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CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  VVEENNTTEESS    
  

  

11..  PPrrééaammbbuullee  

LLaa  ssoocciiééttéé  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ((ccii--aapprrèèss  ddéénnoommmmééee  ««SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR»»))  pprrooppoossee  àà  sseess  cclliieennttss  

ddiivveerrsseess  pprreessttaattiioonnss  ((ccii--aapprrèèss  ddéénnoommmmééeess  ««  sseerrvviicceess  »»)),,  tteelllleess  qquuee  ::  

--  ll''iinnttééggrraattiioonn  ddee  llooggiicciieellss  lliibbrreess,,  ooppeennssoouurrccee  eett  ddee  llooggiicciieellss  ttiieerrss  ;;  

--  llaa  vveennttee  ddee  mmaattéérriieellss  ;;  

--  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  aassssoocciiééss  oouu  nnoonn  aassssoocciiééss  aauuxx  mmaattéérriieellss..  

  

22..  OObbjjeett  

LLeess  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  oonntt  ppoouurr  oobbjjeett,,  dduurraanntt  ttoouuttee  lleeuurr  dduurrééee  ddee  vvaalliiddiittéé,,  ddee  ddééffiinniirr  llee  

ccaaddrree  ccoonnttrraaccttuueell  rrééggiissssaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseerrvviicceess  ccoommmmaannddééss  ppaarr  llee  cclliieenntt  àà  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR..  

  

33..  DDééffiinniittiioonnss  

--  ««  BBoonn  ddee  ccoommmmaannddee  »»  ::  ddééssiiggnnee  llee  ddooccuummeenntt  ssiiggnnéé  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  eenn  vvuuee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ppaarr  

SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ddeess  sseerrvviicceess  vviissééss  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  eett  aarrrrêêttaanntt  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniittiivveess  

ddee  rrééaalliissaattiioonn  eenn  tteerrmmeess  ddee  ddééllaaiiss  eett  ddee  ccooûûttss  ;;  

  

--  ««  CCaaddrree  rrééfféérreenntt  »»  ::  ddééssiiggnnee  llaa  ppeerrssoonnnnee  pprrééaallaabblleemmeenntt  ffoorrmmééee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  llooggiicciieell,,  

ssppéécciiaalleemmeenntt  hhaabbiilliittééee  ppaarr  llee  CClliieenntt  àà  rraaiissoonn  ddee  sseess  ccoommppéétteenncceess,,  ddee  ssoonn  eexxppéérriieennccee  eett  ddee  ssaa  

ddiissppoonniibbiilliittéé,,  ppoouurr  aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  eenn  qquuaalliittéé  dd’’iinntteerrllooccuutteeuurr  

pprriivviillééggiiéé..    

LLee  CClliieenntt  ddeevvrraa  ccoommmmuunniiqquueerr  llee  nnoomm  ddee  ccee  oouu  ddee  cceess  ccaaddrreess  rrééfféérreennttss  ssoouuss  hhuuiitt  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  

ddee  llaa  ddaattee  ddee  ddéébbuutt  ddeess  sseerrvviicceess..  SSii  llee  ccaaddrree  rrééfféérreenntt  vveennaaiitt  àà  cchhaannggeerr,,  llee  CClliieenntt  eenn  aavveerrttiirraa  

SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ssoouuss  uunn  ddééllaaii  ddee  hhuuiitt  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ccee  cchhaannggeemmeenntt  ;;  

  

--  ««  CClliieenntt  »»  ::  ddééssiiggnnee  llee  ccoo--ccoonnttrraaccttaanntt  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  rreepprréésseennttéé  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddûûmmeenntt  

hhaabbiilliittééee  ;;  
  

--  ««  CCoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  »»  ::  ddééssiiggnnee  llee  ddooccuummeenntt  ccoonnttrraaccttuueell  ssoouummiiss  aauuxx  pprréésseenntteess  

ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddaannss  lleeqquueell  ssoonntt  ddééccrriittss  lleess  sseerrvviicceess  ssoouussccrriittss  ppaarr  llee  cclliieenntt,,  lleeuurrss  mmooddaalliittééss  

dd’’eexxééccuuttiioonn,,  eett  cceelllleess  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ssoonntt  aassssoocciiééeess  àà  

cchhaaqquuee  sseerrvviiccee  eett  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauuxx  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ;;  

  

--  ««  CCoonnttrraatt  »»  ::  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  vviissééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  ««  ddooccuummeennttss  

ccoonnttrraaccttuueellss  »»  ;;  

  

--  ««  DDooccuummeennttaattiioonn  »»  ::  ddééssiiggnnee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  dd’’uuttiilliissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llaa  

ddooccuummeennttaattiioonn  eenn  lliiggnnee  eett  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  ttoouutteess  iinnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauu  

PPrrooggiicciieell  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  cceellllee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  llee  mmaattéérriieell  ddee  ccoonncceeppttiioonn  pprrééppaarraattooiirree  aauu  sseennss  dduu  

CCooddee  ddee  llaa  PPrroopprriiééttéé  IInntteelllleeccttuueellllee,,  tteellss  qquuee  lleess  ddoossssiieerrss  dd’’aannaallyyssee  ffoonnccttiioonnnneellllee  eett  oorrggaanniiqquuee,,  

ddoossssiieerrss  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  ddee  tteessttss  ;;  
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--  ««  MMaaiinntteennaannccee  ddeess  mmaattéérriieellss  »»  ::  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiioonnss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmaaiinntteenniirr  eenn  

bboonn  ééttaatt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  hhoorrss  pprrooggiicciieellss  »»..  

  

--  ««  MMaattéérriieellss  »»  ::  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmaacchhiinneess,,  éélléémmeennttss  eett  aacccceessssooiirreess  ddééffiinniiss  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  vveennttee  ddee  mmaattéérriieellss,,  nnéécceessssaaiirreess  oouu  nnoonn,,  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  pprrooggiicciieellss  eett  

éévveennttuueelllleemmeenntt  ffoouurrnniiss  sseelloonn  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  vveennttee  ddee  mmaattéérriieellss  »»..  

  

--  ««  PPrrooppoossiittiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  »»  ::  ddééssiiggnnee  llee  ddooccuummeenntt  rrééaalliisséé  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ddééccrriivvaanntt  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseerrvviicceess  pprrooppoossééss  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  aauu  CClliieenntt  eett  qquuii,,  eenn  ccaass  ddee  ssiiggnnaattuurree  dduu  

bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddeess  ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  ;;  

  

--  ««  SSeerrvviicceess  »»  ::  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  pprrooppoossééeess  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  

NNIIGGEERR    ((ffoouurrnniittuurree  ddeess  pprrooggiicciieellss,,  ddeess  llooggiicciieellss  ttiieerrss  eett  ddeess  mmaattéérriieellss,,  eett  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprreessttaattiioonnss  

ddee  sseerrvviicceess  aassssoocciiééeess))  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  ddééffiinniieess  aauuxx  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  aaiinnssii  

qquu’’aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  pprroopprreess  àà  cchhaaqquuee  sseerrvviiccee..  

  

--  ««  SSuuppppoorrtt  »»  ::  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiioonnss,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  

vviissaanntt  àà  ffoouurrnniirr  uunnee  aassssiissttaannccee  ttéélléépphhoonniiqquuee  aauu  ddééppaannnnaaggee,,  aassssiisstteerr  llee  cclliieenntt  ffoorrmméé  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  

ddeess  lliicceenncceess  ccoonnccééddééeess  eett  mmaaiinntteennuueess  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  mmeettttrree  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  

vveerrssiioonnss  oouu  ssoouuss--vveerrssiioonnss  »»;;  

  

44..  DDooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  

LLeess  ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss,,  ppaarr  oorrddrree  ddee  pprriioorriittéé  ddééccrrooiissssaanntt  ::  

  lleess  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  lleeuurrss  aannnneexxeess  ;;  

  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eett  lleeuurrss  aannnneexxeess  ;;  

  llee  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  ;;  

  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ;;  

  

PPoouurr  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  iill  sseerraa  ffaaiitt  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ccrriittèèrreess  ddee  

rraanngg  sseelloonn  lleess  pprriinncciippeess  ssuuiivvaannttss  ::  

  oobblliiggaattiioonn  ppaarr  oobblliiggaattiioonn  ;;  

  oouu  àà  ddééffaauutt  aalliinnééaa  ppaarr  aalliinnééaa  ;;  

  oouu  àà  ddééffaauutt  aarrttiiccllee  ppaarr  aarrttiiccllee..  

  

55..  VVaalliiddiittéé  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

SSaauuff  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree  iinnddiiqquuééee  ddaannss  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  cceellllee--ccii  

eesstt  vvaallaabbllee  uunn  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauu  CClliieenntt  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  llee  

CClliieenntt  rreettoouurrnnee  ddaannss  llee  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  llee  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  ssiiggnnéé,,  aapprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  

dduu  ccoonntteennuu  ddeess  ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss..    

PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  mmooddiiffiieerr  eenn  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  llee  ccoonntteennuu  ddeess  

ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss..  
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TToouuttee  ccoommmmaannddee  eesstt  ddééffiinniittiivvee  ddèèss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ppaarr  llee  CClliieenntt  eett  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR    dduu  bboonn  ddee  

ccoommmmaannddee  qquuii  eemmppoorrttee  aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  vviissééss  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee..  

  

66..  LLiivvrraaiissoonn  

LLaa  lliivvrraaiissoonn  eesstt  eeffffeeccttuuééee  aauu  lliieeuu  iinnddiiqquuéé  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  eett  ddaannss  llee  ddééllaaii  vviisséé  aauu  bboonn  ddee  

ccoommmmaannddee..  CCee  ddééllaaii  pprréésseennttee  ttoouujjoouurrss  uunn  ccaarraaccttèèrree  iinnddiiccaattiiff..    

  

DDee  ssuurrccrrooîîtt,,  ttoouutt  nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  ddééllaaiiss  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  cclliieenntt  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’eennttrraaîînneerr  uunn  rreettaarrdd  

ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee  SSoolluunniixx  NNiiggeerr,,  aauu  mmooiinnss  ééqquuiivvaalleenntt  àà  cceelluuii  pprroovvooqquuéé  ppaarr  llee  CClliieenntt..    

  

CCeelluuii--ccii  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  pprréétteennddrree  àà  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  oouu  àà  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee  ssaa  ccoommmmaannddee  

dduu  ffaaiitt  dduu  rreettaarrdd  oouu  dduu  rreeppoorrtt  ddee  llaa  ddaattee  ddee  lliivvrraaiissoonn..  

  

77..  CCoonnffoorrmmiittéé  

SSaauuff  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  éénnoonnccééeess  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  llee  cclliieenntt  ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  

3300  ((ttrreennttee))  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddeess  sseerrvviicceess,,  oobbjjeettss  ddeess  pprréésseenntteess,,  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  ddee  

lleeuurr  ccoonnffoorrmmiittéé  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  eett  ppoouurr  ffaaiirree  vvaallooiirr  àà  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ,,  ppaarr  lleettttrree  

rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  uunnee  qquueellccoonnqquuee  nnoonn--ccoonnffoorrmmiittéé..    

AA  ddééffaauutt,,  eett  ssaauuff  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  pprréévvuueess  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  llaa  rréécceeppttiioonn  eesstt  

rrééppuuttééee  aaccqquuiissee  ddee  mmaanniièèrree  ttaacciittee  eett  ssaannss  rréésseerrvveess,,  mmêêmmee  ddaannss  ll’’hhyyppootthhèèssee  ooùù  lleess  sseerrvviicceess  

sseerraaiieenntt  rreenndduuss  ttoottaalleemmeenntt  oouu  ppaarrttiieelllleemmeenntt  iinnddiissppoonniibblleess  oouu  iinnuuttiilliissaabblleess  dduu  ffaaiitt  dd’’uunn  ttiieerrss..  LLeess  

ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  qquuee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ppaarr  llee  CClliieenntt  ddeess  sseerrvviicceess,,  oobbjjeett  ddeess  pprréésseenntteess,,  eemmppoorrttee  

rréécceeppttiioonn  ssaannss  rréésseerrvvee  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonncceerrnnééss..  

  

88..  DDuurrééee  

LLeess  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  eennttrreenntt  eenn  vviigguueeuurr  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  ppaarr  

lleess  ppaarrttiieess,,  dduu  pprreemmiieerr  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  jjuussqquu’’àà  llaa  pplluuss  rréécceennttee  ddeess  ddaatteess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  ssooiitt  llaa  ddaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  eemmppoorrttaanntt  ddee  

nnoouuvveelllleess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ;;  

  ssooiitt  aauu  tteerrmmee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ssoouummiisseess  aauuxx  pprréésseenntteess  

ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  ssaauuff  mmiissee  eenn  jjeeuu  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ddee  llaa  ccllaauussee  ««  rrééssiilliiaattiioonn  »»..  

  

99..  PPrroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee  
  

99..11  LLooggiicciieellss  ttiieerrss  
SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  uuttiilliissee,,  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  sseess  pprrooggiicciieellss,,  ddeess  ccoommppoossaannttss  ddiittss  ««  ooppeennss--ssoouurrccee  

»»..  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ddééccllaarree  êêttrree  ttiittuullaaiirree  ddeess  ddrrooiittss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  llooggiicciieellss  ttiieerrss  eett  ddééttiieenntt  lleess  

ddrrooiittss  nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  eett  ccee  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  ddrrooiittss  qquuii  lluuii  ssoonntt  aaccccoorrddééeess  aauu  ttiittrree  

ddee  lleeuurr  lliicceennccee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddoonntt  llee  CClliieenntt  ddééccllaarree  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  eenn  aavvooiirr  aacccceeppttéé  lleess  

tteerrmmeess..    
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LLee  CClliieenntt  ss’’iinntteerrddiitt  ttoouuttee  uuttiilliissaattiioonn  nnoonn  eexxpprreesssséémmeenntt  aauuttoorriissééee  ppaarr  cceess  lliicceenncceess,,  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunn  

ddéélliitt  ddee  ccoonnttrreeffaaççoonn..  LLaa  lliissttee  ddeess  llooggiicciieellss  ttiieerrss  eett  llaa  rrééfféérreennccee  ddeess  lliicceenncceess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  

ccoorrrreessppoonnddaanntteess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  pprrooggiicciieellss..  

  

99..22  EEttuuddeess  eett  ddooccuummeennttss  

SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ccoonnsseerrvvee  llaa  pprroopprriiééttéé  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  ddeess  ééttuuddeess  eett  ddeess  ddooccuummeennttss  rrééaalliissééss  

ppeennddaanntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..  

  

1100..  PPrroopprriiééttéé  ddeess  mmaattéérriieellss  

LLeess  MMaattéérriieellss  rreesstteerroonntt  llaa  pprroopprriiééttéé  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  mmooddee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  

jjuussqquu’’aauu  ppaaiieemmeenntt  iinnttééggrraall  dduu  pprriixx,,  pprriinncciippaall  eett  iinnttéérrêêttss,,  àà  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  tteell  qquuee  ddééffiinnii  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  vveennttee  ddeess  mmaattéérriieellss..    

LLaa  pprréésseennttee  ccllaauussee  ddee  rréésseerrvvee  ddee  pprroopprriiééttéé  nnee  ffaaiitt  ppaass  oobbssttaaccllee  aauu  ttrraannssffeerrtt  ddeess  rriissqquueess  aauu  CClliieenntt  

ddèèss  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  bboonn  ddee  lliivvrraaiissoonn  ppaarr  llee  CClliieenntt..  

  

1111..  CCoonnffiiddeennttiiaalliittéé  

SSoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ccoonnffiiddeennttiieellss  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  eett  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell::  

  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddooccuummeennttss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  eett  ssaavvooiirr--ffaaiirree,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  llee  ssuuppppoorrtt  eett  

llaa  ffoorrmmee  uuttiilliissééss  ppoouurr  lleeuurr  ttrraannssmmiissssiioonn  ;;  

  ttrraannssmmiiss  ppaarr  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ;;  

  aayyaanntt  uunn  rraappppoorrtt  ddiirreecctt  oouu  iinnddiirreecctt  aavveecc  ll’’oobbjjeett  dduu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt,,  llaa  nnaattuurree  eett  ll’’éétteenndduuee  ddeess  

sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss..  

  CChhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ss’’eennggaaggee  àà  ccee  qquuee  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquu’’eellllee  rreeççooiitt  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

ccoonnttrraatt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ::  

  ssooiieenntt  pprroottééggééeess  eett  ggaarrddééeess  ssttrriicctteemmeenntt  ccoonnffiiddeennttiieelllleess  eett  ssooiieenntt  ttrraaiittééeess  aavveecc  llee  mmêêmmee  

ddeeggrréé  ddee  pprrééccaauuttiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  qquu’’eellllee  aaccccoorrddee  àà  sseess  pprroopprreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccoonnffiiddeennttiieelllleess  ddee  mmêêmmee  iimmppoorrttaannccee;;  

  nnee  ssooiieenntt  ttrraannssmmiisseess  ddee  mmaanniièèrree  iinntteerrnnee  qquu’’aauuxx  sseeuullss  mmeemmbbrreess  ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  aayyaanntt  

nnéécceessssaaiirreemmeenntt  àà  eenn  ccoonnnnaaîîttrree  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt,,  eett  àà  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  cceess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  nnee  ppuuiisssseenntt  êêttrree  uuttiilliissééeess  ppaarr  cceess  ppeerrssoonnnneess  qquuee  ddaannss  ccee  sseeuull  ccaaddrree  ;;  

  nnee  ssooiieenntt  nnii  ddiivvuullgguuééeess,,  nnii  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ll’’êêttrree,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  àà  qquueellqquuee  

ttiittrree  qquuee  ccee  ssooiitt  ssoouuss  qquueellqquuee  ffoorrmmee  qquuee  ccee  ssooiitt  ;;  

  nnee  ssooiieenntt  ppaass  uuttiilliissééeess  eenn  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt  àà  dd''aauuttrreess  ffiinnss  qquuee  

llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt..  

  

CChhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ssee  ppoorrttee  ffoorrtt  dduu  rreessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ssttiippuullééeess  ccii--  ddeessssuuss  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  

ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  aauuqquueell  eellllee  aauurraa  ddiivvuullgguuéé  lleessddiitteess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù,,  ppaarr  ddéérrooggaattiioonn  àà  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ll’’uunnee  ddeess  ppaarrttiieess  aauurraaiitt  ééttéé  aauuttoorriissééee  ppaarr  ll’’aauuttrree  

ppaarrttiiee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnffiiddeennttiieelllleess  àà  uunn  ttiieerrss,,  cceettttee  ppaarrttiiee  ssee  ppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  

ffoorrtt  dduu  rreessppeecctt  ppaarr  ccee  ttiieerrss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  vviissééeess  aauu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt..  EEnn  
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ccoonnssééqquueennccee,,  llaaddiittee  ppaarrttiiee  sseerraaiitt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouutt  mmaannqquueemmeenntt  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  

ddoonntt  eellllee  ss''eesstt  ppoorrttééee  ffoorrtt..  

  

LLee  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  nnee  ss''aapppplliiqquuee  ppaass  aauuxx  éélléémmeennttss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ::  

  qquuii  ééttaaiieenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  aauu  mmoommeenntt  ddee  lleeuurr  ddiivvuullggaattiioonn  oouu  ssoonntt  ttoommbbééeess  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  ssaannss  qquu''iill  yy  aaiitt  eeuu  ccoonnttrraavveennttiioonn  aauu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt  ;;  

  ddoonntt  llaa  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  ppoouurrrraaiitt  pprroouuvveerr  qquu''iillss  ééttaaiieenntt  eenn  ssaa  ppoosssseessssiioonn  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  

ddaattee  dd''eeffffeett  dduu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt;;  

  qquuii  rrééssuulltteenntt  ddee  ddéévveellooppppeemmeennttss  iinntteerrnneess  mmeennééss  ppaarr  llaa  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  ssaannss  uuttiilliissaattiioonn  

dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnffiiddeennttiieelllleess  aauu  sseennss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ;;  

  qquuii  ssoonntt  ccoommmmuunniiqquuééss  àà  ll’’uunnee  ddeess  ppaarrttiieess  oouu  àà  sseess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  oouu  eemmppllooyyééss  ppaarr  ddeess  ttiieerrss  aauuxx  

pprréésseenntteess  ssaannss  qquu''iill  yy  aaiitt  ccoonnttrraavveennttiioonn  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ;;  

  qquuii  ssoonntt  ddiivvuullgguuééss  aavveecc  ll''aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  eett  ééccrriitt  ddee  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee..  

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ddeemmeeuurreenntt  eenn  vviigguueeuurr  ppeennddaanntt  uunnee  dduurrééee  ddee  ddeeuuxx  ((22))  aannss  àà  

ccoommpptteerr  ddee  ll''eexxppiirraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt..  

  

1122..  CCoonnddiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

1122..11  PPrriixx  

LLee  cclliieenntt  rrèèggllee,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  eett  sseerrvviicceess  ddéélliivvrrééss  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  llee  pprriixx  

ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  iinnddiiqquuéé  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  eett  àà  ddééffaauutt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  pprroopprreess  

àà  cchhaaqquuee  sseerrvviiccee..    

LLeess  pprriixx  ss’’eenntteennddeenntt  hhoorrss  ttaaxxeess,,  lleess  ddrrooiittss  eett  ttaaxxeess  aapppplliiccaabblleess  sseerroonntt  ffaaccttuurrééss  eenn  ssuuss  eett  sseerroonntt  

cceeuuxx  eenn  vviigguueeuurr  aauu  jjoouurr  ddee  llaa  ffaaccttuurraattiioonn..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  sseerrvviicceess  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  

NNIIGGEERR  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  aauu  ppaaiieemmeenntt  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  ppaarr  llee  cclliieenntt  lloorrss  ddee  llaa  

ccoommmmaannddee,,  tteellllee  qquu’’iinnddiiqquuééee  ddaannss  llee  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee..  

  

1122..22..  ÉÉcchhééaanncciieerr  ddee  ppaaiieemmeenntt..  

SSaauuff  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  vviissééeess  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  eett  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ddeess  mmaattéérriieellss  eett  ddee  ssuuppppoorrtt  ddee  pprrooggiicciieellss,,  lleess  pprriixx  sseerroonntt  dduuss  ppaarr  llee  CClliieenntt  sseelloonn  

ll’’éécchhééaanncciieerr  ssuuiivvaanntt  ::  

  ppoouurr  ttoouuttee  ccoommmmaannddee,,  7700  %%  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  ;;  

  ppoouurr  lleess  ccoommmmaannddeess  qquuii  ppoorrtteenntt  ssuurr  llaa  vveennttee  ddee  mmaattéérriieellss  eett  llaa  lliicceennccee  ddee  pprrooggiicciieellss,,  4400  %%  

rreessttaanntt  1155  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  lliivvrraaiissoonn  ;;  

  ppoouurr  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess  àà  ddiissttaannccee,,  3300  %%  rreessttaanntt  1155  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddeess  

sseerrvviicceess  

  ppoouurr  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess  ssuurr  ssiittee,,  3300  %%  rreessttaanntt  3300  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ppoouurr  

llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ;;  

  PPoouurr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  mmaattéérriieellss  eett  ddee  ssuuppppoorrtt  ddeess  pprrooggiicciieellss  oouu  ppoouurr  llee  

ssuuppppoorrtt  eenn  ccrrééddiitt  tteemmppss,,  llee  pprriixx  sseerraa  ffaaccttuurréé  eenn  ttoottaalliittéé  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  

ppuuiiss,,  àà  ssaa  ddaattee  aannnniivveerrssaaiirree,,  tteerrmmee  àà  éécchhooiirr..  
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  PPoouurr  lleess  aabboonnnneemmeennttss,,  llee  pprriixx  sseerraa  ffaaccttuurréé  ppoouurr  uunnee  aannnnééee  àà  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddeess  pprroodduuiittss  

ccoonncceerrnnééss  aavveecc  pprrééllèèvveemmeenntt  mmeennssuueell  ssii  llee  cclliieenntt  aa  cchhooiissii  ccee  ttyyppee  ddee  ppaaiieemmeenntt,,  ssiinnoonn  

ll’’éécchhééaanncciieerr  ddee  ppaaiieemmeenntt  sseerraa  ddééffiinnii  ddaannss  llee  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee..  

  

LLeess  ffaaccttuurreess  ssoonntt  ppaayyaabblleess  sseepptt  ((77))  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  lleeuurr  rréécceeppttiioonn..  
  

1122..33  MMooddaalliittééss  ddee  rrèègglleemmeenntt  

PPaarr  cchhèèqquuee  bbaannccaaiirree  dd''uunn  oorrggaanniissmmee  bbaannccaaiirree  ddoommiicciilliiéé  aauu  NNiiggeerr  oouu  ddee  pprrééfféérreenncceess  ppaarr  

vviirreemmeenntt  bbaannccaaiirree  ssuurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  

  

1122..44  RRéévviissiioonn  ddeess  pprriixx  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ccoonnttrraatt  pprréévvooiitt  qquuee  llee  pprriixx  eesstt  ssoouummiiss  àà  iinnddeexxaattiioonn,,  cceellllee--ccii  iinntteerrvviieenntt  àà  llaa  ddaattee  ddee  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ccoonnttrraatt,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvaarriiaattiioonn  ddee  ll''iinnddiiccee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  

((ddeerrnniieerr  iinnddiiccee  ccoonnnnuu))..    

  

EEnn  ccaass  ddee  ddiissppaarriittiioonn  ddee  ll’’iinnddiiccee  ddee  rréévviissiioonn  eett  àà  ddééffaauutt  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  uunn  nnoouuvveell  iinnddiiccee,,  ccoommppéétteennccee  

eexxpprreessssee  eesstt  aattttrriibbuuééee  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  TTrriibbuunnaall  ddee  ccoommmmeerrccee  ddee  NNiiaammeeyy  ppoouurr  ddééffiinniirr  

uunn  iinnddiiccee  qquuii  ss’’iinnttééggrreerraa  ddaannss  llaa  ffoorrmmuullee  ddee  rréévviissiioonn..  

CCeett  iinnddiiccee  ddeevvrraa  êêttrree  cchhooiissii  ddee  tteellllee  ssoorrttee  qquu’’iill  ssooiitt  llee  pplluuss  pprroocchhee  ppoossssiibbllee  ddee  ll’’iinnddiiccee  ddiissppaarruu  eett  

qquu’’iill  rreessppeeccttee  ll’’eesspprriitt  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  oonntt  eenntteenndduu  ddééffiinniirr  lloorrss  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  cceettttee  ccllaauussee  ddee  

rréévviissiioonn..  

  

1133..  PPéénnaalliittééss  ddee  rreettaarrdd  

LLee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  àà  ll’’éécchhééaannccee  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  eennttrraaîînneerraa,,  nnoonnoobbssttaanntt  llaa  mmiissee  eenn  jjeeuu  ddee  llaa  

ccllaauussee  ««  RRééssiilliiaattiioonn  »»,,  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  eett  dduu  sseeuull  ffaaiitt  ddee  ll’’aarrrriivvééee  dduu  tteerrmmee  ::  

  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  iimmmmééddiiaattee  ddee  ttoouutteess  lleess  ssoommmmeess  rreessttaanntt  dduueess,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  mmooddee  ddee  

rrèègglleemmeenntt  pprréévvuu  ;;  

  llaa  ffaaccttuurraattiioonn  dd’’uunn  iinnttéérrêêtt  ddee  rreettaarrdd  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  ssoommmmeess  dduueess  ppaarr  llee  CClliieenntt  

aauuggmmeennttééeess  dd’’uunn  ttaauuxx  ddee  2255%%;;  

  lleess  ppéénnaalliittééss  ééttaanntt  eexxiiggiibblleess  llee  jjoouurr  ssuuiivvaanntt  llaa  ddaattee  ddee  rrèègglleemmeenntt  ffiigguurraanntt  ssuurr  llaa  ffaaccttuurree..  

EEnn  ccaass  ddee  rreeccoouurrss  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  oouu  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  àà  uunn  ttiieerrss  

ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  CClliieenntt,,  llee  CClliieenntt  eesstt  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuttee  ssoommmmee  iimmppaayyééee  ppaarr  ccee  

ddeerrnniieerr..  

LLeess  ffrraaiiss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  CClliieenntt    

  

1144..  SSuussppeennssiioonn  

SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  ssuussppeennddrree  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  sseerrvviicceess  vviissééss  aauu  bboonn  

ddee  ccoommmmaannddee,,  eenn  ccaass  ddee  ppaaiieemmeenntt  ttaarrddiiff  dduu  CClliieenntt  aapprrèèss  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ppaarr  lleettttrree  

rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  rreessttééee  pplluuss  ddee  ddiixx  ((1100))  jjoouurrss  iinnffrruuccttuueeuussee,,  eett  ccee  jjuussqquu’’aauu  

rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ffaaccttuurree  eenn  ssoouuffffrraannccee,,  ssaannss  qquuee  cceettttee  ssuussppeennssiioonn  ppuuiissssee  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  

uunnee  rrééssiilliiaattiioonn,,  eett  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  dduu  ddrrooiitt  ppoouurr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  

ddeess  ssoommmmeess  dduueess  eett  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  éévveennttuueelllleemmeenntt  dduuss..  
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PPoouurr  lleess  rreeddeevvaanncceess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  eett  ddee  ssuuppppoorrtt,,  ttoouuttee  aannnnééee  ccoommmmeennccééee  eesstt  dduuee  ddaannss  ssoonn  

iinnttééggrraalliittéé..  

DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouuttee  ccoommmmaannddee  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  àà  

ll’’aabbsseennccee  ddee  ccrrééaannccee  iirrrreeccoouuvvrrééee  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  CClliieenntt,,  ddee  qquueellqquuee  nnaattuurree  

qquuee  ccee  ssooiitt..  

  

1155..  RRééssiilliiaattiioonn  

1155..11  RRééssiilliiaattiioonn  ppoouurr  mmaannqquueemmeenntt  

EEnn  ccaass  ddee  mmaannqquueemmeenntt  ggrraavvee  ddee  ll’’uunnee  oouu  ll’’aauuttrree  ddeess  ppaarrttiieess  àà  ll’’uunnee  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss  

ccoonnttrraaccttuueelllleess  eesssseennttiieelllleess,,  nnoonn  rrééppaarréé  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  ((3300))  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  LLeettttrree  

RReeccoommmmaannddééee  aavveecc  AAccccuusséé  ddee  RRéécceeppttiioonn  nnoottiiffiiaanntt  llee  mmaannqquueemmeenntt  eenn  ccaauussee,,  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ppoouurrrraa,,  

ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  ::  

  ssooiitt  rrééssiilliieerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee  mmaannqquueemmeenntt  eenn  ccaauussee  ;;  ddaannss  ccee  ccaass,,  llaa  

rrééssiilliiaattiioonn  ddee  llaa  oouu  ddeessddiitteess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  nn’’aauurraa  ppaass  ppoouurr  eeffffeett  dd’’eennttrraaîînneerr  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  ddeess  aauuttrreess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  sseerrvviicceess  ssoouussccrriittss,,  qquuii  

ddeemmeeuurreerroonntt  eenn  vviigguueeuurr  ;;  

  ssooiitt  rrééssiilliieerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  lliicceennccee  PPrrooggiicciieell  ;;  ddaannss  ccee  ccaass,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreess  sseerraa  rrééssiilliiéé  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt..  

  

1155..22  AAuuttrreess  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  

SSeelloonn  lleess  ccaass,,  eett  mmooyyeennnnaanntt  llee  rreessppeecctt  dd’’uunn  pprrééaavviiss  ddee  1155  ((qquuiinnzzee))  jjoouurrss  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ssee  

rréésseerrvvee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rroommpprree  uunniillaattéérraalleemmeenntt  lleess  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  eett  ccee  ddaannss  

lleess  hhyyppootthhèèsseess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  jjuuddiicciiaaiirree  oouu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  dduu  CClliieenntt,,  ssaauuff  ddéécciissiioonn  

ccoonnttrraaiirree  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  jjuuddiicciiaaiirree,,  

  cchhaannggeemmeennttss  nnoonn  ccoommmmuunniiqquuééss  ppaarr  llee  CClliieenntt  àà  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  iimmppaaccttaanntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

llooggiicciieell  eett  mmaattéérriieell  eexxiissttaanntt  aauu  jjoouurr  ddee  llaa  ccoommmmaannddee..  

  

1155..33  CCoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  

LLaa  rrééssiilliiaattiioonn  ddee  ll’’uunnee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  nn’’eemmppoorrttee  ppaass  rrééssiilliiaattiioonn  ddeess  aauuttrreess  ddooccuummeennttss  

ccoonnttrraaccttuueellss  vviissééss  aauu  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  lliicceennccee  ddee  

PPrrooggiicciieellss,,  ddoonntt  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  eennttrraaîînnee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  ssuuppppoorrtt  ddee  

pprrooggiicciieellss..  

LLaa  rrééssiilliiaattiioonn  ss’’eenntteenndd  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ttoouuss  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  aauuxxqquueellss  llaa  ppaarrttiiee  llééssééee  ppoouurrrraaiitt  

pprréétteennddrree..  

  

1155..22  RReessttiittuuttiioonn  
EEnn  ccaass  ddee  cceessssaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt,,  llee  CClliieenntt  ddeevvrraa  

rreessttiittuueerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee  pprrooggiicciieell,,  ttoouuss  lleess  ffrraaiiss  aafffféérreennttss  aauu  ttrraannssppoorrtt  dduu  pprrooggiicciieell  eenn  rreettoouurr  

ééttaanntt  àà  llaa  cchhaarrggee  eexxcclluussiivvee  dduu  cclliieenntt..  
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1166..  CCoollllaabboorraattiioonn  ggéénnéérraallee  

LLeess  ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  ddee  ccoollllaabboorreerr  ééttrrooiitteemmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  rreellaattiioonnss..  LLeess  ppaarrttiieess  

ccoonnvviieennnneenntt  qquuee  cceettttee  ccoollllaabboorraattiioonn  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  bboonnnnee  eexxééccuuttiioonn  ddeess  pprréésseenntteess..  

  

LLee  CClliieenntt  ss’’eennggaaggee  àà  ccoollllaabboorreerr  aaccttiivveemmeenntt  aavveecc  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  

ddeess  sseerrvviicceess  eett  ss’’eennggaaggee  nnoottaammmmeenntt  àà  ::  

  ccoommmmuunniiqquueerr  ssppoonnttaannéémmeenntt  eett  àà  pprreemmiièèrree  ddeemmaannddee  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  

lleess  ddooccuummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR,,  eett  nnoottaammmmeenntt  lleess  

ddooccuummeennttss  tteecchhnniiqquueess  ;;  

  ddééssiiggnneerr  uunn  ccaaddrree  rrééfféérreenntt  eett  ccee,,  aavveecc  uunn  pprrééaavviiss  ssuuffffiissaanntt  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  sseerrvviicceess  ccoonnttrraaccttééss..  

  

1177..  NNoonn  ddéébbaauucchhaaggee  

LLee  CClliieenntt  ss’’eennggaaggee  àà  nnee  ppaass  ddéébbaauucchheerr  oouu  eemmbbaauucchheerr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ppeennddaanntt  

ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddeess  rreellaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueellllee,,  eett  ppeennddaanntt  uunnee  dduurrééee  ddee  ddoouuzzee  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  

cceessssaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess..  

EEnn  ccaass  ddee  nnoonn  rreessppeecctt  ppaarr  llee  CClliieenntt  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss,,  cceelluuii--ccii  ss’’eennggaaggee  àà  vveerrsseerr  àà  SSOOLLUUNNIIXX  

NNIIGGEERR  uunnee  ppéénnaalliittéé  ééggaallee  àà  ddoouuzzee  mmooiiss  dduu  ddeerrnniieerr  ssaallaaiirree  bbrruutt  mmeennssuueell  ddee  llaa  oouu  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

eenn  ccaauussee..  

  

1188..  RReessppoonnssaabbiilliittéé  

LLeess  ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  eexxpprreesssséémmeenntt  qquuee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  eesstt  tteennuuee,,  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseerrvviicceess  vviissééss  aauuxx  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  dd’’uunnee  oobblliiggaattiioonn  ddee  mmooyyeennss..  LLaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennggaaggééee  ssii  ::  

  

--  llee  cclliieenntt  nn’’aa  ppaass  lluuii--mmêêmmee  rreessppeeccttéé  ll’’iinnttééggrraalliittéé  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss  àà  ssaa  cchhaarrggee,,  tteelllleess  qquuee  pprréévvuueess  

aauuxx  pprréésseenntteess  eett  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess;;  

  

--  eenn  ccaass  dd’’eerrrreeuurr  oouu  ddee  nnéégglliiggeennccee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  cclliieenntt,,  ddee  ll’’uunn  ddee  sseess  eemmppllooyyééss,,  oouu  dd’’uunn  ttiieerrss  

mmaannddaattéé  ppaarr  llee  cclliieenntt  ;;  

  

--  eenn  ccaass  ddee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  pprrééccoonniissaattiioonnss  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ppaarr  llee  cclliieenntt,,  sseess  eemmppllooyyééss  eett  

lleeddiitt  ttiieerrss..  

  

LLeess  ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  qquuee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennggaaggééee  qquuee  ppoouurr  

lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  ddoommmmaaggeess  ddiirreeccttss,,  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  iinnddiirreeccttss  tteellss  qquuee  ppeerrtteess  ddee  

bbéénnééffiicceess,,  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess,,  ddee  mmaarrggeess,,  ddee  rreevveennuuss,,  ppeerrtteess  ddee  ccoommmmaannddeess,,  ddee  cclliieennttss,,  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  dd’’aaccttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  aatttteeiinnttee  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  mmaarrqquuee,,  ssaannss  qquuee  cceettttee  lliissttee  ssooiitt  

eexxhhaauussttiivvee..    

IIll  aappppaarrttiieenntt  aauu  cclliieenntt  ddee  ssee  pprréémmuunniirr  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  ddee  ddoommmmaaggeess  aauuxx  ffiicchhiieerrss,,  mméémmooiirree  

dd’’oorrddiinnaatteeuurr  oouu  àà  ttoouutt  ddooccuummeenntt,,  mmaattéérriieell  oouu  pprrooggrraammmmee  qquu’’iill  aauurraaiitt  ppuu  ccoonnffiieerr  àà  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  sseerrvviicceess  àà  eexxééccuutteerr  eenn  ccoonnssttiittuuaanntt  uunn  ddoouubbllee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddooccuummeennttss,,  

ffiicchhiieerrss  eett  ssuuppppoorrttss..  
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LLeess  ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  eexxpprreesssséémmeenntt  qquu’’eenn  ccaass  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  

NNIIGGEERR  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  cceellllee--ccii  eesstt  lliimmiittééee  aauuxx  ssoommmmeess  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

vveerrssééeess  ppaarr  llee  cclliieenntt  aauu  ttiittrree  dduu  mmaannqquueemmeenntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  dduu  pprrééjjuuddiiccee  aalllléégguuéé..  

LLeess  ssttiippuullaattiioonnss  dduu  pprréésseenntt  ccoonnttrraatt  rrééppaarrttiisssseenntt  llee  rriissqquuee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess..  LLeess  pprriixx  ccoonnvveennuuss  

rreeffllèètteenntt  cceettttee  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  rriissqquuee  eett  llaa  lliimmiittaattiioonn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquuii  eenn  rrééssuullttee..  LLaa  lliimmiittaattiioonn  ccii--

ddeessssuuss  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  ppaass  eenn  ccaass  ddee  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  oouu  ddee  ddééccèèss..  

  

1199..  DDoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppeerrssoonnnneell  

CChhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ffaaiitt  ssoonn  aaffffaaiirree  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  lluuii  iinnccoommbbaanntt  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

rreellaattiivvee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppeerrssoonnnneell,,  rreellaattiivvee  àà  ll''iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  aauuxx  ffiicchhiieerrss  eett  

aauuxx  lliibbeerrttééss  ((ccii--aapprrèèss  LLooii  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  lliibbeerrttééss))..  

  

2200..  PPrreessccrriippttiioonn  ccoonnttrraaccttuueellllee  

AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  ttoouuttee  aaccttiioonn  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  iinntteennttééee  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  CClliieenntt  

eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  oobbjjeett  ddeess  

pprréésseenntteess,,  eett  ssaauuff  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  dd''oorrddrree  ppuubblliicc,,  lleess  ppaarrttiieess  ss''iinntteerrddiisseenntt  mmuuttuueelllleemmeenntt  

dd''iinntteenntteerr  uunnee  aaccttiioonn  ccoonnttrree  ll''aauuttrree  pplluuss  dd’’uunn  ((11))  aann  aapprrèèss  ll''aappppaarriittiioonn  ddee  ssoonn  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr..  

  

2211..  FFoorrccee  mmaajjeeuurree  

LLeess  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  ssuussppeennddeenntt  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess..    

DDee  ffaaççoonn  eexxpprreessssee,,  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  cceeuuxx  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  rreetteennuuss  ppaarr  

llaa  jjuurriisspprruuddeennccee..    

EEnn  oouuttrree,,  lleess  ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  qquuee  llaa  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  eesstt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt  eenn  

ddeehhoorrss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  eett  ccoonnttrree  lleeqquueell  eellllee  nn’’aa  ppuu  rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt  ssee  pprréémmuunniirr  

eett  ddoonntt  eellllee  nn’’aauurraaiitt  ppaalllliiéé  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  aauuttrreemmeenntt  qquu’’eenn  eennggaaggeeaanntt  ddeess  ddééppeennsseess  hhoorrss  ddee  

pprrooppoorrttiioonn  aavveecc  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  qquu’’eellllee  rreeççooiitt..  

  

2222..  AAssssuurraannccee  

LLee  cclliieenntt  ddééccllaarree  aavvooiirr  ssoouussccrriitt  uunnee  aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  aauupprrèèss  dd''uunnee  ccoommppaaggnniiee  

dd''aassssuurraannccee  nnoottooiirreemmeenntt  ssoollvvaabbllee,,  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ddoommmmaaggeess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  ccaauussééss  aauuxx  

mmaattéérriieellss,,  qquuii  rreesstteenntt  llaa  pprroopprriiééttéé  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  jjuussqquu’’aauu  ccoommpplleett  ppaaiieemmeenntt  dduu  pprriixx  

  

2233..  RRééfféérreennccee  

SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  eesstt  eexxpprreesssséémmeenntt  aauuttoorriissééee  àà  cciitteerr  llee  CClliieenntt  àà  ttiittrree  ddee  rrééfféérreennccee  ccoommmmeerrcciiaallee  

ddaannss  sseess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aavveecc  lleess  ttiieerrss..  

  

2244..  IInnttééggrraalliittéé  

LLee  ccoonnttrraatt  ccoommppoosséé  ddeess  pprréésseenntteess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  dduu  bboonn  ddee  

ccoommmmaannddee  ssiiggnnéé,,  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  aauuxx  sseerrvviicceess  aassssoocciiééss  aaiinnssii  qquuee  

ddeess  cchhaarrtteess  qquuaalliittéé  eenn  vviigguueeuurr,,  eexxpprriimmee  ll’’iinnttééggrraalliittéé  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess..    

AAuuccuunn  aauuttrree  ddooccuummeenntt  tteecchhnniiqquuee,,  ppuubblliicciittaaiirree  oouu  ccoommmmeerrcciiaall,,  aauuccuunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aannttéérriieeuurree  àà  

llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt  nnee  ppoouurrrraa  eennggeennddrreerr  dd’’oobblliiggaattiioonn  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’uunnee  oouu  ll’’aauuttrree  ddeess  ppaarrttiieess..  
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2255..  EEvvoolluuttiioonn  

AAffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  sseess  sseerrvviicceess  oouu  ddee  ssaa  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee,,  

SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  ppoouurrrraa  mmooddiiffiieerr  cceerrttaaiinneess  ccllaauusseess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddeess  ddooccuummeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  

vviissééss  ddaannss  llee  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  eenn  vviigguueeuurr,,  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  sseerrvviicceess  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxééccuuttiioonn..    

LLee  CClliieenntt  sseerraa  aavveerrttii  ddee  cceess  cchhaannggeemmeennttss  aauu  mmooiinnss  22  ((ddeeuuxx))  mmooiiss  aavvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn..  LLee  

CClliieenntt  ddiissppoossee  aalloorrss  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddaannss  ccee  ddééllaaii,,  ddee  rreeffuusseerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceess  cchhaannggeemmeennttss  ppaarr  

LLeettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aavviiss  ddee  rréécceeppttiioonn,,  rreeççuuee  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  aauu  tteerrmmee  

dduu  ddééllaaii  ddee  22  ((ddeeuuxx))  mmooiiss  vviisséé  ccii--ddeessssuuss..    

DDaannss  cceettttee  hhyyppootthhèèssee,,  lleess  sseerrvviicceess  ssee  ppoouurrssuuiivvrroonntt  jjuussqquu’’àà  ll’’éécchhééaannccee  vviissééee  aa  bboonn  ddee  ccoommmmaannddee  

ssaannss  rreennoouuvveelllleemmeenntt  eett  ccee,,  ppaarr  ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  qquuii  

oorrggaanniisseenntt  llaa  dduurrééee  ddeess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  pprrooppoossééss  ppaarr  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR..  

  

2266..  CCoonnvveennttiioonn  ddee  pprreeuuvvee  

LL''eennsseemmbbllee  ddeess  ccoouurrrriieerrss  éélleeccttrroonniiqquueess  éécchhaannggééss  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  àà  vvaalleeuurr  ddee  pprreeuuvvee  eett  lleeuurr  sseerraa  

ooppppoossaabbllee..    

LLeess  rreeggiissttrreess  iinnffoorrmmaattiissééss  ccoonnsseerrvvééss  ddaannss  lleess  ssyyssttèèmmeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddee  SSOOLLUUNNIIXX  NNIIGGEERR  sseerroonntt  

ccoonnsseerrvvééss  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  uunnee  pprreeuuvvee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

iinntteerrvveennuuee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess..  

LL''aarrcchhiivvaaggee  eett  llee  ssttoocckkaaggee  ddeess  aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  ffiiaabbllee  eett  dduurraabbllee  

ppoouuvvaanntt  êêttrree  pprroodduuiitt  àà  ttiittrree  ddee  pprreeuuvvee..  

  

2277..  LLiittiiggeess  

LLee  CCoonnttrraatt  eesstt  ssoouummiiss  àà  llaa  llooii  nniiggéérriieennnnee..    

EEnn  ccaass  ddee  lliittiiggee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  rreellaattiiff  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  eett//oouu  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprréésseenntt  

CCoonnttrraatt,,  llaa  ccoommppéétteennccee  eexxpprreessssee  eesstt  aattttrriibbuuééee  aauu  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoommmmeerrccee  ddee  NNiiaammeeyy,,  nnoonnoobbssttaanntt  

pplluurraalliittéé  ddee  ddééffeennddeeuurrss  oouu  aappppeell  eenn  ggaarraannttiiee,,  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  pprrooccéédduurreess  dd’’uurrggeennccee  oouu  lleess  

pprrooccéédduurreess  ccoonnsseerrvvaattooiirreess,,  eenn  rrééfféérréé  oouu  ssuurr  rreeqquuêêttee..  

  

2288  JJuurriiddiiccttiioonn  

EENN  CCAASS  DDEE  LLIITTIIGGEE,,  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  EEXXPPRREESSSSEE  EESSTT  AATTTTRRIIBBUUEEEE  AAUU  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  

CCOOMMMMEERRCCEE  DDEE  NNIIAAMMEEYY,,  NNOONNOOBBSSTTAANNTT  PPLLUURRAALLIITTEE  DDEE  DDEEFFEENNDDEEUURRSS  OOUU  AAPPPPEELL  EENN  

GGAARRAANNTTIIEE,,  MMEEMMEE  PPOOUURR  LLEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS  DD’’UURRGGEENNCCEE  OOUU  PPOOUURR  LLEESS  PPRROOCCEEDDUURREESS  

CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREESS,,  EENN  RREEFFEERREE  OOUU  PPAARR  RREEQQUUEETTEE..  


