
CCoommpp--UUttiilliittyy  SSttaannddaarrdd  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  

  

PPaayymmeenntt::  NNeett--3300,,  11%%  NN--1100  ffoorr  pprree--aapppprroovveedd  ccuussttoommeerrss..  
PPaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbyy  ppuurrcchhaasseerr  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss,,  ffrroomm  
sshhiippmmeenntt//iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ggooooddss,,  ttoo  CCUUCC  aatt  44000055  HHyyrriiddggee  
DDrriivvee,,  AAuussttiinn,,  TTXX  7788775599..  IInntteerreesstt  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  
ppuurrcchhaasseerr  aatt  11..55%%  ppeerr  mmoonntthh  oonn  mmoonniieess  dduuee  aanndd  nnoott  
rreecceeiivveedd  bbyy  CCUUCC,,  ffoorr  eeaacchh  ccaalleennddaarr  mmoonntthh  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  
bbeeyyoonndd  3300  ddaayyss  ffrroomm  sshhiippmmeenntt  ddaattee..  
  
SSiiggnnaattoorryy  wwaarrrraannttss  hhee//sshhee  iiss  aann  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee  
ooff  tthhee  bbiillll--ttoo  eennttiittyy  ((ppuurrcchhaasseerr))..  
  
VVeennuuee  ffoorr  lliittiiggaattiioonn  aarriissiinngg  ffrroomm  aannyy  ttrraannssaaccttiioonn  sshhaallll  bbee  
iinn  TTrraavviiss  CCoouunnttyy..    
  
GGooooddss  aarree  nnoott  rreettuurrnnaabbllee  ttoo  CCUUCC  wwiitthhoouutt  pprriioorr  wwrriitttteenn  
ccoonnsseenntt..  
  
PPuurrcchhaasseerr  aacccceeppttss  ggooooddss  aanndd  llaabboorr  rreecceeiivveedd  aatt  FFOOBB  ppooiinntt  
ttoo  bbee  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..  
  
TTaaxx::  IIff  ssaalleess  ttaaxx  iiss  nnoott  aaddddeedd  ttoo  ttoottaall,,  ppuurrcchhaasseerr  wwaarrrraannttss  
tthhee  ttaaxx  nnuummbbeerr  ggiivveenn  ttoo  bbee  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  
ttrraannssaaccttiioonn..  
  
IInnffrriinnggeemmeenntt  --  PPrroodduuccttss  ssoolldd  hheerreeuunnddeerr  mmaayy  bbee  uusseedd  aanndd  
rreessoolldd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ppeerrmmiissssiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  sseelllleerr''ss  
pprroopprriieettaarryy  rriigghhttss  ((ppaatteennttss,,  ttrraaddeemmaarrkkss,,  ccooppyyrriigghhttss  aanndd  
ttrraaddee  sseeccrreettss)),,  bbuutt  nnoo  ootthheerr  lliicceennssee  iiss  ggrraanntteedd  uunnddeerr  ssaaiidd  
rriigghhttss..  SSeelllleerr  aaggrreeeess  ttoo  iinnddeemmnniiffyy,,  ssaavvee  hhaarrmmlleessss  aanndd  
ddeeffeenndd  ppuurrcchhaasseerr  aaggaaiinnsstt  aallll  ccllaaiimmss  ooff  pprroopprriieettaarryy  rriigghhttss,,  
iinnffrriinnggeemmeennttss  uunnddeerr  UUnniitteedd  SSttaatteess  llaaww  bbeeccaauussee  ooff  sseelllleerr''ss  
oorr  ppuurrcchhaasseerr''ss  mmaannuuffaaccttuurree,,  uussee  oorr  ssaallee  ooff  aannyy  pprroodduuccttss  
ssoolldd  bbyy  sseelllleerr  ttoo  mmeeeett  ppuurrcchhaasseerr''ss  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  oorr  
rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  iiss  nnoott  aa  ppaarrtt  ooff  sseelllleerr''ss  ssttaannddaarrdd  lliinnee  
ooffffeerreedd  iinn  tthhee  uussuuaall  ccoouurrssee  ooff  bbuussiinneessss..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ssuucchh  
aacccceepptteedd  pprroodduucctt  ppuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  ttoo  iinnddeemmnniiffyy,,  ssaavvee  
hhaarrmmlleessss  aanndd  ddeeffeenndd  sseelllleerr  aaggaaiinnsstt  aallll  ssuucchh  ccllaaiimmss  ooff  
iinnffrriinnggeemmeenntt..  IIff  aannyy  pprroodduucctt  ssoolldd  hheerreeuunnddeerr  sshhaallll  iinncclluuddee  
pprriinntteedd  oorr  ggrraapphhiicc  mmaatttteerr  aapppprroovveedd  bbyy  ppuurrcchhaasseerr,,  
iirrrreessppeeccttiivvee  ooff    tthhee  oorriiggiinnaall  mmaatttteerr,,  ppuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  ttoo  
iinnddeemmnniiffyy,,  ssaavvee  hhaarrmmlleessss  aanndd  ddeeffeenndd  sseelllleerr  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  
ccllaaiimmss  ooff  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  pprroopprriieettaarryy  rriigghhttss  oorr  uunnffaaiirr  
ccoommppeettiittiioonn  bbeeccaauussee  ooff  ssuucchh  mmaatttteerr..  IIff  ppuurrcchhaasseerr  uusseess  oorr  
sseellllss  aabbrrooaadd  aannyy  pprroodduucctt  ssoolldd  hheerreeuunnddeerr,,  ppuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  
ttoo  iinnddeemmnniiffyy,,  ssaavvee  hhaarrmmlleessss  aanndd  ddeeffeenndd  sseelllleerr  aaggaaiinnsstt  aannyy  
cchhaarrggee  ooff  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  aannyy  ffoorreeiiggnn  pprroopprriieettaarryy  rriigghhttss..    
  
SSeeccuurriittyy  iinntteerreesstt::  SSeelllleerr  rreesseerrvveess  aa  sseeccuurriittyy  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  
pprroodduuccttss  ssoolldd  hheerreeuunnddeerr  ttoo  sseeccuurree  bbuuyyeerrss  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  
ppuurrcchhaassee  pprriiccee  aanndd  ppuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  tthhaatt  sseelllleerr  mmaayy  ttaakkee  
ssuucchh  aaccttiioonn  aass  sseelllleerr  ddeeeemmss  aaddvviissaabbllee  ttoo  ppeerrffeecctt  ssuucchh  
iinntteerreesstt  aanndd  tthhaatt  ppuurrcchhaasseerr  wwiillll  ccooooppeerraattee  wwiitthh  sseelllleerr  iinn  tthhee  

ttaakkiinngg  ooff  ssuucchh  aaccttiioonn..  IIff  ppuurrcchhaasseerr  ffaaiillss  ttoo  mmaakkee  aannyy  
ppaayymmeenntt  wwiitthhiinn  tteenn  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  dduuee  ddaattee  tthheerreeooff,,  tthheenn  
sseelllleerr  mmaayy,,  aa))  eeiitthheerr  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  lleeggaall  pprroocceessss  iinn  uussiinngg  
ssuucchh  ffoorrccee  aass  mmaayy  bbee  llaawwffuullllyy  nneecceessssaarryy,,  eenntteerr  iinnttoo  oorr  uuppoonn  
tthhee  pprreemmiisseess  wwhheerree  tthhee  pprroodduuccttss  mmaayy  bbee  oorr  aarree  bbeelliieevveedd  ttoo  
bbee,,  aanndd  ttaakkee  ppoosssseessssiioonn  tthheerreeooff,,  bb))  ccaanncceell  aallll  eexxpprreesssseedd  
wwaarrrraannttiieess  aanndd,,    cc))  ppuurrssuuee  aannyy  aalltteerrnnaattiivvee  oorr  aaddddiittiioonnaall    
rreemmeeddiieess  pprroovviiddeedd  bbyy  llaaww..  
  
WWaaiivveerrss::  NNoo  wwaaiivveerr  bbyy  sseelllleerr  ooff  aannyy  bbrreeaacchh  ooff  aannyy  
pprroovviissiioonnss  hheerreeooff  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  wwaaiivveerr  ooff  aannyy  ootthheerr  
bbrreeaacchh  oorr  ooff  ssuucchh  pprroovviissiioonn..  SSeelllleerr''ss  ffaaiilluurree  ttoo  oobbjjeecctt  ttoo  
pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbyy  ppuurrcchhaasseerr  
sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  aann  aacccceeppttaannccee  ooff  ssuucchh  pprroovviissiioonnss  oorr  aass  
aa  wwaaiivveerr  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  
  
FFrreeiigghhtt  PPoolliiccyy  
DDeelliivveerryy  TTeerrmmss::  AAllll  sshhiippmmeennttss,,  eexxcceepptt  aass  eexxpprreessssllyy  
wwrriitttteenn  ootthheerrwwiissee  aarree  FFOOBB  FFAACCTTOORRYY..  
aa))    FFOOBB  DDeessttiinnaattiioonn::  SSEELLLLEERR  wwiillll  bbeeaarr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
cchhaarrggeess  ttoo  tthhee  SSHHIIPP  TTOO  llooccaattiioonn  sseerrvveedd  bbyy  ccoommmmoonn  
ccaarrrriieerr  wwhheerree  PPUURRCCHHAASSEERR''ss  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee  ttaakkeess  
ccuussttooddyy  ooff  tthhee  ggooooddss,,  wwhheenn  ccuussttooddyy  iiss  ttaakkeenn  aatt  aa  ppooiinntt  
wwiitthhiinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  IIff  SSEELLLLEERR  ppeerrmmiittss  
PPUURRCCHHAASSEERR  ttoo  ddeessiiggnnaattee  rroouuttee,,  mmeetthhoodd  oorr  aaggeennccyy  
((ccoommmmoonn  ccaarrrriieerr  oonnllyy))  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  PPUURRCCHHAASSEERR  
wwiillll  bbee  iinnvvooiicceedd  ffoorr  tthhee    ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  cchhaarrggeess  iinnccuurrrreedd  bbyy  sseelllleerr  aanndd  aann  aammoouunntt  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  qquuaannttiittyy  sshhiippppeedd  bbyy  tthhee  
lloowweesstt  aavvaaiillaabbllee  rraattee,,  wwhheetthheerr  ccaarrllooaadd  oorr  ttrruucckkllooaadd..  NNoo  
ttrraannssppoorrttaattiioonnaall  aalllloowwaannccee  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  PPUURRCCHHAASSEERR  
ppiicckk  uupp  aatt  aannyy  ppooiinntt..  
bb))  FFOOBB  FFaaccttoorryy::  PPUURRCCHHAASSEERR  wwiillll  bbeeaarr  aallll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
cchhaarrggeess,,  aanndd  hhee  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee  wwiillll  ttaakkee  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  
ggooooddss  aatt  tthhee  SSHHIIPPPPIINNGG  PPOOIINNTT..  IIff  sshhiippppiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  
aarree  mmaaddee  bbyy  SSEELLLLEERR,,  eexxcceepptt  wwhheenn  sshhiippppeedd  FFRREEIIGGHHTT  
CCOOLLLLEECCTT  oorr  BBIILLLL  TTHHIIRRDD  PPAARRTTYY,,  aa  1122%%  oovveerrhheeaadd  ffeeee  
oorr  $$55..0000,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  ggrreeaatteesstt,,  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  tthhee  
PPUURRCCHHAASSEERR..  
cc))  FFOOBB  FFaaccttoorryy,,  FFrreeiigghhtt  AAlllloowweedd::  SSEELLLLEERR  wwiillll  bbeeaarr  aallll  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  cchhaarrggeess  aanndd  tthhee  PPUURRCCHHAASSEERR  oorr  hhiiss  
ddeessiiggnneeee  wwiillll  ttaakkee  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  ggooooddss  aatt  tthhee  SSHHIIPPPPIINNGG  
PPOOIINNTT..  IIff    SSEELLLLEERR  ppeerrmmiittss  PPUURRCCHHAASSEERR  ttoo  ddeessiiggnnaattee  
rroouuttee,,  mmeetthhoodd  oorr  aaggeennccyy  ((ccoommmmoonn  ccaarrrriieerr  oonnllyy))  ooff  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ,,  PPUURRCCHHAASSEERR  wwiillll  bbee  iinnvvooiicceedd  ffoorr  tthhee  
ddiiffffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  cchhaarrggeess  iinnccuurrrreedd  bbyy  
SSEELLLLEERR  aanndd  aann  aammoouunntt  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  
qquuaannttiittyy  sshhiippppeedd  bbyy  tthhee  lloowweesstt  aavvaaiillaabbllee  rraattee,,  wwhheetthheerr  
ccaarrllooaadd  oorr  ttrruucckkllooaadd..  NNoo  ttrraannssppoorrttaattiioonnaall  aalllloowwaannccee  wwiillll  
bbee  mmaaddee  ffoorr  PPUURRCCHHAASSEERR  ppiicckk  uupp  aatt  aannyy  ppooiinntt..  
  


