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SONY EUROPE LIMITED - TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS SEM MARCA SONY 

 

Aplicáveis ao fornecimento de produtos e/ou prestação de serviço à Sony Europe 
Limited, Sucursal em Portugal, Av. D. João II, Nº 44C, Piso 6.3, Edif. Atlantis, 
Parque das Nações, 1990-095 LISBOA, Portugal. A Sony Europe Limited tem sede 
oficial em The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Reino Unido, 
NIF GB636110080 e número de registo comercial 02422874. 
 
Aviso – a Sony não aceita responsabilidade por qualquer encomenda apresentada 
que não seja confirmada posteriormente por uma Nota de Encomenda oficial, no 
formato deste documento, autorizada pela Sony. 
 
1) Definições  

a) “Sony” significa a Sony Europe Limited (com sede oficial em The Heights,  
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Reino Unido e número de 
registo comercial 02422874) ou quaisquer pessoas, entidades e/ou órgãos 
empresariais que estão sob controlo comum com, controlam ou são 
controlados por Sony Europe Limited (em que “Controlo” significa que a 
entidade detém uma participação accionista directa ou indirecta de pelo 
menos cinquenta por cento das acções com direito de voto emitidas agora 
ou no futuro).  

b) “Fornecedor” significa qualquer fornecedor de Produtos à Sony.  
c) “Partes” significa Sony e o Fornecedor.  
d) “Produtos” significa qualquer equipamento ou mercadoria ou serviços 

fornecidos ou a ser fornecidos pelo Fornecedor à Sony ao abrigo da Nota de 
Encomenda.  

e) “Especificações” significa a descrição dos Produtos incluídos ou referidos 

na Nota de Encomenda. 
f) “Nota de Encomenda” ou “NE” significa este documento e todos os outros 

documentos incluídos por referência.  
g) “Directiva  REEE”  significa  Directiva  2002/96/CE  relativa  aos  Resíduos  

de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos conforme adoptada e 
implementada pela legislação específica de cada país da União Europeia.  

h) “Produto de Trabalho” tem o significado definido na Cláusula 17 b) deste 

documento.  
2) Termos e condições aplicáveis  

a) Excepto conforme indicado na Cláusula 2 b) adiante, outros termos e 
condições para além daqueles contidos neste documento (incluindo sem 
limitação os termos e condições do Fornecedor) são excluídos.  

b) Se existir um acordo escrito relativo ao objecto desta NE, que tenha sido 
assinado por ambas as Partes, e que é válido à data da NE, os termos e 
condições desse acordo são aplicáveis à NE, desde que uma referência 
escrita a esse acordo tenha sido acrescentada pela Sony à primeira página 
da NE.  

c) Todas as condições, representações e garantias, expressas ou 
determinadas por decreto-lei, direito comum ou outros instrumentos legais 
(incluindo mas não limitados a condições, representações e garantias 
relativas a direito de propriedade, direito de usufruto, qualidade e adequação 
para uso), mantêm-se válidas e efectivas e serão aplicáveis ao objecto desta 
NE, salvo acordo escrito em contrário estabelecido entre as Partes.  

d) A Sony não aceita responsabilidade por quaisquer encomendas de Produtos 
efectuadas que não sejam confirmadas posteriormente por uma Nota de 
Encomenda oficial, no formato deste documento, autorizada pela Sony.  

3) Âmbito e desempenho  
a) O Fornecedor irá fornecer os Produtos de acordo com a NE e em todos os 

casos com um nível de qualidade nunca inferior à prática corrente no sector.  
b) O Fornecedor irá nomear uma única pessoa como seu representante e 

ponto de contacto junto da Sony para efeitos da NE.  
4) Conformidade com especificações, amostras e normas  

a) Todos os Produtos fornecidos devem: (i) cumprir em todos os aspectos as 
Especificações e quaisquer padrões, desenhos/projectos, modelos, moldes 
ou amostras fornecidos pela Sony; (ii) quando adequado, cumprir em todos 
os aspectos os requisitos de todas as normas e legislação locais válidas no 
local de entrega à data de entrega; e (iii) ser adequados para quaisquer 
aplicações transmitidas ao Fornecedor, de forma explícita ou implícita.  

b) A Sony tem o direito de alterar as Especificações no todo ou em parte, mas 
não será aceite nenhuma alteração pelo Fornecedor sem a autorização 
prévia por escrito da Sony.  

5) Cancelamento e suspensão da NE  
a) A Sony terá o direito, em qualquer altura com aviso prévio por escrito ao 

Fornecedor, de cancelar a NE ou qualquer sua parte sem indemnização ao 
Fornecedor, e/ou de exigir o reembolso de quaisquer perdas sofridas ou 
despesas incorridas caso o Fornecedor:  
i) não forneça os Produtos de acordo com os termos da NE;  
ii) não avance com a execução da NE a fim de comprometer o objectivo 

da NE;  
iii) entre em situação de insolvência, de administração judicial ou de 

dissolução ou cesse actividade por qualquer outro motivo;  
iv) cometa qualquer acto prejudicial para os interesses da Sony; ou  
v) passe a estar sob o controlo de um terceiro de uma forma prejudicial 

para os interesses da Sony.  
b) Em caso de qualquer interrupção da actividade da Sony, ou da actividade de 

um cliente da Sony ao qual os Produtos descritos na NE se destinam, 
devido a circunstâncias alheias ao controlo da Sony tais como, mas não 
limitadas a, qualquer caso de guerra, motim, insurreição civil, cumprimento 
de qualquer legislação ou acções governamentais, conflito laboral, incêndio, 
inundação, tempestade, explosão ou acidente que impeçam ou prejudiquem 
o uso da totalidade ou de parte dos Produtos abrangidos pela NE, a Sony 
terá o direito de suspender a NE até que essas circunstâncias deixem de 
existir ou de cancelar a NE, por sua decisão.  

c) Qualquer uma das Partes tem o direito de cancelar a NE em qualquer altura 
mediante aviso prévio por escrito de três (3) meses.  

6) Direito de inspecção e teste  
a) A Sony tem o direito de assistir a e, se necessário, participar em inspecções 

ou testes dos Produtos nas instalações do Fornecedor ou nas instalações 
das entidades subcontratadas pelo Fornecedor, e o Fornecedor irá informar 
por escrito com antecedência razoável a Sony dessas mesmas inspecções 
ou testes.  

b) A assistência ou participação da Sony em qualquer inspecção ou teste dos 
Produtos ao abrigo desta Cláusula 6 não irá libertar o Fornecedor de 
qualquer uma das suas obrigações ao abrigo desta NE.  

c) O Fornecedor irá garantir que os termos e condições das suas entidades 
subcontratadas garantem os direitos da Sony apresentados nesta Cláusula 
6.  

7) Entrega  

a) O Fornecedor irá entregar os Produtos na data especificada pela Sony. O 
Fornecedor irá apresentar planos de entregas mediante pedido da Sony. 
Esses planos de entregas, se aplicáveis, farão parte da NE. Qualquer data ou 
período de entrega, envio ou conclusão serão fundamentais.  

b) O Fornecedor aceita informar a Sony imediatamente por escrito de qualquer 
acontecimento que surja, ou possa surgir, que possa afectar os planos de 
entrega.  

c) O Fornecedor irá garantir que os Produtos estão protegidos de forma 
adequada contra danos ou deterioração durante o transporte e a entrega.  

d) Salvo acordo em contrário aceite por escrito pela Sony, a entrega será 
assegurada pelo Fornecedor à Sony: (i) com custos por conta do Fornecedor; 
(ii) no(s) destinatário(s) indicados pela Sony; e (iii) DDP (Delivered Duty Paid) 
de acordo com a versão válida dos Incoterms (International Commercial Terms 
– Termos de Comércio Internacional) à data da entrega, excepto pelo facto de 
a entrega incluir a descarga dos Produtos.  

e) Todas as embalagens dos Produtos e toda a correspondência relativa a 
Produtos irão indicar claramente o número de NE, o destinatário, a morada e a 
quantidade e tipo de Produtos. A Sony reserva-se o direito de não aceitar as 
entregas de Produtos que não estejam identificadas dessa forma.  

f) Todas as caixas e materiais de embalagem fornecidos pelo Fornecedor serão 
considerados não-reutilizáveis e os seus custos serão incluídos no preço dos 
Produtos.  

g) Os Produtos serão embalados de forma adequada para permitir transporte e 
manuseamento seguros e, salvo acordo em contrário aceite por escrito pela 
Sony, a embalagem será em material reciclável com um nível mínimo de 
impacto ambiental. Quaisquer medidas de segurança exigidas para o 
manuseamento dos Produtos devem ser indicadas de forma clara no exterior 
de cada embalagem de Produtos.  

h) Nas instalações da Sony, o Fornecedor deve cumprir e deve garantir que os 
seus empregados e entidades subcontratadas cumprem: (i) as políticas e 
procedimentos de protecção ambiental e de saúde e segurança no trabalho da 
Sony (incluindo mas não limitados àqueles relativos a equipamento, 
comportamento e vestuário) (disponíveis mediante pedido); e (ii) quaisquer 
instruções do pessoal da Sony.  

8) Rejeição  
a) Caso a Sony receba Produtos sem assistir a ou participar em qualquer 

inspecção ou teste dos Produtos de acordo com a Cláusula 6, o direito da 
Sony posteriormente inspeccionar os Produtos e de os rejeitar caso não 
cumpram as Especificações ou a NE, ou de reclamar por incumprimento, não 
será comprometido. Quando os Produtos são rejeitados, serão devolvidos ao 
Fornecedor por conta e risco do Fornecedor.  

b) Caso a Sony rejeite os Produtos, o Fornecedor irá substituir imediatamente 
quaisquer Produtos rejeitados por produtos que cumpram os requisitos da NE, 
salvo acordo por escrito em contrário assinado por ambas as Partes.  

9) Propriedade e risco  

a) Caso sejam feitos pagamentos antecipados ou faseados pela Sony, a 
propriedade mas não o risco será transferida para a Sony logo que os 
Produtos sejam atribuídos à NE. Todos os Produtos assim atribuídos serão 
identificados de forma adequada e registados pelo Fornecedor como sendo 
propriedade da Sony.  

b) A propriedade dos Produtos será transferida para a Sony no máximo até à 
data de entrega, desde que qualquer transferência de propriedade não 
comprometa o direito da Sony à rejeição por não-conformidade com as 
Especificações ou com a NE, ou quaisquer outros direitos que a Sony possa 
ter ao abrigo da NE.  

c) O risco associado aos Produtos será transferido para a Sony apenas após a 
conclusão da descarga dos Produtos na zona de recepção da(s) morada(s) de 
entrega especificada(s) pela Sony, desde que o risco associado a quaisquer 
Produtos rejeitados pela Sony ao abrigo da Cláusula 8 reverta para o 
Fornecedor imediatamente após o envio de aviso dessa mesma rejeição pela 
Sony.  

10) Pagamento  

a) Caso seja especificado um preço de compra fixo na NE, o preço dos Produtos 
será fixo e inalterável, com a excepção de descontos por pagamento 
antecipado e outros semelhantes, não sendo permitida nenhuma taxa 
adicional, nem nenhum tipo de variação. Caso seja especificado um preço fixo 
sob a forma „não ultrapassando € xxx‟, a Sony não será obrigada a pagar 
valores superiores ao montante especificado, salvo se um preço acima do 
montante especificado tiver sido aceite através de acordo escrito assinado 
pela Sony.  

b) As facturas devem ser enviadas para a morada indicada no cimo da NE.  
c) As facturas devem incluir o número da NE, bem como o número de registo 

comercial e o número de identificação fiscal (NIF) do Fornecedor.  
d) Não é aceite a emissão de facturas parciais salvo se a mesma tiver sido aceite 

através de acordo escrito assinado pela Sony.  
e) O Fornecedor terá o direito de apresentar uma factura para os Produtos após 

a conclusão da entrega dos Produtos.  
f) A Sony tem o direito de rejeitar quaisquer facturas do Fornecedor que não 

correspondam integralmente à NE.  
g) Os valores facturados serão pagos 60 dias após a data de recepção da 

factura, excepto se à data do pagamento a Sony tiver rejeitado os Produtos no 
total ou parcialmente ao abrigo da Cláusula 8.  

h) Se a Sony tiver rejeitado os Produtos ou qualquer parte deles sem ter 
efectuado o pagamento e se esses Produtos rejeitados posteriormente forem 
substituídos pelo Fornecedor com produtos que respeitem a NE, então o 
pagamento será efectuado pela Sony no máximo até 60 dias após a recepção 
da factura referente aos mesmos.  

i) O pagamento poderá ser adiado, sem que a Sony abdique de qualquer 
desconto de pronto-pagamento, se o Fornecedor:  
i) não enviar no dia de expedição de cada remessa de Produtos o aviso 

de expedição e as facturas adequados; ou  
ii) não cumprir as condições desta Cláusula 10.  

j) O Fornecedor será responsável pela declaração e liquidação de todos os 
impostos, taxas aduaneiras e outros encargos fiscais de acordo com a 
legislação aplicável, incluindo quaisquer multas, juros e custos a eles 
inerentes e deverá compensar e isentar a Sony de responsabilidades no que 
toca a esse tipo de encargos.  

11) Disponibilidade de peças  
Caso os Produtos exijam ou permitam manutenção, o Fornecedor fará tudo o 
que estiver ao seu alcance para garantir a disponibilidade das peças de 
substituição necessárias durante um período mínimo de 7 anos a partir da 
data de entrega dos Produtos à Sony. Se devido a obsolescência o 
Fornecedor considerar que não irá conseguir manter essa disponibilidade de 
peças de substituição, o Fornecedor irá avisar a Sony imediatamente por 
escrito para permitir à Sony tomar as medidas necessárias para garantir a 
assistência continuada aos Produtos. 



12)  Segurança e REEE  
O Fornecedor garante e assume o compromisso de que os Produtos 
cumprem todas as normas de segurança relevantes ao nível nacional e do 
sector aplicáveis no local de entrega.  

a) O Fornecedor garante e assume o compromisso de cumprir todas as 

disposições aplicáveis da Directiva REEE no que toca ao fornecimento e a 

qualquer eliminação posterior dos Produtos, incluindo mas não limitado a 

quaisquer obrigações atribuídas ao Fornecedor pelo facto do Fornecedor ser 

o   
“Produtor” (conforme definido na Directiva REEE) dos Produtos. O 

Fornecedor irá indemnizar a Sony (até aos limites máximos permitidos pela 

legislação aplicável) por quaisquer custos e despesas suportados pela Sony 

devido ao incumprimento dessas mesmas disposições por parte do 

Fornecedor ou de qualquer um dos seus empregados, agentes ou entidades 

subcontratadas.   
b) O Fornecedor irá colaborar com a Sony, até ao limite máximo razoável 

exigido pela Sony, no que toca a quaisquer medidas tomadas pela Sony 

para cumprir quaisquer disposições da Directiva REEE no que toca aos 

Produtos.   
13) Confidencialidade de informação   

O Fornecedor irá tratar como confidencial toda a informação fornecida pela 

Sony e usar essa informação apenas com o objectivo de executar a NE. O 

Fornecedor irá manter as medidas de protecção e controlo necessárias em 

relação a quaisquer desenhos/projectos, dados e outros materiais que lhe 

tenham sido facultados e irá devolver ou eliminar os mesmos de acordo com 

as instruções da Sony. Terá de ser obtida a autorização por escrito da Sony 

antes de qualquer tipo de publicidade ser divulgada pelo Fornecedor em 

relação à NE. Para eliminação de dúvidas, esta Cláusula 13 não irá 

substituir ou alterar de outra forma qualquer acordo de não-divulgação 

relativo ao objecto desta NE.  
14) Garantia   

a) O Fornecedor garante e assegura que, na data de entrega e durante um 

período posterior de dois (2) anos, os Produtos: (i) estarão livres de 

quaisquer defeitos e deficiências ao nível de materiais e de fabrico; e (ii) 

cumprirão as Especificações.   
b) Durante o período de garantia especificado na Cláusula 14 a) acima, o 

Fornecedor irá, mediante pedido da Sony, proceder à reparação de 
quaisquer defeitos e/ou deficiências em quaisquer Produtos ou substituir 
quaisquer Produtos com defeito e/ou deficiência gratuitamente. Produtos 
reparados e Produtos de substituição estarão sujeitos às obrigações de 
garantia acima referidas durante um período de dois (2) anos a partir da 
data de entrega dos Produtos reparados ou substituídos.   

15) Responsabilidade Civil e seguros   
a) O Fornecedor irá indemnizar a Sony e garantir que esta será indemnizada 

no que toca a todas as perdas resultantes, durante o uso adequado, de 
materiais, produtos, fabrico ou design deficientes fornecidos pelo 

Fornecedor.   
b) O Fornecedor irá indemnizar a Sony e garantir que esta será indemnizada 

em caso de:   
i) qualquer pedido de indemnização decorrente de morte ou perda ou 

danos pessoais causados a qualquer pessoa; e   
ii) qualquer pedido de indemnização decorrente de danos materiais a 

qualquer pessoa,   
devidos a qualquer negligência ou a qualquer acto ou omissão da parte do 
Fornecedor, dos seus empregados, entidades subcontratadas ou agentes 
decorrentes da execução da NE.  

c) Na eventualidade de um terceiro apresentar um pedido de indemnização por 
perdas e danos perante o Fornecedor ou a Sony relacionado com a NE, a 
Parte envolvida irá informar a outra Parte o mais depressa possível.   

d) Sem de alguma forma limitar a responsabilidade do Fornecedor definida, o 
Fornecedor compromete-se a obter junto de uma seguradora fidedigna 
seguros válidos de Responsabilidade Civil para pessoas e produtos que 
cubram as suas responsabilidades ao abrigo da NE durante o período de 
validade da NE. O Fornecedor irá, mediante pedido da Sony, apresentar os 
respectivos certificados de seguro incluindo dados sobre coberturas e os 
recibos de pagamento dos prémios de seguro do ano corrente.   

16) Regulamentação de importação e exportação   
a) Caso os Produtos estejam sujeitos a regulamentação de controlo de 

exportações ou importações, o Fornecedor irá informar a Sony de todas 
essas questões e:  

 
i) obter toda a documentação necessária para a exportação dos 

Produtos para a Sony; e   
ii) dar todo o apoio razoável à Sony na obtenção de documentação de 

importação para os Produtos e de documentação para qualquer 
reexportação posterior dos Produtos.   

17) Direitos de propriedade intelectual   
a) O Fornecedor irá indemnizar a Sony por e em relação a todos os custos, 

pedidos de indemnização, processos judiciais ou exigências relativos a 

qualquer infracção ao nível de patentes, design registado, marca registada, 

direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual decorrentes da 

venda ou uso de quaisquer Produtos fornecidos ao abrigo desta NE desde 

que: (i) a Sony esteja a cumprir as condições da NE; (ii) a Sony avise 

rapidamente o Fornecedor logo que tenha conhecimento desses mesmos 

pedidos de indemnização, processos judiciais ou exigências; e (iii) a Sony 

faça todos os esforços razoáveis para satisfazer todos os pedidos razoáveis 

do Fornecedor para tomar medidas para mitigar ou reduzir quaisquer perdas 

sofridas na sequência desses pedidos de indemnização, processos judiciais 

ou exigências, medidas que podem incluir (conforme opção do Fornecedor) 

aceitar do Fornecedor produtos ou serviços equivalentes alterados ou de 

substituição em conformidade.   
b) Dentro dos limites máximos previstos pela lei, no caso em que o 

desenvolvimento de produtos faz parte da NE, quaisquer direitos de 

propriedade intelectual decorrentes desse mesmo desenvolvimento incluindo 

(sem limitações) quaisquer direitos de propriedade intelectual relativos a 

notas, desenhos/projectos, documentação, programas informáticos, listas de 

clientes, sons e imagens (“Produto de Trabalho”) serão transferidos para a 

Sony e o   
Fornecedor irá colaborar com qualquer medida necessária para tornar essa 
transferência efectiva logo que passem a existir os referidos direitos.   

c) Dentro dos limites máximos previstos pela lei, o Fornecedor renuncia por 
este meio de forma incondicional e irrevogável a favor da Sony, dos seus 
detentores de licenças e dos seus sucessores ao nível de propriedade, a 
todos os direitos morais inerentes ao e do Produto de Trabalho.   

18) Subcontratação e transmissão   
a) Os direitos e obrigações do Fornecedor ao abrigo da NE não podem ser 

subcontratados sem a autorização prévia por escrito da Sony.   
b) Se a autorização por escrito para subcontratar for obtida junto da Sony, essa 

subcontratação autorizada não liberta o Fornecedor das suas obrigações 

perante a Sony ao abrigo da NE e o Fornecedor será totalmente responsável 

perante a Sony pelos actos e omissões dessas entidades subcontratadas 

como se fossem os seus próprios actos ou omissões (incluindo mas não 

limitado a quaisquer erros ou defeitos pela parte das entidades 

subcontratadas ou a qualquer falha da parte das mesmas no cumprimento 

de prazos de entrega).   
c) O Fornecedor continuará a ser responsável pela execução da NE e não irá 

transmitir a NE ou o seu direito a pagamento decorrente da mesma.   
d) A Sony poderá transmitir ou subcontratar livremente os seus direitos e/ou 

obrigações ao abrigo da NE sem precisar de obter a autorização prévia do 
Fornecedor.   

19) Autonomia das cláusulas   
Se por qualquer motivo um tribunal de jurisdição competente considerar 
qualquer disposição da NE, ou parte da mesma, inaplicável, essa disposição 
da NE será aplicada dentro dos limites máximos permitidos a fim de 
concretizar a intenção das Partes, e as restantes disposições da NE 
continuarão totalmente válidas e aplicáveis.  

20)  Renúncia  
A impossibilidade por qualquer uma das Partes de aplicar qualquer 
disposição da NE não será considerada uma renúncia da aplicação futura 
dessa ou de qualquer outra disposição. Todos os direitos e medidas 
correctivas conferidos ao abrigo da NE ou da lei serão cumulativos e 
poderão ser exercidos isoladamente ou em conjunto.  

21)  Jurisdição  
A NE estará sujeita a e será interpretada segundo a legislação portuguesa e 
as Partes aceitam por este meio submeter-se à jurisdição exclusiva dos 
tribunais portugueses. A United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Products (“CISG”) (Convenção das Nações Unidas 
sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias) é 
explicitamente excluída da aplicação a esta NE. 



SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF 
NON SONY PRODUCTS AND SERVICES 

 

Applicable towards the supply of goods and/or services to Sony Europe Limited, 
Sucursal em Portugal, Av. D. João II, Nº 44C, Piso 6.3, Edif. Atlantis, Parque das 
Nações, 1990-095 LISBOA, Portugal. Sony Europe Limited has its registered 
office at The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK, VAT no. 
GB636110080 and registered company number 02422874. 
 
Warning – Sony will not accept liability for any orders placed which are 
not subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of 
this document, authorised by Sony. 
 
1) Definitions  

a) “Sony” means Sony Europe Limited (with its registered office at The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK and registered company 
number 02422874) or such persons, entities and/or body corporates that are 
under common Control with, Control, or are Controlled by Sony Europe 
Limited (where  
“Control” shall mean that the entity has a direct or indirect equity ownership 
of at least fifty per cent of the voting shares in issue now or in the future).  

b) “Supplier” means any supplier of Goods to Sony.  
c) “Parties” means Sony and the Supplier.  
d) “Goods” means any equipment or commodity or services supplied or to be 

supplied by the Supplier to Sony under the Purchase Order.  
e) “Specifications” means the description of the Goods contained in or referred 

to in the Purchase Order.  
f) “Purchase Order” or “PO” means this document and all other documents 

incorporated by reference.  
g) “WEEE  Directive”  means  Directive  2002/96/EC  on  Waste  Electrical  and  

Electronic Equipment as amended and enacted by national laws within the 
European Union.  

h) “Work Product” has the meaning set out in Clause 17 b) of this document.  
2) Terms and Conditions applying  

a) Except as provided for in Clause 2 b) below, terms and conditions other than 
those contained in this document (including without limitation the Supplier‟s 
terms and conditions) are excluded.  

b) If there is a written agreement in respect of the subject matter of this PO, 
which has been signed by both Parties, and which is in force at the time of 
the PO, the terms and conditions of that agreement shall apply to the PO, 
where a written reference to that agreement has been added by Sony to the 
front of the PO.  

c) All conditions, representations and warranties, express or implied by statute, 
common law or otherwise (including but not limited to conditions, 
representations and warranties as to title, quiet enjoyment, quality and 
fitness for purpose), shall remain valid and effective and apply to the subject-
matter of this PO, unless otherwise agreed by the Parties in writing.  

d) Sony will not accept any liability for any orders for Goods placed which are 
not subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of 
this document, authorised by Sony.  

3) Scope and performance  
a) The Supplier shall supply the Goods in accordance with the PO and in any 

event at a standard no lower than standard practice within the industry.  
b) The Supplier shall appoint a single person as its representative and point of 

contact to Sony for the purposes of the PO.  
4) Conformity with Specification, Samples and Standards  

a) All Goods supplied must: (i) conform in all aspects with the Specifications 
and with any patterns, drawings, designs, moulds or samples provided by 
Sony; (ii) where appropriate, conform in all aspects with the requirements of 
all relevant local standards and local legislation at the place of delivery in 
force at the date of delivery; and (iii) be fit for any purposes made known to 
the Supplier, whether expressly or by implication.  

b) Sony has the right to modify the Specifications in whole or in part, but no 
modification by the Supplier will be accepted without Sony‟s prior written 
consent.  

5) Cancellation and Suspension of the PO  

a) Sony shall be entitled, at any time on giving written notice to the Supplier, to 
cancel the PO or any part thereof without compensation to the Supplier, 
and/or claim reimbursement for all losses and expenses suffered, in the 
event that the Supplier:  
i) fails to supply Goods in accordance with the terms of the PO;  
ii) fails to make progress with the PO so as to jeopardize the purpose of 

the PO;  
iii) becomes insolvent, goes into receivership, is wound up or otherwise 

ceases business;  
iv) commits some act prejudicial to the interests of Sony; or  
v) becomes subject to the control of a third party in a manner prejudicial 

to the interests of Sony.  
b) In the event of any interruption to Sony‟s business, or to the business of a 

customer of Sony to whom the Goods detailed in the PO are to be supplied, 
due to circumstances beyond Sony‟s control such as, but not limited to, any 
war, riot, civil commotion, compliance with any law or governmental actions, 
industrial dispute, fire, flood, storm, explosion or accident which would 
prevent or hinder the use of all or part of the Goods which are the subject of 
the PO, Sony shall have the right to suspend the PO until such 
circumstances have ceased or, at its option, cancel the PO.  

c) Either Party shall be entitled to terminate the PO at any time by giving the 
other Party three (3) months‟ prior written notice.  

6) Right to inspect and test  
a) Sony shall have the right to witness and, if necessary, take part in inspection 

or testing of the Goods at the premises of the Supplier or the premises of the 
Supplier's sub-contractors, and the Supplier will give Sony reasonable prior 
written notice of any such inspections or tests.  

b) Any witnessing or participation by Sony in any inspection or testing of the 
Goods under this Clause 6 shall not relieve the Supplier of any of its 
obligations under the PO.  

c) The Supplier shall ensure that the terms and conditions of its sub-contracts 
provide for the rights of Sony as stated in this Clause 6.  

7) Delivery  
a) The Supplier shall deliver the Goods at the time specified by Sony. The 

Supplier shall provide delivery schedules upon Sony‟s request. Such delivery 
schedules, if applicable, shall form part of the PO. Any time or period for 
delivery, despatch or completion shall be of the essence.   

b) The Supplier agrees to notify Sony immediately in writing of any event 
arising, or anticipated to arise, which may affect delivery schedules.  

 
c) The Supplier shall ensure that the Goods are adequately protected against 

damage or deterioration in transit.  
d) Unless otherwise agreed in writing by Sony, delivery shall be provided by the  

Supplier to Sony: (i) at the Supplier‟s expense; (ii) to the address(es) specified 
by Sony; and (iii) DDP in accordance with the valid version of the Incoterms at 
the time of delivery, except that delivery shall include the off-loading of the 
Goods.  

e) All packaging of Goods and correspondence regarding Goods shall clearly state 
the PO number, addressee, address and the number and type of Goods. Sony 
reserves the right not to accept deliveries of Goods not so marked.  

f) All containers and packaging materials supplied by the Supplier shall be 
considered non-returnable and their costs shall be included in the price of the 
Goods.  

g) The Goods shall be suitably packaged to allow safe transport and general 
handling and, unless otherwise agreed in writing by Sony, the packaging shall be 
recyclable and constitute a minimum impact on the environment. Any safety 
precautions required to be observed in the handling of the Goods are to be 
indicated clearly on the outside of each package of Goods.  

h) When at Sony‟s premises, the Supplier must comply, and must ensure that its 
employees and sub-contractors comply, with: (i) Sony‟s environmental and 
health and safety policies and procedures (including but not limited to those 
relating to equipment, behaviour and clothing) (available on request); and (ii) any 
instructions from Sony personnel.  

8) Rejection  

a) Where Sony receives Goods without witnessing or participating in any inspection 
or testing of the Goods pursuant to Clause 6, Sony‟s right subsequently to 
inspect the Goods and reject them if they do not comply with the Specifications 
or the PO, or to claim for shortage, shall not be prejudiced. When Goods are 
rejected, they will be returned to the Supplier at the Supplier‟s risk and expense.  

b) Where Sony rejects the Goods, the Supplier shall immediately replace any 
rejected Goods with goods which conform to the PO, unless otherwise agreed in 
signed writing between the Parties.  

9) Title and Risk  
a) Where advance or staged payments are made by Sony, title but not risk shall 

pass to Sony as soon as Goods are allocated to the PO. All Goods so allocated 
shall be adequately marked and recorded by the Supplier as being the property 
of Sony.  

b) Title in the Goods shall pass to Sony no later than the time of delivery, provided 
that any passing of title shall not prejudice either Sony‟s right to reject for non-
conformity with the Specifications or the PO, or any other rights that Sony may 
have under the PO.  

c) The risk in the Goods shall pass to Sony only upon completion of the unloading 
of the Goods at the receiving area at the delivery address(es) specified by Sony, 
provided that the risk in any Goods rejected by Sony under Clause 8 shall revert 
to the Supplier immediately upon notice being given by Sony of such rejection.  

10) Payment  
a) Where a fixed purchase price is specified in the PO, the price for the Goods shall 

be fixed and firm, with the exception of early payment discounts and the like, and 
no form of surcharge shall be added or variation made. Where a purchase price 
is specified in the form „not to exceed € xxx‟, Sony shall not be liable to pay 
sums in excess of the amount specified, unless a fixed price exceeding the 
amount specified has been accepted in signed writing by Sony.  

b) Invoices must be sent to the address indicated at the top of the PO.  
c) Invoices must bear the PO number and the Supplier‟s company number and 

VAT (NIF) number.  
d) Partial invoicing is not accepted unless agreed in signed writing by Sony.  
e) The Supplier shall be entitled to submit an invoice for the Goods upon 

completion of delivery of the Goods.  
f) Sony has the right to reject any invoices from the Supplier that do not fully 

comply with the PO.  
g) Sums invoiced shall fall due for payment 60 calendar days after Sony‟s receipt of 

a validly submitted invoice, unless by the time when payment is due Sony has 
rejected the Goods or any of them under Clause 8.  

h) If Sony has rejected the Goods or any of them without having made payment 
and such rejected Goods are thereafter replaced by the Supplier with goods 
which conform to the PO, then payment shall be made by Sony no later than 60 
calendar days after Sony‟s receipt of a valid invoice for the same.  

i) Payment may be delayed, but no prompt payment discount shall be forfeited, by 
Sony in the event that the Supplier:  
i) fails to send on the day of dispatch for each consignment of Goods 

appropriate advice of dispatch and invoices; or  
ii) fails to comply with this Clause 10.  

j) The Supplier shall be responsible for reporting and payment of all taxes, 
customs duties and any other duties in accordance with applicable law, including 
any fines, interest and costs in connection therewith and shall indemnify and 
hold Sony harmless in respect of any such costs.  

11) Availability of Parts  
a) Where Goods require or are capable of maintenance, the Supplier will use its 

best endeavors to ensure the availability of service parts therefor for a period of 
not less than 7 years from the date of delivery of the Goods to Sony. Where by 
reason of obsolescence the Supplier considers that it will be unable to maintain 
such availability of service parts, the Supplier will notify Sony immediately in 
writing to enable Sony to make appropriate arrangements for the continued 
support of the Goods.  

12) Safety and WEEE  
a) The Supplier warrants and undertakes that the Goods comply with all relevant 

national and industrial safety standards applicable at the place of delivery.  
b) The Supplier warrants and undertakes to comply with all provisions of the WEEE 

Directive that apply in respect of the supply and any subsequent disposal of the 
Goods, including but not limited to any obligations placed upon the Supplier as a 
result of the Supplier being the “Producer” (as defined in the WEEE Directive) of 
the Goods. The Supplier shall indemnify Sony (to the fullest extent permitted by 
applicable law) for any costs and expenses incurred by Sony as a result of the 
Supplier or any of its employees, agents or sub-contractors failing to comply with 
such provisions.  

c) The Supplier will cooperate with Sony, to the extent reasonably required by 
Sony, in respect of any steps taken by Sony to comply with any provisions of the 
WEEE Directive in respect of the Goods.  

13) Confidentiality of Information  
a) The Supplier shall treat all information provided by Sony as confidential and use 

such information only for the purpose of performing the PO. The Supplier shall 
exercise proper custody and control over any drawings, data and other materials 
issued to it and return or dispose of such in accordance with Sony‟s instructions.  
Prior written consent shall be obtained from Sony before any publicity is issued  



by the Supplier in connection with the PO. For the avoidance of doubt, this 
Clause 13 shall not replace or otherwise modify any non-disclosure 
agreement concerning the subject matter of this PO.  

14) Warranty   
a) The Supplier warrants and represents that, at the time of delivery and for a 

period of two (2) years thereafter, the Goods will: (i) be free from all defects 

and deficiencies in materials and workmanship; and (ii) conform to the 

Specifications.   
b) During the warranty period specified in Clause 14 a) above, the Supplier 

shall on   
Sony‟s request repair any defects and/or deficiencies in any Goods or 
replace any defective and/or deficient Goods free of charge. Repaired Goods 
and replacement Goods shall be subject to the foregoing warranty 
obligations for a period of two (2) years from the date of delivery of the 
repaired or replacement Goods.   

15) Liability and Insurance   
a) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of all 

losses which result, during proper use, from defective materials, goods, 
workmanship or design supplied by the Supplier.  

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified against:   
i) any claim arising out of death or loss or injury caused to any person; 

and  
ii) any claim arising out of damage to the property of any person,   
by reason of any negligence or any act or omission on the part of the 
Supplier, its employees, sub-contractors or agents arising out of the 
performance of the PO.  

c) In the event a third party makes a claim for damages against either the 
Supplier or Sony in connection with the PO, the Party in question shall notify 
the other Party without undue delay.   

d) Without in any way limiting the Supplier‟s liability hereunder, the Supplier 

undertakes to maintain in force with a reputable insurance company valid 
employers‟ and products liability insurance policies to cover its liabilities 
under the PO for the term of the PO. The Supplier shall, on Sony's request, 

produce such insurance certificates giving details of cover and the receipts 
for the current year's premiums.   

16) Import & Export Regulation   
a) Where the Goods are subject to export or import control regulations, the 

Supplier shall notify Sony of all such matters and will:   
i) obtain all necessary documentation for the export of the Goods to 

Sony; and   
ii) give all reasonable assistance to Sony in obtaining importation 

documentation for the Goods and documentation for any subsequent 
re-exportation of the Goods.   

17) Intellectual Property Rights   
a) The Supplier shall indemnify Sony from and against all costs, claims, 

proceedings or demands in respect of any infringement of patent, registered 

design, trade mark, copyright or other intellectual property rights arising out 

of the sale or use of any Goods supplied under this PO provided: (i) Sony is 

in  

compliance with the PO; (ii) Sony promptly notifies the Supplier as soon as it 
becomes aware of any such claims, proceedings or demands; and (iii) Sony 
uses reasonable endeavors to comply with all reasonable requests by the 
Supplier to take steps to mitigate or reduce any losses suffered as a result of 
any such claims, proceedings or demands, which steps may include (at the 
Supplier‟s option) accepting from the Supplier equivalent non-infringing 
modified or replacement goods or services.  

b) To the fullest extent permitted by law, where development forms part of the 

PO, the ownership of any intellectual property rights arising from such 

development including (without limitation) any intellectual property rights in 

notes, drawings, documentation, computer programs, customer lists, sound 

and visual images   
(“Work Product”) shall be transferred to Sony and the Supplier shall co-
operate in any measure necessary to make such transfer effective as soon 
as any such right arises.   

c) To the fullest extent permitted by law, the Supplier hereby unconditionally 
and irrevocably waives in favour of Sony, its licensees and successors in title, 
all moral rights in and to the Work Product.   

18) Subcontracting and Assignment   
a) The Supplier‟s rights and obligations under the PO cannot be sub-contracted 

without the prior written permission of Sony.   
b) If written permission to sub-contract is obtained from Sony, such permitted 

sub-contracting shall not relieve the Supplier of its obligations to Sony under 
the PO and the Supplier shall remain fully liable to Sony for the acts and 
omissions of such sub-contractors as if they were its own acts or omissions 
(including but not limited to any errors or defects by sub-contractors or any 
failure on their part to deliver on time).   

c) The Supplier shall remain responsible for the performance of the PO and 
shall not assign the PO or its right to payment thereunder.   

d) Sony may freely assign or sub-contract its rights and/or obligations under the 
PO without the need to obtain the Supplier‟s prior consent.   

19) Severability   
a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the 

PO, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the PO shall be 
enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of the 
Parties, and the remainder of the PO shall continue in full force and effect.   

20) Waiver   
a) Failure by either Party to enforce any provision of the PO shall not be 

deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. All 
rights and remedies conferred under the PO or by law shall be cumulative, 
and may be exercised singularly or concurrently.   

21) Governing Law and Venue   
a) The PO shall be subject to and construed under Portuguese law and the 

Parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Portugal. 
The United   
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) 
is explicitly excluded from application to this PO.  

 


