
  
  

  

  

  

  

TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
  

  
11..            OOFFFFEERR  TTOO  SSEELLLL..  SSeelllleerr,,  HHyyddrraaFFoorrccee,,  IInncc..  hheerreebbyy  ooffffeerrss  ttoo  sseellll  ttoo  tthhee  ppaarrttyy  oorr  ppaarrttiieess  nnootteedd  oonn  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  aass  BBuuyyeerr,,  tthhee  pprroodduuccttss  ddeessccrriibbeedd  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhiiss  ooffffeerr  

oonn  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ssttaatteedd  hheerreeiinn..  AAcccceeppttaannccee  ooff  tthhiiss  ooffffeerr  iiss  eexxpprreessssllyy  lliimmiitteedd  ttoo  aacccceeppttaannccee  ooff  aallll  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  ooffffeerr..  NNoo  aaddddiittiioonnaall  tteerrmmss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ddooccuummeenntt  

tteennddeerreedd  bbyy  BBuuyyeerr  aanndd  nnoo  oorraall  tteerrmmss  sshhaallll  bbeeccoommee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttiieess..  

  
22..    SSHHIIPPMMEENNTT..  UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt,,  aallll  pprriicceess  aarree  ffoorr  pprroodduuccttss  ppaacckkeedd  ffoorr  ddoommeessttiicc  sshhiippmmeenntt  aanndd  ffoorr  ddeelliivveerryy  FF..OO..BB..  SSeelllleerr’’ss  ppllaanntt  iinn  

LLiinnccoollnnsshhiirree,,  IIlllliinnooiiss..  SShhiippppiinngg  ddaatteedd  iiss  aapppprrooxxiimmaattee  aanndd  bbaasseedd  oonn  pprroommpptt  rreecceeiipptt  ooff  aallll  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn..  AAllll  rriisskk  ooff  lloossss  sshhaallll  bbee  uuppoonn  BBuuyyeerr  uuppoonn  SSeelllleerr  ppllaacciinngg  tthhee  ggooooddss  iinn  tthhee  

ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  ccoommmmoonn  ccaarrrriieerr  oorr  BBuuyyeerr’’ss  ddeessiiggnnaatteedd  ccaarrrriieerr..  BBuuyyeerr  sshhaallll  ppaayy  aallll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ddeelliivveerryy  cchhaarrggeess  ttoo  tthhee  ffiinnaall  ddeessttiinnaattiioonn..  SSeelllleerr  sshhaallll  aassssiisstt  iinn  ttrraacciinngg  ggooooddss  lloosstt  iinn  ttrraannssiitt..  

SShhiippmmeenntt  ddaatteess  aarree  nnoott  gguuaarraanntteeeedd..  IIff  sshhiippmmeenntt  iiss  ddeellaayyeedd  bbeeyyoonndd  tthhee  sscchheedduulleedd  ddaattee,,  SSeelllleerr  sshhaallll  aaddvviissee  BBuuyyeerr  wwiitthhiinn  66  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  sscchheedduulleedd  ddaattee  ooff  tthhee  ddeellaayy..  BBuuyyeerr  sshhaallll  

rreemmaaiinn  oobblliiggaatteedd  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  uunnlleessss  rreelleeaasseedd  iinn  wwrriittiinngg  bbyy  SSeelllleerr..  

  
  33..              PPRRIICCEESS..  PPrriicceess  ssttaatteedd  hheerreeiinn  oorr  oonn  BBuuyyeerr’’ss  oorrddeerr  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  SSeelllleerr  uuppoonn  ddeelliivveerryy  bbaasseedd  uuppoonn  iinnccrreeaasseedd  iinn  mmaatteerriiaall  ccoosstt  oorr  ootthheerr  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttiioonn  oorr  rreelleevvaanntt  

eexxcchhaannggee  rraatteess..  SSeelllleerr  mmaayy  aallssoo  aadddd  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  nnoorrmmaall  llooccaall  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ddeelliivveerryy  cchhaarrggeess  aanndd  rree--ssttoocckkiinngg  cchhaarrggeess  wwhhiicchh  BBuuyyeerr  wwiillll  ppaayy  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  SSeelllleerr’’ss  

iinnvvooiiccee  tthheerreeffoorree..  BBuuyyeerr  sshhaallll  ppaayy  aa  mmiinniimmuumm  oorrddeerr  cchhaarrggee  ooff  $$5500..0000..  

  
44..                  PPAAYYMMEENNTT..  PPaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  dduuee  3300  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  sshhiippmmeenntt..  IInntteerreesstt  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  aatt  11½½  ppeerrcceenntt  ppeerr  mmoonntthh  oonn  aammoouunnttss  ppaasstt  dduuee..  PPaarrttiiaall  sshhiippmmeennttss  mmaayy  bbee  mmaaddee  

aanndd  ppaayymmeennttss  tthheerreeffoorree  sshhaallll  bbee  dduuee  3300  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  sshhiippmmeenntt..  TTeerrmmss  ooff  ssaallee  hheerreeiinn  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccrreeddiitt  aapppprroovvaall,,  aanndd  SSeelllleerr  mmaayy  aatt  aannyy  ttiimmee  pprriioorr  ttoo  ddeelliivveerryy  mmooddiiffyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  

ppaayymmeenntt  oorriiggiinnaallllyy  ssppeecciiffiieedd  ttoo  eennssuurree  pprroommpptt  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttss  oorrddeerreedd..  

  
55..      CCHHAANNGGEESS..  AAnnyy  cchhaannggeess  ttoo  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  rreeqquueesstteedd  bbyy  BBuuyyeerr  sshhaallll  oonnllyy  bbee  aalllloowweedd  iiff  SSeelllleerr  eexxpprreessssllyy  aaggrreeeess  ttoo  ssuucchh  cchhaannggee  iinn  wwrriittiinngg..  SSeelllleerr  mmaayy  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  pprrooppoosseedd  

cchhaannggeess  iinn  iittss  ssoollee  ddiissccrreettiioonn..  

  

66..  TTAAXXEESS..  TThhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxxeess  ssttaatteedd  oonn  tthhee  ffaaccee  hheerreeooff,,  iiff  aannyy,,  iiss  aapppprrooxxiimmaattee  oonnllyy..  BBuuyyeerr  iiss  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  ooff  aallll  ttaaxxeess  aapppplliiccaabbllee  ttoo  oorr  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhiiss  ttrraannssaaccttiioonn..  

BBuuyyeerr  sshhaallll  ppaayy  tthhee  aammoouunntt  ooff  aallll  ssuucchh  ttaaxxeess,,  uuppoonn  rreeqquueesstt  bbyy  SSeelllleerr,,  aass  iiff  oorriiggiinnaallllyy  aaddddeedd  ttoo  tthhee  pprriiccee  hheerreeiinn..  IIff  SSeelllleerr  ppaayyss  ssuucchh  ttaaxxeess,,  BBuuyyeerr  sshhaallll  rreeiimmbbuurrssee  SSeelllleerr  tthheerreeffoorree..  

  
77..  SSEECCUURRIITTYY  IINNTTEERREESSTT..  SSeelllleerr  sshhaallll  rreettaaiinn  aa  sseeccuurriittyy  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprroodduuccttss  ddeelliivveerreedd  hheerreeuunnddeerr  uunnttiill  tthhee  ttoottaall  aammoouunnttss  dduuee  hheerreeuunnddeerr,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  sseelllliinngg  pprriiccee,,  ttaaxxeess,,  aanndd  

ddeelliivveerryy  oorr  ootthheerr  cchhaarrggeess,,  iiss  ppaaiidd  iinn  ffuullll  bbyy  BBuuyyeerr..  BBuuyyeerr  aaggrreeeess  ttoo  ssiiggnn  aanndd  ddeelliivveerr  ttoo  SSeelllleerr  aannyy  aaddddiittiioonnaall  sseeccuurriittyy  aaggrreeeemmeenntt  rreeqquuiirreedd  bbyy  SSeelllleerr..  

  

88..  DDEEFFAAUULLTT  AANNDD  RREEMMEEDDIIEESS..  IIff  BBuuyyeerr  sshhaallll  ffaaiill  oorr  rreeffuussee  ttoo  aacccceepptt  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  pprroodduuccttss  oorrddeerreedd  oorr  sshhaallll  ddeeffaauulltt  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  tteerrmmss,,  ccoovveennaannttss  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  SSeelllleerr  sshhaallll  hhaavvee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  iitt  aannyy  rreemmeeddyy  aalllloowweedd  bbyy  llaaww  oorr  eeqquuiittyy,,  aanndd  mmaayy  rreeccoovveerr  aallll  ddaammaaggeess  ssuuffffeerreedd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ffrroomm  BBuuyyeerr’’ss  bbrreeaacchh,,  iinncclluuddiinngg  

rreeaassoonnaabbllee  ccoosstt  aanndd  aattttoorrnneeyy  ffeeeess  iinnccuurrrreedd  iinn  eennffoorrcciinngg  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  oorr  rreeccoovveerriinngg  ssuucchh  ddaammaaggeess..  WWiitthhoouutt  lliimmiittiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  SSeelllleerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  bbrreeaacchh  oorr  ddeeffaauulltt  

ttoo  rreettaaiinn  tthhee  ccaasshh  ddeeppoossiitteedd  oorr  ppaaiidd  ttoo  iitt  bbyy  BBuuyyeerr  aanndd  tthhee  pprroodduuccttss  aacccceepptteedd  bbyy  iitt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  ssaallee  pprriiccee,,  iiff  aannyy,,  aanndd  aapppplliieess  tthhee  ssaammee  ttoowwaarrdd  ppaayymmeenntt  ooff  iittss  ddaammaaggeess..  IIff  pprroodduuccttss  oorrddeerreedd  

hhaavvee  bbeeeenn  ddeelliivveerreedd  ttoo  BBuuyyeerr  bbyy  SSeelllleerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddeeffaauulltt  oorr  bbrreeaacchh..  SSeelllleerr  mmaayy  ddeeccllaarree  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  dduuee  aanndd  ppaayyaabbllee  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  oorr  ddeemmaanndd  aanndd  mmaayy  rreeppoosssseessss  tthhee  pprroodduuccttss  aass  

aalllloowweedd  bbyy  llaaww..    

  
99..  EEXXPPRREESSSS  WWAARRRRAANNTTYY..  SSeelllleerr  wwaarrrraannttss  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  ppuurrcchhaasseerr  ooff  iittss  pprroodduuccttss  tthhaatt  tthhee  pprroodduuccttss  aarree  ffrreeee  ffrroomm  ddeeffeeccttss  iinn  wwoorrkkmmaannsshhiipp  aanndd  mmaatteerriiaall,,  wwhheenn  ooppeerraatteedd  uunnddeerr  

nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeelllleerr’’ss  aanndd//oorr  iinndduussttrryy  rreeccoommmmeennddeedd  pprraaccttiicceess..  SSeelllleerr  mmaakkeess  nnoo  wwaarrrraannttyy  ttoo  tthhoossee  ddeeffiinneedd  aass  ccoonnssuummeerrss  iinn  tthhee  MMaaggnnuussoonn--MMoossss  WWaarrrraannttyy--FFeeddeerraall  

TTrraaddee  CCoommmmiissssiioonn  IImmpprroovveemmeenntt  AAcctt..    

  

  

TThhiiss  wwaarrrraannttyy  sshhaallll  bbee  iinn  eeffffeecctt  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  6600  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  sshhiippmmeenntt  ddaattee,,  bbuutt  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  6655  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  mmaannuuffaaccttuurree  aass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ddaattee  ccooddee  

ssttaammppiinngg..  

  

NNOOTTEE::  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  eexxcclluuddeess  ccaarrttrriiddggee  sseeaallss  dduuee  ttoo  OO--rriinngg  sshheellff  lliiffee  lliimmiittaattiioonnss..  FFuurrtthheerr,,  tthhiiss  wwaarrrraannttyy  eexxcclluuddeess  pprroodduuccttss  nnoott  ooff  HHyyddrraaFFoorrccee  mmaannuuffaaccttuurree  wwhhiicchh  mmaayy  

bbee  iinncclluuddeedd  aass  aaddjjuunnccttiivvee  pprroodduuccttss  iinn  mmaanniiffoollddss  oorr  ssyysstteemmss..  TThheessee  pprroodduuccttss  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ootthheerr  mmaannuuffaaccttuurreess’’  ccaarrttrriiddggee  vvaallvveess,,  ssuubb--bbaassee  ttyyppee  

vvaallvveess,,  eelleeccttrroonniicc  ccoonnnneeccttoorrss,,  sseennssoorrss,,  ccoonnttrroollss,,  sswwiittcchheess,,  mmoodduulleess,,  ddiissppllaayyss,,  ffiittttiinnggss  aanndd  ffiilltteerrss..    WWhheerree  tthheessee  pprroodduuccttss  ccaarrrryy  oorriiggiinnaall  mmaannuuffaaccttuurreess’’  wwaarrrraannttiieess,,  tthhee  wwaarrrraannttyy  

ppaasssseess  tthhrroouugghh  HHyyddrraaFFoorrccee  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  uusseerr  aass  pprroovviiddeedd  wwiitthhiinn  tthhee  oorriiggiinnaall  mmaannuuffaaccttuurreerr’’ss  wwaarrrraannttyy..  CCoonnssuulltt  FFaaccttoorryy..  

TToo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  wwaarrrraannttyy  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aallll  pprroodduucctt  iitteemmss  mmuusstt  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  aacccceeppttaabbllee  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  rreecceeiivveedd  aatt  SSeelllleerr’’ss  ffaaccttoorryy  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  ooff  ddaattee  ooff  ccllaaiimm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  HHyyddrraaFFoorrccee  RReettuurrnneedd  GGooooddss  PPoolliiccyy,,  aass  rreevviisseedd,,  wwhhiicchh  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy..  

TThhiiss  wwaarrrraannttyy  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  pprroodduuccttss  wwhhiicchh,,  iinn  tthhee  ssoollee  jjuuddggmmeenntt  ooff  SSeelllleerr  hhaavvee  bbeeeenn  iinnaaddeeqquuaatteellyy  mmaaiinnttaaiinneedd  oorr  sshheellff--pprreesseerrvveedd,,  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  nneegglliiggeenntt  hhaannddlliinngg,,  iimmpprrooppeerr  

iinnssttaallllaattiioonn,,  ttaammppeerriinngg  oorr  uunnaauutthhoorriizzeedd  ddiissaasssseemmbbllyy..  

LLiiaabbiilliittyy  uunnddeerr  tthhiiss  wwaarrrraannttyy  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt,,  aatt  SSeelllleerr’’ss  ooppttiioonn,,  ooff  tthhee  pprroodduuccttss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  ddeeffeeccttiivvee  uuppoonn  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ttoo  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  wwaarrrraannttyy  ppeerriioodd..  TThhee  

wwaarrrraannttyy  ppeerriioodd  uuppoonn  rreeppllaacceemmeenntt  oorr  rreeppaaiirr  sshhaallll  nnoott  eexxtteenndd  bbeeyyoonndd  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  wwaarrrraannttyy  ppeerriioodd  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprroodduucctt..  

1100..  WWAARRRRAANNTTYY  DDIISSCCLLAAIIMMEERR  AANNDD  LLIIMMIITTAATTIIOONN  OOFF  LLIIAABBIILLIITTYY..  TTHHEE  EEXXPPRREESSSS  WWAARRRRAANNTTYY  AABBOOVVEE  IISS  IINN  LLIIEEUU  OOFF  AALLLL  OOTTHHEERR  WWAARRRRAANNTTIIEESS  ((EEXXCCEEPPTT  OOFF  TTIITTLLEE)),,  EEXXPPRREESSSS  

OORR  IIMMPPLLIIEEDD,,  AANNDD  TTHHEERREE  IISS  NNOO  IIMMPPLLIIEEDD  WWAARRRRAANNTTYY  OOFF  MMEERRCCHHAANNTTAABBIILLIITTYY  OORR  OOFF  FFIITTNNEESSSS  FFOORR  AA  PPAATTIICCUULLAARR  PPUURRPPOOSSEE  FFOORR  TTHHEESSEE  PPRROODDUUCCTTSS..  

IINN  NNOO  EEVVEENNTT  SSHHAALLLL  SSEELLLLEERR  BBEE  LLIIAABBLLEE  FFOORR  IINNCCIIDDEENNTTAALL,,  CCOONNSSEEQQUUEENNTTIIAALL,,  OORR  SSPPEECCIIAALL  DDAAMMAAGGEESS  RREESSUULLTTIINNGG  FFRROOMM  EEIITTHHEERR  DDEEFFEECCTTSS  IINN  TTHHEE  PPRROODDUUCCTT  OORR  AANNYY  OOTTHHEERR  

BBRREEAACCHH  OOFF  TTHHEE  AAGGRREEEEMMEENNTT  BBEETTWWEEEENN  TTHHEE  PPAARRTTIIEESS,,  IINNCCLLUUDDIINNGG,,  BBUUTT  NNOOTT  LLIIMMIITTEEDD  TTOO,,  TTHHEE  CCOOSSTT  OOFF  RREEMMOOVVAALL  OOFF  TTHHEE  PPRROODDUUCCTT,,  DDAAMMAAGGEESS  DDUUEE  TTOO  RREEMMOOVVAALL,,  OORR  AANNYY  

OOTTHHEERR  CCOOSSTT  IINNCCUURRRREEDD  IINN  SSHHIIPPPPIINNGG  TTHHEE  PPRROODDUUCCTT  TTOO  AANNDD  FFRROOMM  TTHHEE  PPLLAANNTT  OOFF  MMAANNFFAACCTTUURREE,,  OORR  IINNCCUURRRREEDD  IINN  TTHHEE  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  RREEPPAAIIRREEDD  OORR  RREEPPLLAACCEEDD  

PPRROODDUUCCTT..  
1111..            AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  AAPPPPRROOVVAALL//LLIIMMIITTAATTIIOONNSS..  SSeelllleerr’’ss  pprroodduuccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ssuucccceessssffuullllyy  aapppplliieedd  iinn  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  aapppplliiccaattiioonnss;;  ssaaiidd  pprroodduuccttss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  

ggeenneerraallllyy  ccoonnffoorrmm  ttoo  ccoommmmoonn  iinndduussttrriiaall  aanndd  mmoobbiillee  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprraaccttiicceess..  HHoowweevveerr,,  SSeelllleerr  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroohhiibbiittss  aannyy  ddiissttrriibbuuttoorr,,  ccuussttoommeerr,,  oorr  ootthheerr  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ffrroomm  aappppllyyiinngg  

SSeelllleerr’’ss  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aapppplliiccaattiioonnss..    

  

  EExxpplloossiivvee  oorr  hhaazzaarrddoouuss    eennvviirroonnmmeennttss    OOrrddiinnaannccee  eeqquuiippmmeenntt  

  OOnn--hhiigghhwwaayy  oorr  rraaiillwwaayy  ppaasssseennggeerr  vveehhiicclleess    NNuucclleeaarr  ffaacciilliittyy  eeqquuiippmmeenntt  

  AAiirrccrraafftt  oorr  aaeerroossppaaccee  vveehhiicclleess    LLiiffee--ssaavviinngg  oorr  ssuuppppoorrtt  eeqquuiippmmeenntt  

                  

QQuueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  aapppprroovvaall  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  HHyyddrraaFFoorrccee  FFaaccttoorryy  EEnnggiinneeeerriinngg  ppeerrssoonnnneell..  AApppprroovvaall  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  uussee  

wwhhiicchh  iiss  tthhee  ssoollee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ddeessiiggnneerr,,  bbaasseedd  oonn  qquuaalliiffiiccaattiioonn  tteessttiinngg  ooff  tthhee  ddeevviiccee..  

  
1122..    FFOORRCCEE  MMAAJJEEUURREE..  TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  eeaacchh  ppaarrttyy’’ss  oobblliiggaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aallll  ccoonnttiinnggeenncciieess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ssuucchh  ppaarrttyy  oorr  iittss  ssuupppplliieerrss,,  iinncclluuddiinngg,,  

bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  FFoorrccee  MMaajjeeuurree,,  ssttrriikkeess,,  llaabboorr  ddiissppuutteess,,  ffllooooddss,,  ffiirreess,,  cciivviill  ccoommmmoottiioonn,,  eemmbbaarrggooss,,  qquuoottaass,,  sshhoorrttaaggee  ooff  llaabboorr,,  ddeellaayyss  iinn  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  oorr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo,,  pprriiccee  ccoonnttrroollss,,  ccuurrrreennccyy  ccoonnttrroollss,,  oorr  ddeetteennttiioonn  ooff  ggooooddss  bbyy  aauutthhoorriittiieess,,  aanndd  tthhee  ppaarrttiieess  aaccccoorrddiinnggllyy  aarree  ttoo  bbee  rreelliieevveedd  ooff  aannyy  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  eeaacchh  ootthheerr  ffoorr  ddaammaaggeess  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  

ffrroomm  ssuucchh  ccoonnttiinnggeenncciieess;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  ppaarrttiieess  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthheeiirr  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  

    1133..    BBUUYYEERR’’SS  CCAANNCCEELLLLAATTIIOONNSS  AANNDD  RREETTUURRNNSS..  BBuuyyeerr  mmaayy  ccaanncceell  oorr  rreedduuccee  iittss  oorrddeerr,,  rreevviissee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  oorr  eexxtteenndd  sscchheedduulleess  oonnllyy  uuppoonn  SSeelllleerr’’ss  ccoonnsseenntt  aanndd  bbyy  ppaayyiinngg  ttoo  SSeelllleerr  

aa  ccaanncceellllaattiioonn  cchhaarrggee  ccaallccuullaatteedd  bbyy  SSeelllleerr..  AAcccceeppttaannccee  ooff  rreettuurrnneedd  ggooooddss  iiss  ssoolleellyy  iinn  tthhee  SSeelllleerr’’ss  ddiissccrreettiioonn..  PPrriioorr  wwrriitttteenn  aauutthhoorriizzaattiioonn  vviiaa  RRGGAA  FFoorrmm  iiss  rreeqquuiirreedd..  
    1144..    DDIIEESS,,  TTOOOOLLSS,,  EETTCC..  UUSSEEDD  IINN  PPRROODDUUCCTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  GGOOOODDSS..  NNoo  ddiieess,,  ttoooollss,,  ggaauuggeess,,  ffiixxttuurreess,,  ppaatttteerrnnss,,  oorr  ootthheerr  ssuucchh  mmaatteerriiaallss  uusseedd  bbyy  SSeelllleerr  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ggooooddss  

wwiillll  bbee  ssuupppplliieedd  oorr  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  BBuuyyeerr,,  uunnlleessss  BBuuyyeerr  hhaass  pprreevviioouussllyy  oorr  hheerreeiinn  aaggrreeeedd..  AAllll  ddiieess,,  ttoooollss,,  ffiixxttuurreess,,  ppaatttteerrnnss,,  oorr  ootthheerr  ssuucchh  mmaatteerriiaallss  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  BBuuyyeerr  wwiillll  rreemmaaiinn  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  SSeelllleerr  

aanndd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  SSeelllleerr,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  aaggrreeeedd  iinn  wwrriittiinngg..  

    1155..    PPAATTEENNTT..  SSeelllleerr  wwiillll  ddeeffeenndd  aannyy  ssuuiitt  oorr  pprroocceeeeddiinngg  aaggaaiinnsstt  BBuuyyeerr,,  iinnssooffaarr  aass  iitt  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  ccllaaiimm  tthhaatt  aannyy  aarrttiiccllee  oorr    ppaarrtt  tthheerreeooff  ffuurrnniisshheedd  hheerreeuunnddeerr  ccoonnssttiittuutteess  aann  iinnffrriinnggeemmeenntt  

ooff  aannyy  ppaatteenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  iiff  sseelllleerr  iiss  nnoottiiffiieedd  pprroommppttllyy    iinn  wwrriittiinngg  aanndd  ggiivveenn  aauutthhoorriittyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee  ((aatt  SSeelllleerrss  eexxppeennssee))  ffoorr  tthhee  ddeeffeennssee  oorr  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ssaammee,,  aanndd  tthhee  

SSeelllleerr  wwiillll  ppaayy  aallll  ddaammaaggeess  aanndd  ccoosstt  wwhhiicchh  bbyy  ffiinnaall  jjuuddggmmeenntt  ((oorr  bbyy  sseettttlleemmeenntt  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  SSeelllleerr))    aarree  aawwaarrddeedd  tthheerreeiinn  aaggaaiinnsstt  BBuuyyeerr,,  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  nnoo  oobblliiggaattiioonn  oorr  lliiaabbiilliittyy  sshhaallll  

rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg  pprroovviissiioonn  iiff  ((aa))  aannyy  ssuucchh  aarrttiiccllee  oorr  ppaarrttss  iiss  mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  AAccccoorrddaannccee  wwiitthh  aammiittyy  ddeessiiggnn,,  ddrraawwiinngg  oorr  ssppeecciiffiiccaattiioonn  tthhaatt  iiss  ffuurrnniisshheedd  ttoo  SSeelllleerr  bbyy    oorr  ffoorr  BBuuyyeerr  aanndd  tthhaatt  iiss  

nnoott  bbaasseedd  uuppoonn  SSeelllleerr’’ss  ddeessiiggnn,,  ddrraawwiinngg  oorr  ssppeecciiffiiccaattiioonn,,  oorr  ((bb))  ssuucchh  iinnffrriinnggeemmeenntt  oorr  aalllleeggeedd  iinnffrriinnggeemmeenntt  aarriisseess  oouutt  ooff    oorr  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  aarrttiiccllee  wwiitthh  aannootthheerr  aarrttiiccllee  oorr  mmaatteerriiaall  oorr  

iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  mmaannnneerr..  

      1166..    LLIIMMAATTIIOONN  OONN  AASSSSIIGGNNMMEENNTT..  SSeelllleerr  aanndd  BBuuyyeerr  mmaayy  nnoott  aassssiiggnn  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthhoouutt  pprriioorr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ootthheerr..  

  

      1177..  EENNTTIIRREE  AAGGRREEEEMMEENNTT  AANNDD  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  LLAAWW..    TThhee  rriigghhttss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  SSeelllleerr  aanndd  BBuuyyeerr  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  ssuubbssttaannttiivvee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  IIlllliinnooiiss..  TThhee  pprroovviissiioonnss  

hheerreeooff  aarree  iinntteennddeedd  bbyy  bbuuyyeerr  aanndd  SSeelllleerr  aass  aa  ffiinnaall  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthheeiirr  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  aarree  iinntteennddeedd  aallssoo  aass  aa  ccoommpplleettee  aanndd  eexxcclluussiivvee  ssttaatteemmeenntt  ooff  aallll  tthhee  tteerrmmss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  BBuuyyeerr’’ss  oorrddeerr,,  NNoo  

wwaaiivveerr,,  mmooddiiffiiccaattiioonn  oorr  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  tteerrmmss  hheerreeooff  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  SSeelllleerr..  
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