any other rights of GEHC hereunder.
16. ASSIGNMENT - SUBCONTRACTING
GEHC may assign or novate its rights and obligations under the Contract, in whole
or in part, to any of its affiliates or may assign any of its accounts receivable under
this Contract to any third-party without Buyer’s consent. Buyer agrees to execute
any documents that may be necessary to complete GEHC’s assignment or novation.
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GEHC may subcontract portions of the work, so long as GEHC remains responsible
for it. The delegation or assignment by Buyer of any or all of its rights or
obligations under the Contract without GEHC’s prior written consent (which
consent shall not be unreasonably withheld) shall be void.
17. FORCE MAJEURE
17.1 A Party shall not be liable in respect of the non-performance of any of its
obligations to the extent such performance is prevented by any circumstances
beyond its reasonable control including but not limited to, pandemic, strikes, lock
outs or labor disputes of any kind (whether relating to its own employees or
others), fire, flood, explosion, natural catastrophe, military operations, blockade,
sabotage, revolution, riot, civil commotion, war or civil war, acts or threats of
terrorism, plant breakdown, computer or other equipment failure and inability to
obtain equipment.
17.2 If an event of force majeure exceeds one (1) month a Party may cancel the
Contract without liability.
17.3 The Parties acknowledge that the COVID-19 epidemic and government actions
in response to it have affected and will continue to affect GEHC’s ability to deliver
goods and services around the world (the “COVID-19 Impact”). In the event that
the COVID-19 Impact affects GEHC’s ability to deliver on time or at the bid price,
GEHC shall be entitled to an equitable adjustment in schedule and price as
appropriate, subject to GEHC’s obligation to work in good faith with Buyer to
mitigate the impact on schedule and/or cost.
18. SOFTWARE LICENSE
Unless a separate software license agreement has been concluded concerning the
Software, the Buyer is hereby granted a non-exclusive license to use the Software
solely in object code format and solely for its own internal business purposes
subject to the terms contained herein. The Buyer shall not (i) use the Software for
purposes other than those for which it was designed; (ii) use the Software in
connection with other manufacturers' products unless such connectivity is
authorized in the Product documentation; (iii) grant, assign, transfer, or otherwise
make available to third parties any right whatsoever in the Software; (iv) disclose
to third parties any information contained in the Software; (v) copy or reproduce
the Software (except for one copy for back-up purposes or as may otherwise be
permitted by applicable law); (vi) alter or modify the Software; or (vii) reverse
engineer, decompile, disassemble or create any derivative works based upon the
Software except as expressly permitted by mandatory law.
19. EXPORT CONTROL
The Buyer undertakes not to re-export the Products without the requisite export
license from the relevant body of the United Nations or other similar international
organization, the United States Government, the country of origin or the original
country of export. The requirement to obtain a license may vary depending on the
country of destination, the end user, the end use and other factors. Upon request
from GEHC the Buyer shall furnish GEHC with copies of all documents relating to
such re-export.
20. GOVERNING LAW
This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of
Egypt law and the Parties hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the
courts of Egypt
21. SUB-PORTAL OPERATION AND USE
The Buyer acknowledges and agrees that the Site and the Sub-portal were both
created and is being fully and exclusively hosted, controlled, operated and
managed in the United States of America (“United States”) under its applicable
laws and regulations by GE Healthcare U.S. (the “Sub-portal Operation”) and no
other General Electric’s subsidiary, affiliate and/or personnel in Egypt is/are
involved in Sub-portal Operation including GEMSE.
The Buyer agrees on and accepts that its use of the Site and/or the Sub-portal is
exclusively governed by the Terms and Conditions of Use.
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جنرال إلكتريك لألنظمة الطبية  -مصر  /شروط وأحكام بيع عبراإلنترنت
المنتجات أو المعدات تعني أي سلع و/أو الغيار و/أو
تحكم شروط وأحكام البيع عبر اإلنترنت هذه (كما هي ُمعرفة
اإلكسسوارات والتي يتم عرضها من خالل البوابة االلكترونية
أدناه) بيع وشراء واستخدام المنتجات من قِبل المشتري(كما
الفرعية.
تم تعريفهم أدناه) من خالل البوابة االلكترونية الفرعية (كما
الخدمات تعني جميع اإلفادات والخدمات التي تقدمها البائع.
تم تعريفهم أدناه)  ،وال تسري على أي مبيعات أخرى تقوم
البرامج اإللكترونيه تعني أي برامج ثابتة أو برامج إلكترونية
بها جنرال إلكتريك للرعاية الصحية باتمامها بطريقة أخرى
أو مجموعات بيانات ( )1تم تحديدها في العقد أو ( )2يتم
بخالف البوابة االلكترونية (كما تم تعريفهم أدناه).
توفيرها للمشتري بواسطة جي إي إتش سي فيما يتعلق تركيب
هذه المنتجات (كما هي معرفة أدناه) متوفرة – بشكل محدود
و/أو تشغيل الجهاز .لتجنب الشك ،يجب أال تتضمن البرامج
 لمتخصصي الرعاية الصحية المرخص لهم فقط وذلكأي برامج ثابتة أو برامج أو مجموعات بيانات "مفتوحة
الستخدامها بعياداتهم و /أو للتشخيص الطبي و /أو االستخدام
المصدر" ،ألن أي برامج ثابتة أو برامج أو مجموعات بيانات
غير الترفيهي في جمهورية مصر العربية ،وهي ليست
"مفتوحة المصدر" ستخضع للشروط واألحكام المنصوص
للمستهلكين.
عليها في ترخيص المصدر ذي الصلة.
 -1أحكام عامة
بـ
المعروف
الموقع
يعني
الموقع
 1-1تحمل العبارات اآلتية المعاني والتفسيرات القرينة بكل
والرابط
()www.gehealthcare.com
منها:
( )services.gehealthcare.comوكافة المحتويات
المشتري يعني الشخص أو الكيان أو الشركة أو أي منظمة
الموجودة بهما بما في ذلك البوابة االلكترونية الفرعية (كما
أخرى تطلب المنتجات و/أو خدمات من شركة جي إي إتش
هي معرفة أدناه).
سي.
البوابة االلكترونية الفرعية تعني البوابة المنفصلة
جي إي للرعاية الصحية الواليات المتحدة تعني شركة جي
المخصصه لجمهورية مصر العربية على الرابط
إي بريسيشن للرعاية الصحية ،مؤسسة في مدينة ديالوير
(.)eg.services.gehealthcare.com
ومركزها الرئيسي بمدينة شيكاجو ،والية الينوي ،الواليات
شروط وأحكام االستخدام البيع علي اإلنترنت تعني شروط
المتحدة األمريكية.
وأحكام الموقع وكذا البوابة االلكترونية كما يتم تعديلها من
البائعأو جي إي إتش سي يعني إما شركة جنرال الكتريك
وقت آلخر طبقا ً لتقدير جي إي.
لألنظمة الطبية بمصر ش.ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسئولية
 2-1تُدمج شروط وأحكام البيع عبر اإلنترنت هذه في العقد
محدودة تأسست طبقا ً لقانون الشركات المصري رقم 159
وتسري على استبعاد أي شروط خاصة بالمشتري .ال يجوز
لسنة  ،1981سجل تجاري رقم  8128استثمار القاهرة
تغيير هذه الشروط واألحكام أو التنازل عنها إال بموافقة كتابية
(ويشار إليها فيما بعد بـ"جي إيه إم سي إيه") أو أي شركة
صريحة من شركة جي إي إتش سي .ال يُفسر عدم تنفيذ
تابعة آخرى مصرح لها ببيع المنتجات في مصر كما هو
شركة جي إي إتش سي لحقوقها بموجب العقد في أي وقت
مشار إليه
وألي فترة زمنية على أنه تنازل عن أيا ً من هذه الحقوق.
في العرض النهائي المكتوب أو عرض األسعار أو إقرار
 -2األسعار وعروض األسعار
أمر الشراء ،أو في حال عدم وجود ذلك ستكون جي إيه
يكون سعر المنتجات و /أو الخدمات هو السعر المعروض
للرعاية الصحية المسئوله عن التوريد.
لشركة جي إي إتش سي ،بما في ذلك أي رسوم ،ولكن غير
العقد يعني العقد النهائي والمبرم لبيع وشراء المنتجات و/أو
شامل ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب األخرى .يجب أن
الخدمات بين البائع والمشتري الموضح كتابةً في العرض
تظل جميع عروض األسعار الصادرة عن جي إي إتش سي
النهائي البائع أو عرض األسعار أو أمر الشراء ،بحيث ال
لتوريد المنتجات و /أو الخدمات مفتوحة لقبولها للفترة
تكون أي عروض أو بيانات أو توضيحات أو شروط مسبقة
المنصوص عليها في عرض األسعار أو -إذا لم يتم ذكرها-
ملزمة ألي من الطرفين.
لمدة ثالثين ( )30يو ًما .في جميع الحاالت األخرى ،األسعار
غرقة التجارة الدولية تعني غرفة التجارة الدولية الكائنه
المستحقة هي تلك المطبقة حاليًا في قائمة أسعار شركة جي
بمدينة باريس بفرنسا.
إي إتش سي ثم قائمة األسعار الحالية ،والتي قد تشمل رسوم
الشروط التجارية الدولية تعني القواعد الموحدة للبيوع
المناولة والشحن والتعبئة والتأمين والحد األدنى من الطلبات.
الدولية السابق تعريفها من قبل غرفة التجارة الدولية في
 -3السداد
اصدار عام .2010
ً
 1-3ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابة ،يجب على
موقع التركيب يعني الموقع أو المكان الذي يقوم البائع بتركيب
المشتري أن يسدد بالكامل لشركة جي إي إتش سي  ،دون أي
المنتجات أو المعدات فيه.
مقاصة:
األطراف تعني األطراف المتعاقدين بالعقد.
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( )1في موعد ال يتجاوز ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ الفاتورة
بالعملة التي تم تحرير فواتير بها
( )2فقط من خالل التحويل اإللكتروني لألموال أو الشيك
المسحوب على حساب المشتري الموجود في بلد عمل
المشتري الرئيسي.
 2-3في حالة التأخر في السداد ،تحتفظ شركة جي إي إتش
سي بالحق في تعليق عمليات التسليم و /أو إلغاء أي من
التزاماتها المستحقة.
 -4التغييرات والعائدات
 1-4تحتفظ شركة جي إي إتش سي بالحق  -وفقًا إلشعار
خطي مسبق  -في إجراء أي تغيير في مواصفات المنتجات،
والتي ال تؤثر جوهريًا على التركيب أو األداء أو السعر.
 2-4ال يجوز إرجاع المنتجات إال وفقًا لتعليمات جي إي
إتش سي على البوابة اإللكترونية الفرعي الخاص بها أو
خالف ذلك بتفويض مسبق من جي إي إتش سي.
 -5التسليم /التركيب /القبول
 1-5يجب تفسير أي مدة تسليم وفقًا ألحدث نسخة من القواعد
الدوليّة لتفسير الشروط التجارية الدولية .إذا لم يتم تحديد أي
شروط تسليم أخرى في العقد ،تُسلم المنتجات خالصة تكاليف
النقل والتأمين إلى مقر المشتري أو إلى الجهة المتفق عليها.
 2-5تبذل جي إي إتش سي جميع المساعي المعقولة لتجنب
التأخير في التسليم في مواعيد التسليم المقررة .لن يكون عدم
التسليم بحلول التاريخ المحدد سببًا كافيًا لإللغاء ،ولن تكون
شركة جي إي إتش سي مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر
بسبب التأخير في التسليم.
 3-5يجب على المشتري إخطار شركة جي إي إتش سي
كتابيًا كما هو موضح في البوابة اإللكترونية الفرعية عن أي
تسليم ناقص أو به عيوب يمكن اكتشافها بشكل معقول عند
الفحص الدقيق .يكون التزام شركة جي إي إتش سي الوحيد
حسب اختيارها -هو استبدال أو إصالح أي منتجات معيبةأو رد ثمن شراء أي منتجات لم يتم تسليمها.
 4-5عندما يتطلب تسليم أي منتج ترخيص تصدير أو تفويضًا
آخر قبل الشحن ،لن تكون شركة جي إي إتش سي مسؤولة
عن أي تأخير في التسليم بسبب التأخير في هذا الترخيص أو
التفويض أو رفضه.
 5-5في حال إن كانت المنتجات تحتاج إلى تركيب ،يتحمل
المشتري -على نفقته الخاصة -مسؤولية التركيب وفقًا
لمتطلبات لشركة جي إي إتش سي (مثل مواصفات جودة
الطاقة  /التأريض ودرجة الحرارة و /أو الرطوبة) و لن تبدأ
التعليمات األخرى المقدمة من جي إي إتش سي للتركيب ما
لم يتم االنتهاء من هذه المسؤوليات.
 6-5يسمح بالتسليم الجزئي والفواتير ذات الصلة .إذا لم يقبل
المشتري تسليم المنتجات في غضون فترة زمنية معقولة بعد
تلقي إشعار من شركة جي إي إتش سي بأن المنتجات (أو أي
جزء منها) جاهزة للتسليم ،أو إذا تأخر التسليم ألسباب ترجع
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إلى المشتري (على سبيل المثال بسبب عدم االمتثال من قبل
المشتري لمتطلبات التثبيت المسبق المنصوص عليها في
القسم  ،)5-5يجوز لشركة جي إي إتش سي التصرف في
المنتجات أو تخزينها على حساب المشتري وعلى نفقته.
 7-5بعد التثبيت -وحيثما ينطبق ذلك -تواصل جي إي إتش
سي االختبار النهائي باستخدام مواصفات األداء الصادرة عن
جي إي إتش سي واستخدام أدواتها وإجراءاتها القياسية .عند
االنتهاء على وجه ُمرض من هذا االختبار النهائي الذي يدل
على االمتثال للمواصفات المذكورة أعاله (مع أي اختالفات/
تفاوتات مسموح بها) يجوز لشركة جي إي إتش سي إصدار
شهادة اختبار يجب أن تكون دليالً قاطعًا على هذا االمتثال
ويعتبر عندها تركيب المعدات كامالً
ً
وممثال اللتزامات جي
إي إتش سي بموجب العقد .على أي حال يوافق المشتري
على أن يتم إعتبار المعدات مقبولة ( )1بعد سبعة ( )7أيام
من تاريخ إخطار شركة جي إي إتش سي للمشتري بأن
االختبار النهائي قد تم بنجاح ،أو بصدور شهادة االختبار أو
( )2في التاريخ الذي يستخدم فيه المشتري المعدات ألول مرة
لالستخدام التشغيلي ،أيهما أسبق .بالنسبة للتسليم الجزئي،
ينطبق هذا القسم على كل عنصر من المعدات.
 8-5يحق للمشتري ،بنا ًء على طلبه المعقول ،أن يكون
حاضراً في وقت االختبار وأن يشاهده ،وال يحق له إثارة أي
اعتراض على االختبار الذي تم إجراؤه ،أو على نتائجه ،إذا
لم يحضر المشتري عندما تم إعالمه بأن االختبار سوف
يجرى.
 9-5في حال تقديم المنتجات من قبل جي إي إتش سي في
حاويات قابلة لإلرجاع ،يجب إرجاعها على نفقة المشتري
وبحالة جيدة ،إذا طلبت جي إي إتش سي ذلك .يجب أن تظل
ملكية هذه الحاويات لدى جي إي إتش سي في جميع األوقات،
لكنها سيكون المشتري مسئوالً عن خطر هالكها حتى يتم
إعادتها إلى جي إي إتش سي .في حال عدم التزام المشتري
بالشرط أعاله يحق لشركة جي إي إتش سي إصدار فاتورة
ومطالبة المشتري بقيمة االستبدال الكاملة للحاويات.
 10-5يجب على المشتري الحصول على جميع التصاريح
أو التراخيص أو الموافقات الالزمة الستالم وتشغيل أي
معدات ينبعث منها إشعاع.
 -6المخاطر وحقوق الملكية
 1-6تنتقل مخاطر فقد المنتجات وإتالفها إلى المشتري وفقًا
لشروط التسليم المتفق عليها .يتم منح حق الملكية الكامل للسلع
والمعدات إلى المشتري بمجرد سداد كامل الثمن .في حال
عدم السداد من قبل المشتري ،يجوز لشركة جي إي إتش سي،
دون المساس بأي حقوق لها بخالف أي حقوق لها بموجب
القسم  2-3أو خالف ذلك ،استعادة كل أو جزء من المنتجات
والمعدات والتصرف فيها بأي طريقة تبدو مناسبة لها بهدف
التخفيف من عواقب عدم السداد من قبل المشتري (لتجنب
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الشك في أن يتحمل المشتري جميع تكاليف االستهالك وإلغاء
التثبيت والتكاليف األخرى).
 2-6فيما يتعلق بأي معدات مستخدمة ألغراض سريرية أو
تشخيصية ،يجب على المشتري االحتفاظ بسجالت مكتوبة
كافية لهوية أي شخص أو كيان تم نقل المعدات إليه وموقع
هذه المعدات مع ضمان المشتري بإلتزام ذلك الشخص أو
الكيان بنفس المتطلبات كاملة فيما يتعلق بأي مبيعات الحقة.
 -7الخدمات
 1-7شركة جي إي إتش سي ليست ملزمة بتقديم الخدمات ما
لم يضمن المشتري وجود تسهيالت كافية وآمنة في المباني
الخاصة به ويتم إخطار جي إي إتش سي بشكل صحيح بأي
ظروف خطرة ،واللوائح ذات الصلة وإجراءات السالمة.
على وجه الخصوص ،يكون المشتري مسؤوالً عن اتخاذ
جميع اإلجراءات الالزمة قبل قيام شركة جي إي إتش سي
بالتركيب /الخدمات إلزالة و /أو معالجة أي ظروف أو مواد
خطرة من المعدات أو موقع التركيب .إذا كان هناك احتمالية
أن تنشأ أي مخاطر من األنشطة المشتركة بين جي إي إتش
سي ،والمشتري (و  /أو الغير) في موقع التركيب ،فيجب
معالجة هذه المخاطر من خالل خطة تنسيق السالمة المتفق
عليها فيما بينهما.
 2-7في حال شراءه منت ًجا أو خدمة بما في ذلك دعم الوصول
عن بُعد ،يسمح المشتري لشركة جي إي إتش سي باالتصال
بالمنتجات عن طريق الوصول عن بُعد والحفاظ على هذا
االتصال كما هو مطلوب من قبل شركة جي إي إتش سي
ألداء أنشطة الصيانة أو اإلصالح كجزء من التزامات
الضمان لشركة جي إي إتش سي أو غير ذلك .قد يشمل ذلك
تنزيالت البرامج اإللكترونية التلقائية والمراقبة االستباقية
والوصول إلى بيانات األداء المتعلقة بالمنتجات ،لجمع
واستخدام المنتجات وبيانات استخدام الموارد بطرق مختلفة
مثل تطوير المنتج ،ومبادرات الجودة ،وخدمات قياس األداء
واإلبالغ .إذا لم يتم توفير الوصول عن بعد ،تحتفظ جي إي
إتش سي بالحق في فرض رسوم على المشتري للحصول
على الدعم في الموقع في قائمة األسعار الحالية لشركة جي
إي إتش سي.
 3-7يكون المشتري مسؤوالً عن اإلدارة والتخزين والتخلص
بالطرق السليمة من جميع النفايات و /أو النفايات المتعلقة
بالتركيب ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابةً أو إذا كانت
شركة جي إي إتش سي ملزمة قانونًا باستعادة المواد .ما لم
ينص التشريع الوطني اإللزامي ذي الصلة على خالف ذلك،
أو ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابةً ،فإن التزام جي إي
إتش سي باستعادة نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية ال
يتضمن إنشاء الوصول المادي إلى المعدات؛ إزالة التثبيت؛
الفصل؛ أو التعقيم؛ أو السحب /الرفع؛ أو النقل إلى منطقة
تحميل أو رصيف من مستوى سطح األرض؛ التعبئة؛ أو أي
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أنشطة مماثلة ذات صلة؛ ويوافق المشتري على تنفيذ مثل هذه
األنشطة على نفقته الخاصة عند االقتضاء.
 4-7رهنًا بطلب جي إي إتش سي ،يجب على المشتري توفير
شخص واحد على األقل ( )1مؤهل بشكل مناسب يمكنه
ضمان سالمة موظفي جي إي إتش سي في جميع األوقات
أثناء تركيب /أداء الخدمات .إذا لم يتم توفير هذا الشخص،
تحتفظ شركة جي إي إتش سي بالحق في فرض رسوم على
المشتري في قائمة األسعار الحالية لشركة جي إي إتش سي
مقابل حضور شخص إضافي من شركة جي إي إتش سي.
 -8االستخدام المقيد
 1-8فيما يتعلق ببعض المنتجات ،تعتبر قيود االستخدام
شر ً
طا للشراء يجب على المشتري استيفائه من خالل االلتزام
الصارم بالقيد كما هو موضح في كتالوج جي إي إتش سي
و /أو كما هو موضح على المنتج و /أو على الوثائق المرافقة
للمنتج .يتحمل المشتري وحده مسؤولية ضمان االمتثال ألي
متطلبات تنظيمية تتعلق باستخدام المشتري للمنتجات .يُعتبر
أي ضمان تمنحه جي إي إتش سي للمشتري الغيا ً إذا تم
استخدام أي منتجات مشمولة بهذا الضمان ألي غرض غير
مسموح به أدناه .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المشتري
تعويض شركة جي إي إتش سي ودفع الضرر عن شركة جي
إي إتش سي من وضد جميع المطالبات واألضرار والخسائر
والتكاليف والنفقات والمسؤوليات األخرى أيا كانت طبيعة ما
تعانيه شركة جي إي إتش سي أو تتكبده بسبب أي استخدام
غير مقصود.
 2-8فيما يتعلق بالمنتجات المعتمدة من الجهات التنظيمية
للعالج السريري والطبي واالستخدام التشخيصي ،فإن أي
قرارات تتعلق بمثل هذا العالج واالستخدام يتحمل مخاطرتها
المشتري ومقدمي الرعاية الصحية المعنيين.
 -9الضمان العام
 1-9يتم تطبيق القسم  2-9إلى  5-9في حالة عدم االتفاق
على أي ضمان محدد آخر في العقد .فيما يتعلق بأي منتجات
مشمولة بضمان صادر عن جهة تصنيع تابعة للغير ،تسري
شروط الضمان هذه على استثناء القسم  2-9إلى .5-9
 2-9المنتجات  -تضمن جي إي إتش سي أن منتجاتها تكون
مستوفاة لمواصفات جي إي إتش سي في وقت التسليم .يجب
أن تكون جميع مطالبات الضمان على البضائع كتابية في من
اليوم التالي الستالم  /تركيب البضائع .تقتصر المسؤولية
الوحيدة لشركة جي إي إتش سي وتعويض المشتري
الحصري لخرق هذا الضمان على اإلصالح أو االستبدال أو
استرداد األموال وذلك في الخيار الوحيد لشركة جي إي إتش
سي.
 3-9المعدات  -إن معدات جي إي إتش سي مضمونة من
تاريخ التسليم أو من تاريخ إكمال جي إي إتش سي ل ألعمال
التركيب المتفق عليها ،إذا كانت الحقًا ،خالية من عيوب
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التصنيع أو العيوب المتعلقة بالمواد تحت االستخدام العادي
لمدة ستة ( )6أشهر وأي مطالبة يجب أن تقدم كتابة في
غضون هذه الفترة .تقتصر المسؤولية الوحيدة لشركة جي إي
إتش سي وتعويض المشتري الحصري لخرق هذا الضمان
على اإلصالح أو االستبدال أو استرداد األموال في الخيار
الوحيد لشركة جي إي إتش سي .مثل هذه اإلصالحات أو
االستبدال لن تمدد فترة الضمان.
 4-9البرمجيات االلكترونية  -تضمن شركة جي إي إتش سي
 ،للفترة األطول ما بين:
( )1ثالثة ( )3أشهر من تاريخ التسليم
( )2أو في حالة ما إذا كان من المقرر تثبيت البرنامج وتشغيله
على معدات جي إي إتش سي التي تصنعها شركة جي إي
شهرا من تاريخ التشغيل،
إتش سي  ،بعد اثني عشر ()١٢
ً
فإن البرنامج يتوافق بشكل كبير مع مواصفاته المنشورة وأن
الوسائط التي سيكون فيها البرنامج االلكتروني خالية من
العيوب في المواد والتصنيع في ظل االستخدام العادي ،ويجب
تقديم أي مطالبة خطية خالل هذه الفترة .ال تضمن جي إي
إتش سي أن البرنامج اإللكتروني خا ٍل من األخطاء أو أن
قادرا على تشغيل البرنامج اإللكتروني دون
المشتري سيكون ً
مشاكل أو انقطاعات .تقتصر المسؤولية الوحيدة لشركة جي
إي إتش سي والتعويض الحصري للمشتري في حالة خرق
هذا الضمان على اإلصالح أو االستبدال أو استرداد األموال،
وذلك في الخيار الوحيد لشركة جي إي إتش سي.
 5-9الخدمات  -تضمن جي إي إتش سي أداء جميع الخدمات
بعناية ومهارة معقولين .تكون مسؤولية جي إي إتش سي
الوحيدة عن خرق هذا الضمان هي الخيار الذي يسمح لها
بتقديم االئتمان للخدمات المعنية أو إعادة أداءها .يمتد هذا
الضمان لمدة ال تزيد عن ثالثين ( )30يو ًما بعد االنتهاء من
الخدمات ،ويتم تقديم أي مطالبة خطيًا خالل هذه الفترة.
 6-9إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به ،تخلي شركة
جي إي إتش سي بموجب هذا صراحة مسؤوليتها ،ويتنازل
المشتري صراحة بموجب هذا صراحة عن أي ضمان يتعلق
بالنتائج التي تم الحصول عليها من خالل استخدام المنتجات،
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي ادعاء بالنتائج
غير الدقيقة أو غير الصالحة أو غير المكتملة .تُستبعد صراحةً
جميع الضمانات األخرى واإلقرارات والشروط واألحكام
(القانونية أو الصريحة أو الضمنية أو غير ذلك) فيما يتعلق
بالجودة أو الحالة أو الوصف أو القابلية للتسويق أو المالءمة
للغرض أو عدم االنتهاك (باستثناء الضمان الضمني لحقوق
الملكية).
 7-9ما لم يتم االتفاق على ذلك صراحة ،فإن شركة جي إي
إتش سي ليست ملزمة بتنفيذ تفكيك أو إعادة تركيب أي منتج
فيما يتعلق بأي مطالبات بالضمان.
 -10حدود المسؤولية
الشركة :جنرال إلكتريك لألنظمة الطبية  -مصر
اللغة :العربية

 1-10لن تتحمل شركة جي إي إتش سي مسؤولية بموجب
الضمانات الواردة في القسم  9فيما يتعلق بأي خلل في
المنتجات ينشأ عن :المواصفات أو المواد التي يوفرها
المشتري؛ البلى العادي؛ الضرر أو اإلهمال المتعمد للمشتري
أو موظفيه أو وكالهما؛ ظروف عمل غير طبيعية في مباني
المشتري؛ الفشل في صيانة الموقع وفقًا لمتطلبات التثبيت
المسبق لشركة جي إي إتش سي ؛ عدم االمتثال لدليل
المستخدم ،أو قيود استخدام جي إي إتش سي أو أي تعليمات
أخرى (سواء شفهية أو كتابية)؛ سوء استخدام أو تغيير أو
إصالح المنتجات دون موافقة جي إي إتش سي؛ أو إذا خالف
المشتري التزامات السداد بموجب هذا العقد .في حال تطبيق
أي من االستثناءات المنصوص عليها في هذا القسم ،1-10
تحتفظ شركة جي إي إتش سي بالحق في فرض رسوم على
المشتري إلصالح هذا العيب في قائمة أسعار شركة جي إي
إتش سي القائمة آنذاك.
 2-10مع مراعاة أي التزام صريح بالتعويض ،ال يتحمل أي
طرف المسؤولية عن أي تعويضات غير مباشرة أو تبعية أو
عقابية من أي نوع ألي سبب ينشأ عن بيع أو تركيب أو
استخدام أو عدم القدرة على استخدام أي منتج أو خدمة ،وال
المسؤولية عن -على سبيل المثال ال الحصر -خسارة األرباح،
أو خسارة الشهرة التجارية أو انقطاع األعمال.
 3-10المسؤولية اإلجمالية لشركة جي إي إتش سي الناشئة
بموجب العقد أو فيما يتعلق به ،بما في ذلك أي خرق
لاللتزامات التعاقدية و /أو أي تشويه أو تحريف أو فعل أو
عدم فعل (بما في ذلك -على سبيل المثال ال الحصر -اإلهمال
والمسؤولية عن انتهاك أي حقوق ملكية فكرية للغير) تقتصر
على التعويض بمبلغ يساوي المبلغ المدفوع لشركة جي إي
إتش سي بموجب العقد.
 4-10ال ينطبق االعفاء المسؤولية في هذه الشروط واألحكام
إال بالقدر المسموح به وفقًا للقانون المعمول به.
 -11حقوق الملكية الفكرية
 1-11عندما يقدم المشتري التصميمات والرسومات
والمواصفات إلى شركة جي إي إتش سي لتمكينها من تصنيع
منتجات غير قياسية أو مصنوعة حسب الطلب ،يضمن
المشتري أن هذا التصنيع لن ينتهك حقوق الملكية الفكرية
للغير.
 2-11تظل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنتجات
و /أو الخدمات في جميع األوقات مملوكة لشركة جي إي إتش
سي أو اي جهة أخرى مرخص لها من جي إي إتش سي.
 -12حماية البيانات
 1-12يلتزم المشتري و جي إي إتش سياالمتثال لقوانين
حماية البيانات المطبقة بشأن التعامل في البيانات الشخصية
بموجب العقد.
 2-12تطبق األحكام التالية :

الوثيقة :شروط وأحكام البيع على اإلنترنت
:

المنطقة :جمهورية مصر العربية

( )1يتمتع المشتري بالسلطة الوحيدة والحصرية لتحديد
أغراض ووسائل التعامل في البيانات الشخصية للمرضى من
قبل شركة جي إي إتش سي .يجب على شركة جي إي إتش
سي التعامل مع هذه البيانات الشخصية ألغراض توفير
الخدمات فقط وطبقا ً لتعليمات المشتري.
( )2يجب على المشتري أن محاولة الحد من االفصاح عن
البيانات الشخصية للمريض لشركة جي إي إتش سي للحد
الذي يُعد ضروريًا ألداء الخدمات.
( )3تحافظ شركة جي إي إتش سي على سرية البيانات
الشخصية للمريض واتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية لحماية
تلك البيانات من التلف أو الفقد أو التغيير أو اإلفصاح غير
القانوني أو غير المصرح به.
 3-12قبل إعادة أي معدات إلى جي إي إتش سي ،يجب على
المشتري تطهيرها والتأكد من حذف جميع البيانات
الشخصية ،على سبيل الذكر ال الحصر حذف البيانات
الشخصية للمريض المخزنة في هذه المعدات .يقر المشتري
أنه ،على أي حال ،يمكن لشركة جي إي إتش سي حذف جميع
البيانات واإلعدادات المخزنة في المعدات المرتجعة.
 ٤-١٢يوافق المشتري على معالجة هذه البيانات الشخصية
من قبل جي إي إتش سي والشركات التابعة لها ومورديها،
ويجب -إلى الحد المطلوب قانونًا -تقديم إشعار مناسب لكل
فرد أو الحصول على الموافقة المطلوبة على معالجة هذه
البيانات الشخصية الخاصة به األغراض المحددة التالية)1( :
تنفيذ العقد؛ ( )2تقديم معلومات عن منتجات وخدمات شركة
جي إي إتش سي؛ ( )3نقل البيانات الشخصية على النحو
المحدد في القسم  5-12و ( )4تلبية المتطلبات القانونية أو
التنظيمية.
 5-12يجوز لشركة جي إي إتش سي نقل البيانات الشخصية
الخاصة بالمرضى أو موظفي المشتري أو األشخاص
اآلخرين المشاركين في استخدام المنتجات والخدمات إلى
المستلمين الموجودين في دول خارج جمهورية مصر العربية
وبقدر ما يكون المشتري هو المتحكم في هذه البيانات)1( ،
إشعارا مناسبًا لألفراد المعنيين )2( ،يحصل
يقدم المشتري
ً
على أي موافقة مطلوبة )3( ،يوفر لألفراد خيارات قابلة
للتطبيق فيما يتعلق باستخدام بياناتهم الشخصية أو الكشف
(االفصاح) عنها أو أي معالجة أخرى لها ،و ( )4توفير
فرصة لألفراد لممارسة حقهم في الوصول إلى بياناتهم
الشخصية .اتخذت شركة جي إي إتش سي خطوات لتوفير
حماية كافية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المرسلة خارج
المنطقة االقتصادية االوروبية ،وسوف تتفاوض ،بنا ًء على
طلب المشتري ،بشأن إمكانية تطبيق أي تعامل إضافي آخر
للبيانات أو اتفاق نقل البيانات القانوني.
 6-12يوافق المشتري على أنه يجوز لشركة جي إي إتش
سي معالجة بعض البيانات غير المحددة و /أو البيانات
الشركة :جنرال إلكتريك لألنظمة الطبية  -مصر
اللغة :العربية

المجمعة لألغراض الموضحة في القسم  2-7وفقا للقوانين
المصرية.
 -13الصحة والسالمة
يجب على المشتري التأكد من:
( )1أن المنتجات (بشرط أن تتوافق هذه المنتجات مع
مواصفاتها) مناسبة وآمنة لالستخدام المقصود من المشتري؛
( )2يتم التعامل مع المنتجات بطريقة آمنة.
( )3تتوافق الحاويات والتعبئة والتغليف ووضع العالمات
والمعدات والمركبات ،حيثما يوفرها المشتري ،مع جميع
لوائح السالمة الوطنية والدولية ذات الصلة.
 -14التعويضات
باستثناء الحاالت التي تنشأ فيها مطالبة كنتيجة مباشرة
لإلهمال أو اإلخالل بعقد شركة جي إي إتش سي  ،يجب على
المشتري تعويض شركة جي إي إتش سي فيما يتعلق بأي
مطالبة مقامة ضد شركة جي إي إتش سي:
()1فيما يتعلق باالستخدام غير المقصود للمنتجات من قبل
المشتري .
( )2االدعاء بأن استخدام المشتري للمنتجات ينتهك حقوق
الملكية الفكرية للغير .
 -15اإلعسار
في حالة إعسار المشتري أو أنه يخضع إلجراءات إشهار
إفالسه ،أو اذا كان المشتري شركة تخضع إلجراءات
التصفية (بخالف أغراض إعادة الهيكلة أو االندماج) ،يحق
لشركة جي إي إتش سي على الفور إنهاء العقد دون اخطار
ومع عدم االضرار بأي حقوق أخرى لشركة جي إي إتش
سي.
 -16التنازل  -التعاقد من الباطن
يجوز لشركة جي إي إتش سي التنازل عن حقوقها والتزاماتها
بموجب العقد أو استبدالها ،كليًا أو جزئيًا ،إلى أي من
الشركات التابعة لها كما يجوز لها نقل أي من المديونية
المستحقة لها بموجب هذا العقد إلى الغير دون موافقة
المشتري .يوافق المشتري على الموافاة أي مستندات قد تكون
ضرورية إلكمال تنازل او استبدال شركة جي إي إتش سي
لحقوقها .يجوز لشركة جي إي إتش سي التعاقد من الباطن
على أجزاء من العمل ،طالما أن جي إي إتش سي تظل
مسؤولة عنه .يُعتبر الغيا ً كل تفويض أو تنازل يقوم به
المشتري عن أي أو كل حقوقه أو التزاماته بموجب العقد دون
موافقة كتابية مسبقة من جي إي إتش سي (الذي ال يجوز
حجب موافقته دون سبب معقول) ).
 -17القوة القاهرة
 1-17ال يتحمل أي طرف المسؤولية فيما يتعلق بعدم تنفيذ
أي من التزاماته بسبب أي ظروف خارجة عن سيطرته بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المرض و
الوباء،اإلضرابات أو وقف العمل أو النزاعات العمالية من
أي نوع (سواء كانت تتعلق بموظفيه أو غيرهم) ،الحريق،

الوثيقة :شروط وأحكام البيع على اإلنترنت
:

المنطقة :جمهورية مصر العربية

يخضع هذا العقد ويفسر وفقًا لقوانين جهورية مصر العربية
ويخضع األطراف بموجبه لالختصاص القضائي غير
الحصري لمحاكم جمهورية مصر العربية.

الفيضان ،االنفجارات ،الكوارث الطبيعية ،العمليات
العسكرية ،الحصار ،التخريب ،الثورة ،أعمال الشغب،
االضطرابات المدنية ،الحروب أو الحرب األهلية ،األعمال
أو التهديدات اإلرهابية ،تعطل المصنع ،تعطل الكمبيوتر أو
غيره من المعدات وعدم القدرة على الحصول على معدات.
شهرا واحدًا (،)1
 2-17إذا تجاوزت حالة القوة القاهرة
ً
يجوز ألي طرف إلغاء العقد بدون مسؤولية.
 17.3يقر الطرفان بأن وباء كورونا المستجد واإلجراءات
الحكومية التي استجابت له قد أثرت وستستمر في التأثير على
قدرة جي إي إتش سي على توفير المنتجات والخدمات في
جميع أنحاء العالم ("كورونا المستجد") .في حالة تأثير
كورونا المستجد على قدرة جي إي إتش سي على التسليم في
الوقت المحدد أو بسعر العطاء ،يحق لجي إي إتش سي إجراء
تعديل عادل في الجدول الزمني والسعر حسب االقتضاء ،مع
مراعاة التزام جي إي إتش سي بالعمل بحسن نية مع المشتري
من أجل التخفيف من أثر الجدول الزمني و /أو التكلفة.
 -18ترخيص البرنامج
ما لم يتم إبرام اتفاقية ترخيص برامج منفصلة تتعلق
صا غير
بالبرنامج ،يتم منح المشتري بموجب هذا التعاقد ترخي ً
حصري الستخدام البرنامج فقط بموجب رمز هيكلي معين
وألغراض تجارية داخلية خاصة به وفقًا للشروط الواردة
هنا .ال يجوز للمشتري ( )1استخدام البرنامج ألغراض
أخرى غير األغراض التي صمم من أجلها؛ ( )2استخدام
البرنامج فيما يتعلق بمنتجات مصنعين اخرين ما لم يكن هذا
االتصال مصرح به في وثائق المنتج؛ ( )3منح أو تعيين أو
نقل أو إتاحة أي حق للغير في البرنامج؛ ( )4الكشف
للغيرعن أي معلومات واردة في البرنامج؛ ( )5نسخ البرنامج
أو إعادة إنتاجه (باستثناء نسخة واحدة ألغراض النسخ
االحتياطي أو ما قد يسمح به القانون المطبق)؛ ( )6تغييراو
تعديل البرنامج ؛ أو ( )7إجراء هندسة عكسية أو فك شفرة
أو تفكيك أو إنشاء أي أعمال مشتقة تستند إلى البرنامج
باستثناء ما يسمح به القانون المطبق صراحةً.
 -19ضوابط التصدير
يتعهد المشتري بعدم إعادة تصدير المنتجات دون الحصول
على رخصة التصدير المطلوبة من هيئة األمم المتحدة ذات
الصلة أو منظمة دولية أخرى مماثلة ،أو حكومة الواليات
المتحدة ،أو بلد المنشأ أو بلد التصدير األصلي .قد تختلف
متطلبات الحصول على ترخيص اعتمادًا على بلد المقصد
والمستخدم النهائي واالستخدام النهائي وعوامل أخرى .بنا ًء
على طلب من شركة جي إي إتش سي  ،يجب على المشتري
تزويد شركة جي إي إتش سي بنسخ من جميع المستندات
المتعلقة بإعادة التصدير.

 -21تشغيل و استخدام البوابة االلكترونية
يقر المشتري ويوافق على أن الموقع والبوابة االلكترونية
الفرعية تم إنشاؤهما بالكامل وحصريًا والتحكم فيهما
وتشغيلهما وإدارتهما في الواليات المتحدة األمريكية وفقا ً
ألحكام قوانينها ولوائحها التنظيميه بمعرفة شركة جي للرعاية
الصحية الواليات المتحدة ("تشغيل البوابة االلكترونية
الفرعية") بدون إي تدخل في تشغيل البوابة االلكترونية
الفرعية من أيا ً من الشركات التابعة أو فروع شركة جنرال
إلكتريك أو موظفيهم في مصر ويشمل ذلك علي سبيل المثال
ال الحصر جي إي إم آس آيه.
يوافق المشتري على أن استخدامه للموقع و  /أو البوابة
االلكترونية يخضع حصريًا لشروط وأحكام االستخدام.

 -20القانون الحاكم
الشركة :جنرال إلكتريك لألنظمة الطبية  -مصر
اللغة :العربية
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