Όροι πωλήσεων
Ερμηνεία
Αγοραστής σημαίνει το άτομο, ο οίκος ή η εταιρεία που αγοράζει τα Προϊόντα από τον
Πωλητή.
Πωλητής σημαίνει η εταιρεία που εκδίδει το τιμολόγιο που αφορά τα Προϊόντα.
Όροι σημαίνει οι παρόντες Όροι Πωλήσεων.
Σύμβαση σημαίνει οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή για την
πώληση και αγορά των Προϊόντων, στην οποία ενσωματώνονται οι παρόντες Όροι.
Προϊόντα σημαίνει οποιαδήποτε προϊόντα, τα οποία συμφωνείται με τη Σύμβαση να
παρασχεθούν στον Αγοραστή από την εταιρεία του Πωλητή (συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε ή οποιωνδήποτε τμημάτων αυτών).
Παραγγελία σημαίνει κάθε επιμέρους παραγγελία αγοράς ή Ανεξάρτητη παραγγελία, η οποία
υπόκειται σε ξεχωριστή εκπλήρωση, ανεξάρτητα εάν παραδίδεται σε μία ή πολλές δόσεις.
1.
Βάση της πώλησης
1.1. Υπό την αίρεση οποιασδήποτε παραλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 1.3, η Σύμβαση
μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θα περιλαμβάνει τους παρόντες Όρους,
εξαιρώντας όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων
τυχών όρων ή προϋποθέσεων που εφαρμόζονται κατά δήλωση του Αγοραστή
σύμφωνα με οποιαδήποτε παραγγελία αγοράς, επιβεβαίωση παραγγελίας,
προδιαγραφή ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο).
1.2. Κανένας άλλος όρος ή προϋπόθεση που προσυπογράφεται, παραδίδεται ή
περιέχεται στην παραγγελία αγοράς, την επιβεβαίωση παραγγελίας, την
προδιαγραφή ή άλλο έγγραφο του Αγοραστή δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης λόγω
της απλής αναφοράς του εν λόγω εγγράφου στη Σύμβαση.
1.3. Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από
τον Πωλητή και τυχόν απόκλιση αυτών των Όρων και τυχόν υποσχέσεων για τα
Προϊόντα δεν θα έχει καμία επίπτωση εκτός εάν συμφωνείται ρητά εγγράφως και
υπογράφεται από τον Πωλητή. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι δεν έχει στηριχτεί σε
καμία δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που έγινε ή δόθηκε από ή εκ μέρους του
Πωλητή και η οποία δεν ορίζεται στη Σύμβαση. Καμία από τις παρούσες
Προϋποθέσεις δεν εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη του Πωλητή για απατηλές ψευδείς
υποσχέσεις.
1.4. Κάθε παραγγελία ή αποδοχή προσφοράς για Προϊόντα που παρέχεται από τον
Πωλητή στον Αγοραστή θα θεωρείται από τον Αγοραστή ως προσφορά για την
αγορά Προϊόντων σύμφωνα με τις παρούσες Προϋποθέσεις.
1.5. Καμία παραγγελία που υποβάλλεται από τον Αγοραστή δεν θα θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτή από τον Πωλητή εάν δεν εκδοθεί γραπτή βεβαίωση λήψης της
παραγγελίας από τον Πωλητή ή (εφόσον προκύψει νωρίτερα) εάν ο Πωλητής δεν
παραδώσει τα Προϊόντα στον Αγοραστή.
1.6. Ο Αγοραστής διασφαλίζει ότι οι όροι της παραγγελίας του και τυχόν ισχύουσα
προδιαγραφή είναι πλήρεις και ακριβείς.
1.7. Οποιαδήποτε προσφορά δίδεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει Σύμβαση
μέχρι να αποστείλει ο Πωλητής βεβαίωση λήψης της παραγγελίας στον Αγοραστή.
Οποιαδήποτε προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα μόνο 30 ημερών από την
αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, εφόσον ο Πωλητής δεν την έχει αποσύρει
νωρίτερα.
2.
Παραγγελίες και Προδιαγραφές
2.1. Η ποσότητα και η περιγραφή των Προϊόντων θα ορίζονται στην προσφορά του
Πωλητή ή στη γραπτή βεβαίωση λήψης της παραγγελίας του Αγοραστή.
2.2. Όλα τα δείγματα, σχεδιαγράμματα, περιγραφικό υλικό, προδιαγραφές και
διαφημιστικό υλικό που εκδίδεται από τον Πωλητή και τυχόν περιγραφές ή
εικονογραφήσεις που περιέχονται στους καταλόγους του Πωλητή ή σε φυλλάδια,
εκδίδονται ή δημοσιεύονται για τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής μιας κατά
προσέγγιση ιδέας των Προϊόντων που περιγράφονται σε αυτά. Δεν θα αποτελούν
μέρος της Σύμβασης και δεν αποτελούν πώληση με δείγμα.
2.3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις
προδιαγραφές των Προϊόντων, οι οποίες απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τυχόν
ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας ή άλλες νομοθετημένες απαιτήσεις ή σε αλλαγές οι
οποίες δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την ποιότητα ή την απόδοσή τους, όταν τα
Προϊόντα πρόκειται να παρασχεθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πωλητή.
3.
Ακύρωση και Αμοιβή ακύρωσης
3.1. Οι παραγγελίες που έχουν γίνει αποδεκτές από τον Πωλητή δεν δύναται να
ακυρωθούν από τον Αγοραστή πριν από την παράδοση. Ωστόσο, οι αποδεκτές
παραγγελίες για τυπικά προϊόντα και χρώματα είναι δυνατόν να ακυρωθούν με
γραπτή συμφωνία με τον Πωλητή υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής θα
αποζημιώσει τον Πωλητή καταβάλλοντας μια αμοιβή ακύρωσης στον Πωλητή, η
οποία ανέρχεται σε 10 τοις εκατό του μεικτού τιμήματος πώλησης του ακυρωθέντος
μέρους της παραγγελίας.
3.2. Εάν ο Αγοραστής πρέπει να αποδεχτεί την ακύρωση μιας παραγγελίας από τον δικό
του πελάτη, ο Αγοραστής μπορεί πριν από την παράδοση να ακυρώσει αναλογικά
την παραγγελία ή τις παραγγελίες του για τυπικά προϊόντα και χρώματα που
σχετίζονται με το συγκεκριμένο πελάτη, αφού καταβάλει μια αμοιβή ακύρωσης στον
Πωλητή ίση με 5 τοις εκατό του μεικτού τιμήματος πώλησης των ή της ακυρωμένης
παραγγελίας.
3.3. Κανένα μέρος του παρόντος Άρθρου 3.1 και 3.2 δεν αποτελεί ποινική ρήτρα
πληρωμής και οποιαδήποτε ποσά ορίζονται είναι γνήσιες προ-εκτιμήσεις απώλειας
που θα επιβάρυναν τον Πωλητή σε περίπτωση ακύρωσης της Σύμβασης.
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6.
Όροι Πληρωμής
6.1. Ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει το τίμημα των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου
τυχόν ισχύοντος φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης του τιμολογίου του Πωλητή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά
εγγράφως.
6.2. Η πληρωμή για τα Προϊόντα θα πραγματοποιείται σε Ευρώ, εκτός εάν έχει
συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
6.3. Εάν ο Αγοραστής παραλείψει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή, ολικά ή
μερικά, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, τότε, με επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος ή διορθωτικού μέσου που είναι διαθέσιμο στον Πωλητή,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στα παρακάτω Άρθρα 8 και 9, ο
Πωλητής θα δικαιούται να χρεώσει στον Αγοραστή τόκο για τις εκπρόθεσμες
καταβολές, σε ποσοστό 4 (τέσσερα) τοις εκατό πλέον του μέσου τραπεζικού
επιτοκίου βραχυπρόθεσμου δανεισμού για φερέγγυους δανειστές που ισχύει στο
Κράτος του νομίσματος πληρωμής ή το μικρότερο επιτόκιο που επιτρέπεται από τη
σχετική υποχρεωτική νομοθεσία μέχρι να πραγματοποιηθεί εξόφληση.
6.4. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση τυχόν αδειών ή συγκαταθέσεων
συναλλαγματικού ελέγχου που απαιτούνται για την εισαγωγή και χρήση, καθώς και
την πληρωμή των Προϊόντων που έχει παραγγείλει και ο Αγοραστής δεν
απαλλάσσεται από την συμβατική του υποχρέωση προς τον Πωλητή για
οποιαδήποτε ολική ή μερική παράλειψη να εξασφαλίσει μια τέτοια άδεια ή
συγκατάθεση.
7.
Παράδοση, υπερημερία και παράλειψη παραλαβής της παράδοσης
7.1. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται DDU (στην αποθήκη του Αγοραστή ή σε άλλο
μέρος παράδοσης που ορίζεται από τον Αγοραστή) όπως ορίζεται σύμφωνα με τους
όρους Incoterms 2000, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά εγγράφως. Τα Προϊόντα
παραδίδονται στην τυπική συσκευασία του Πωλητή που συμπεριλαμβάνει
συσκευασία μεταφοράς, όπως θεωρείται απαραίτητο από τον Πωλητή.
7.2. Όταν μια Παραγγελία πρόκειται να παραδοθεί σε δόσεις, κάθε δόση θα αποτελεί μια
διαφορετική παράδοση της Σύμβασης σε ό,τι αφορά το παρόν Άρθρο 7.2 και το
Άρθρο 7.3. Η παράλειψη του Πωλητή να παραδώσει οποιαδήποτε δόση σύμφωνα
με τις παρούσες Προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε αξίωση εκ μέρους του Αγοραστή
όσον αφορά οποιεσδήποτε τμηματικές παραδόσεις δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε
άλλη παράδοση. Ο Αγοραστής δικαιούται να ακυρώσει την Παραγγελία ή μια δόση
μόνο εάν η παράδοση καθυστερήσει κατά περισσότερες από 30 (τριάντα)
ημερολογιακές ημέρες από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης.
7.3. Ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση λόγω υπερημερίας μόνο εάν αυτή
προκαλείται από ένα σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους του Πωλητή ή κάποιου ατόμου για
το οποίο ευθύνεται ο τελευταίος και η Παραγγελία ή η δόση ακυρώνεται ως
αποτέλεσμα της υπερημερίας αυτής. Η αποζημίωση μπορεί να αξιωθεί μόνο για
τεκμηριωμένη απώλεια ως αποτέλεσμα της υπερημερίας και περιορίζεται στο
μικρότερο ποσό που ισούται με 15 (δεκαπέντε) τοις εκατό του συνολικού τιμήματος
της Παραγγελίας ή του τιμήματος που σχετίζεται με την καθυστερημένη δόση.
8.
8.1

8.2

8.3

4.
Επιστροφές
4.1. Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές και δεν προσφέρεται επιστροφή χρημάτων ή
πίστωση για Προϊόντα που επιστρέφονται μετά την αποστολή ή φόρτωση από τον
Πωλητή, εκτός εάν ο Πωλητής έχει συμφωνήσει τούτο γραπτώς πριν από την
επιστροφή και οι επιστροφές φθάσουν εγκαίρως και σε καλή κατάσταση
μεταπώλησης κατά την άποψη του Πωλητή. Το ποσό επιστροφής ή πίστωσης θα
ορίζεται από τον Πωλητή. Οι ναύλοι και οι αμοιβές διακίνησης θα καλύπτονται από
τον Αγοραστή.
8.4
5.
Τίμημα των Προϊόντων
5.1. Το τίμημα των Προϊόντων θα είναι η τιμή προσφοράς του Πωλητή ή η τιμή που
συμφωνήθηκε γραπτώς μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.
5.2. Τα Προϊόντα που παραγγέλλονται επιπλέον των Προϊόντων που ορίζονται στη
Σύμβαση υπόκεινται στις κανονικές τιμές του Πωλητή.
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους δασμούς, αμοιβές
ή φόρους.

8.5

Διατήρηση τίτλου
Ο κίνδυνος των Προϊόντων ανήκει στον Αγοραστή από τη χρονική στιγμή παράδοσης,
σύμφωνα με τον συμφωνημένο όρο Incoterm. Ωστόσο, η ιδιοκτησία των Προϊόντων
δεν μεταβιβάζεται στον Αγοραστή παρά μόνο μετά από την εξόφληση στον Πωλητή
όλων των οφειλόμενων ποσών που αφορούν: (i) τα Προϊόντα και (II) όλα τα άλλα
ποσά που είναι ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμα προς τον Πωλητή από τον Αγοραστή
για οποιοδήποτε λόγο.
Μέχρι τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των Προϊόντων στον Αγοραστή, ο Αγοραστής
οφείλει: (i) να διατηρεί τα Προϊόντα σε παρακαταθήκη ως μεσεγγυούχος του Πωλητή,
(ii) να φυλάσσει τα Προϊόντα (χωρίς κόστος για τον Πωλητή) ξεχωριστά από όλα τα
άλλα αγαθά του Αγοραστή ή οποιουδήποτε τρίτου με τρόπο ώστε να εξακολουθούν να
είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ως ιδιοκτησία του Πωλητή, (iii) να μην καταστρέφει,
παραμορφώνει ή συγκαλύπτει οποιοδήποτε αναγνωριστικό σήμα ή συσκευασία
επάνω στα Προϊόντα ή αναγνωριστικό σήμα ή συσκευασία που σχετίζεται με τα
Προϊόντα και (iv) να διατηρεί τα Προϊόντα σε ικανοποιητική κατάσταση καθώς και να τα
διατηρεί ασφαλισμένα για λογαριασμό του Πωλητή για το πλήρες τίμημά τους έναντι
παντός κινδύνου.
Το δικαίωμα του Αγοραστή στην κατοχή των Προϊόντων θα τερματίζεται αμέσως εάν: (i)
κατατεθεί εναντίον του Αγοραστή αίτηση πτώχευσης ή εάν προβεί σε διευθέτηση ή
συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή εάν εκμεταλλευτεί το όφελος οποιασδήποτε
ισχύουσας νομικής ισχύουσας διάταξης για την απαλλαγή αφερέγγυων χρεωστών από
χρέη ή συγκαλέσει συνάντηση πιστωτών (επίσημη ή ανεπίσημη), ή τεθεί υπό
εκκαθάριση (εκούσια ή αναγκαστική) εκτός από την περίπτωση φερέγγυας εκούσιας
εκκαθάρισης μόνο για το σκοπό ανασυγκρότησης ή συγχώνευσης, ή διοριστεί
εκκαθαριστής ή/και διαχειριστής, διαχειριστής ή διαχειριστικός εκκαθαριστής στην
επιχείρηση του Αγοραστή ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής, ή εάν κατατεθεί αίτηση στο
δικαστήριο για τον διορισμό διαχειριστή του Αγοραστή ή εάν επιδοθεί ειδοποίηση
πρόθεσης για τον διορισμό διαχειριστή από τον Αγοραστή ή από τους διευθυντές του ή
από κάτοχο υπό όρους κυμαινόμενης εξασφάλισης ή εγκριθεί απόφαση ή
παρουσιαστεί αίτηση σε οποιοδήποτε δικαστήριο για τη διάλυση της εταιρείας του
Αγοραστή ή για την χορήγηση μιας εντολής διαχείρισης σε σχέση με τον Αγοραστή, ή
εκκινηθούν οποιεσδήποτε διαδικασίες σε σχέση με την αφερεγγυότητα ή πιθανή
αφερεγγυότητα του Αγοραστή, ή (ii) ο Αγοραστής υποστεί ή επιτρέψει τυχόν εκτέλεση,
είτε νομική είτε αυτόδικη, να επιβληθεί στην ιδιοκτησία του ή να εξασφαλιστεί έναντι
αυτής, ή παραλείψει να τηρήσει ή να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του
Αγοραστή, ή εάν δεν δύναται να πληρώσει τα χρέη του ή εάν ο Αγοραστής διακόψει τη
δραστηριότητα εμπορίας ή (iii) ο Αγοραστής επιβαρύνει, ενεχυριάσει ή χρεώσει με
οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα Προϊόντα.
Ο Πωλητής θα δικαιούται να ανακτήσει το τίμημα που καταβλήθηκε για τα Προϊόντα
παρά το γεγονός ότι η ιδιοκτησία οποιωνδήποτε από τα Προϊόντα δεν έχει
μεταβιβαστεί από τον Πωλητή.
Ο Αγοραστής χορηγεί στον Πωλητή, τους αντιπροσώπους και τους εργαζόμενούς του
αμετάκλητη άδεια να εισέρχονται οποτεδήποτε σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις όπου
φυλάσσονται ή ενδέχεται να φυλάσσονται τα Προϊόντα, ή όταν έχει λήξει το δικαίωμα
κατοχής του Αγοραστή, να τα ανακτούν.
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8.6

Κατά τη λύση της Σύμβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο λύσης, παραμένουν σε ισχύ
τα δικαιώματα του Πωλητή (αλλά όχι του Αγοραστή) που περιέχονται στο παρόν
Άρθρο 8.

9
9.1

Ασφάλεια πληρωμής
Εάν κατά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ο Αγοραστής, (I) παραλείψει να παραλάβει
μια παράδοση, ή (II) υπερβεί τα πιστωτικά του όρια, ή (III) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
ή (iv) αναστείλει τις πληρωμές του προς τον Πωλητή ή οποιονδήποτε άλλο
προμηθευτή του Αγοραστή ή (v) καταστεί αφερέγγυος όπως περιγράφεται στο Άρθρο
8 ή (vi) εάν κατά την αποκλειστική εύλογη κρίση του Πωλητή φαίνεται ότι ο Αγοραστής
θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην είσπραξη των οφειλόμενων ποσών του για
οποιοδήποτε λόγο, τότε ο Πωλητής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς
ευθύνη ή επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και διορθωτικών μέσων του σύμφωνα με
τη Σύμβαση, να διαθέσει τα Προϊόντα υπό μεταφορά και να αναστείλει ή να ακυρώσει
περαιτέρω παραδόσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση ή να απαιτήσει προκαταβολή ή
ικανοποιητική ασφάλεια της πληρωμής υπό μορφή εγγύησης πληρωτέας επί τη
εμφανίσει από διεθνή τράπεζα πρώτης τάξεως.

10
Εγγυήσεις και Ευθύνες
10.1 Ο Πωλητής εγγυάται ότι τα Προϊόντα αντιστοιχούν στις προδιαγραφές τους κατά το
χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 10. Η παρούσα
εγγύηση παρέχεται από τον Πωλητή υπό την αίρεση των ακόλουθων προϋποθέσεων
και ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη,
a) όσον αφορά οποιοδήποτε ελάττωμα στα Προϊόντα που προκύπτει από
οποιοδήποτε σχεδιάγραμμα, σχεδίαση ή προδιαγραφή που παρέχεται από τον
Αγοραστή,
b) αναφορικά με οποιοδήποτε ελάττωμα προκύπτει από τη φυσική φθορά, βλάβη,
αμέλεια, μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, φύλαξη, αστοχία εφαρμογής και
χειρισμού εκ μέρους του Αγοραστή, ή παράλειψη της τήρησης των οδηγιών του
Πωλητή (προφορικών ή γραπτών),
c) εάν τα Προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
d) εάν το συνολικό τίμημα των Προϊόντων που παραδόθηκαν δεν έχει καταβληθεί
μέχρι την ημερομηνία οφειλής της πληρωμής,
e) για ανταλλακτικά, υλικά ή εξοπλισμό που δεν κατασκευάζεται από τον Πωλητή,
αναφορικά με τα οποία ο Αγοραστής θα δικαιούται τα οφέλη οποιασδήποτε τέτοιας
εγγύησης ή εγγύησης όπως δίδεται από τον κατασκευαστή στον Πωλητή.
10.2 Ο Αγοραστής οφείλει να εξετάσει τα Προϊόντα κατά την παράδοση. Αξιώσεις από τον
Αγοραστή που βασίζονται σε οποιοδήποτε ελάττωμα στην ποιότητα, τον όγκο, το
βάρος ή την κατάσταση των Προϊόντων ή η παράλειψη να αντιστοιχούν αυτά στις
προδιαγραφές θα κοινοποιείται στον Πωλητή εγγράφως μέσα σε 14 ημέρες από (i) την
ημερομηνία παράδοσης ή (ii) (όταν το ελάττωμα ή η παράλειψη δεν είναι εμφανής μετά
από εύλογο έλεγχο) κατά την ημερομηνία που ανακαλύφθηκε ή όφειλε να ανακαλυφτεί
το ελάττωμα ή η παράλειψη. Εάν ο Αγοραστής παραλείψει να ειδοποιήσει αναλόγως
τον Πωλητή, θα θεωρηθεί ότι ο Αγοραστής παραιτείται από όλες τις αξιώσεις που
συνδέονται με το θέμα που θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί.
10.3 Δεν μπορεί να εγερθεί καμία αγωγή κατά του Πωλητή σε σχέση με τα Προϊόντα, εάν
δεν ληφθεί προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση από τον Πωλητή εντός δώδεκα (12)
μηνών μετά από την παράδοση.
10.4 Ο Αγοραστής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η βλάβη, η απώλεια ή οι δαπάνες που
προκλήθηκαν από τα ελαττωματικά Προϊόντα προέκυψαν επειδή ακολουθήθηκαν οι
οδηγίες του Πωλητή ή οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις που κατονομάζονται στο
παρόν άρθρο.
10.5 Όταν κοινοποιείται μια έγκυρη αξίωση στον Πωλητή σύμφωνα με αυτές τις
προϋποθέσεις, ο Πωλητής οφείλει, κατά την αποκλειστική του άποψη και διακριτική
ευχέρεια: (ι) να αντικαταστήσει τα Προϊόντα (ή το εν προκειμένω τμήμα) χωρίς χρέωση
ή (ιι) να επισκευάσει τα Προϊόντα με τον κατάλληλο τρόπο
11
Περιορισμός ευθύνης του Πωλητή σύμφωνα με τη Σύμβαση
11.1 Υπό την αίρεση του Άρθρου 11.2, οι παρακάτω διατάξεις ορίζουν το σύνολο της
οικονομικής ευθύνης του Πωλητή (συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για τις
ενέργειες ή παραλείψεις των εργαζομένων, αντιπροσώπων και υπεργολάβων του)
προς τον Αγοραστή όσον αφορά: (i) οποιαδήποτε αθέτηση των παρόντων
Προϋποθέσεων και (ii) οποιαδήποτε ελαττώματα που σχετίζονται με αυτά ή τη χρήση
που γίνεται ή τη μεταπώληση από τον Αγοραστή οποιουδήποτε από τα Προϊόντα, ή
οποιουδήποτε προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται οποιοδήποτε από τα Προϊόντα
και (iii) οποιαδήποτε υπόσχεση, δήλωση ή επιζήμια ενέργεια ή παράλειψη,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση.
11.2 Όλες οι εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλοι όροι που συνεπάγονται από τη νομοθεσία
ή το νόμο εξαιρούνται από τη Σύμβαση, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το
νόμο.
11.3 Κανένας όρος στις παρούσες Προϋποθέσεις δεν εξαιρεί ή δεν περιορίζει την ευθύνη
του Πωλητή: (i) για θάνατο ή τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια του Πωλητή,
ή (ii) για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιχειρήσει
να εξαιρέσει την ευθύνη του Πωλητή, ή (iii) για απάτη ή απατηλές ψευδείς υποσχέσεις
ή (iv) για βαριά αμέλεια ή σοβαρό παράπτωμα.
11.4 Υπό την αίρεση του Άρθρου 11.1 και του Άρθρου 11.2 και λόγω της αρχής της
αναλογικότητας μεταξύ της αξίας των Προϊόντων, των περιθωρίων κέρδους του
Πωλητή και της δυνητικής ζημίας ή βλάβης που ενδέχεται να προκύψουν: η συνολική
ευθύνη του Πωλητή συνεπεία σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης
αμέλειας ή αθέτησης νομοθετημένου καθήκοντος), ψευδών υποσχέσεων, απόδοσης
πλουτισμού ή άλλης που προκύπτει σε σχέση με την απόδοση ή θεωρούμενη
απόδοση της Σύμβασης θα περιορίζεται σε 115 (εκατόν δέκα πέντε) τοις εκατό της
τιμής της Σύμβασης της κάθε επιμέρους Παραγγελίας και σε καμία περίπτωση δεν θα
υπερβαίνει αυτή η ευθύνη την συνολική τιμολογιακή αξία των Προϊόντων που
παραδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του 12μήνου (δωδεκαμήνου) πριν από
οποιοδήποτε ελάττωμα, αθέτηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τη Σύμβαση, δηλ.
εάν εκτελεστεί μια επιμέρους Παραγγελία σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους
12 μήνες.
11.5 Ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται προς τον Αγοραστή για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια
επιχειρηματικής δραστηριότητας, λιμενικά τέλη, αμοιβές ελλιμενισμού ή μείωση της
«καλής φήμης» σε κάθε περίπτωση είτε άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων
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ή οποιωνδήποτε άλλων αξιώσεων για επακόλουθη ή έμμεση αποζημίωση για
οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που προκαλείται με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία
προκύπτει από ή συνδέεται με τη Σύμβαση.
11.6 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περιουσιακή βλάβη που προκαλείται από
τα Προϊόντα μετά την παραλαβή. Επίσης, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για βλάβη στα
αγαθά και την ιδιοκτησία που κατασκευάζονται από τον Αγοραστή
συμπεριλαμβανομένων αγαθών και ιδιοκτησίας που ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο.
Ο Αγοραστής οφείλει να αποζημιώσει και να καταστήσει τον Πωλητή αβλαβή σχετικά
με οποιαδήποτε αξίωση τρίτου, η οποία σχετίζεται με μια τέτοια ζημία και βλάβη.
11.7 Ο Πωλητής οφείλει να προβεί σε εύλογη φροντίδα κατά την παροχή οποιωνδήποτε
υπηρεσιών στον Αγοραστή, αλλά για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας,
οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από τον Πωλητή στον Αγοραστή θα υπόκεινται
στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 11.
12
Ανωτέρα βία
12.1 Τόσο ο Πωλητής όσο και ο Αγοραστής θα ευθύνονται ή θα θεωρείται ότι αθετούν τη
Σύμβαση λόγω οποιασδήποτε υπερημερίας στην εκτέλεση, ή οποιασδήποτε
παράλειψης εκτέλεσης οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με
τη Σύμβαση, εφόσον η υπερημερία ή παράλειψη (i) οφείλεται σε οποιοδήποτε αίτιο
πέραν του ελέγχου του συμβαλλόμενου το οποίο (ii) δεν ήταν εύλογα αναμενόμενο
κατά τη σύναψη της Σύμβασης και (iii) δεν είναι εύλογα δυνατόν να αποφευχθεί ή να
ξεπεραστεί. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των παραπάνω, τα ακόλουθα θα
θεωρούνται πάντα αίτια πέραν του εύλογου ελέγχου του Πωλητή ή του Αγοραστή:
Θεομηνίες, έκρηξη, πλημμύρα, θύελλα, πυρκαγιά ή ατύχημα, πόλεμος ή απειλή
πολέμου, δολιοφθορά, εξέγερση, τρομοκρατία, πολιτική αναταραχή ή επίταξη,
ενέργειες, περιορισμοί, κανονισμοί, απαγορεύσεις ή μέτρα οποιασδήποτε φύσης εκ
μέρους οποιασδήποτε κυβερνητικής, βουλευτικής ή τοπικής αρχής, κανονισμοί ή
αποκλεισμοί εισαγωγών ή εξαγωγών, απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες βιομηχανικές
ενέργειες ή εμπορικές διαφωνίες.
13
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
13.1 Ο Αγοραστής δεν αποκτά οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε άυλα
στοιχεία όπως η τεχνογνωσία και οι ιδέες, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
ευρεσιτεχνίες, εφαρμογές ευρεσιτεχνιών, σχεδιαγράμματα, σχέδια, εμπορικά σήματα,
ονόματα τομέα στο διαδίκτυο, λογισμικό και τεχνικές πληροφορίες, καθώς και
οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά, καταχωρημένα ή μη, τα
οποία μπορεί να διατέθηκαν σε αυτόν ή μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ως
αποτέλεσμα της Σύμβασης και ο Πωλητής ή η Jotun A/S (όπως ισχύει) παραμένει ο
αποκλειστικός ιδιοκτήτης οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
που σχετίζονται με τα Προϊόντα.
14
Λύση
14.1 Ο κάθε συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει μια Σύμβαση σε περίπτωση
ουσιώδους αθέτησης εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου ή σε περίπτωση
αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με την περιγραφή της
αφερεγγυότητας στο Άρθρο 8.
15
Γενικές διατάξεις
15.1 Ο Πωλητής είναι μέλος του Δικτύου εταιρειών Jotun και ο Πωλητής μπορεί να εκτελεί
οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του ή να ασκεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά
του σύμφωνα με την παρούσα μόνος του ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέλους του
Δικτύου, εφόσον οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του άλλου εν λόγω μέλους θα
θεωρείται ότι αποτελεί ενέργεια ή παράλειψη μόνο του Πωλητή.
15.2 Κάθε δικαίωμα ή διορθωτικό μέτρο του Πωλητή και του Αγοραστή σύμφωνα με τη
Σύμβαση ορίζεται με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος ή διορθωτικού μέτρου,
είτε σύμφωνα με τη Σύμβαση είτε με άλλο τρόπο.
15.3 Καμία παραίτηση δικαιώματος εκ μέρους του Πωλητή ή του Αγοραστή για
οποιαδήποτε αθέτηση της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων
Προϋποθέσεων, δεν θα θεωρείται παραίτηση δικαιώματος για οποιαδήποτε μετέπειτα
αθέτηση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Οποιαδήποτε παραίτηση
δικαιώματος εκ μέρους του Αγοραστή ή του Πωλητή για οποιαδήποτε αθέτηση, ή
οποιαδήποτε παραβίαση σύμφωνα με τη Σύμβαση δεν θα θεωρείται παραίτηση
δικαιώματος για οποιαδήποτε μετέπειτα αθέτηση ή παραβίαση και δεν θα επηρεάζει
με κανένα τρόπο τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
15.4 Εάν οποιαδήποτε διάταξη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων
Προϋποθέσεων, κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο, έδρα ή διοικητικό σώμα
αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, θα θεωρείται
ανεξάρτητη, στο βαθμό που είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, και οι λοιπές διατάξεις της
Σύμβασης, καθώς και το λοιπό μέρος της εν λόγω διάταξης θα εξακολουθήσουν να
τελούν υπό πλήρη ισχύ.
15.5 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Αγοραστή σύμφωνα με τη Σύμβαση δεν
μπορούν να ανατεθούν ή να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση του Πωλητή. Ο Πωλητής δεν πρέπει να αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση
αδικαιολόγητα.
16
Ισχύον δίκαιο και διαφορές
16.1 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τους ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας, εκτός
εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή
σε σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε θέματος που αφορά
την ύπαρξη, εγκυρότητα ή τη λύση της αρμόδια δικαστήρια συμφωνούνται να είναι τα
αρμόδια Δικαστήρια της πόλης του Πειραιά..
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