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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αυτοί και μόνο οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν είναι δεσμευτικοί από
τον πωλητή εκτός εάν εγκριθεί με υπογεγραμμένο έντυπο από το Διευθυντή του πωλητή.
Όλες οι προηγούμενες προτάσεις, οι διαπραγματεύσεις και παραστάσεις, αν υπάρχουν,
συγχωνεύονται στο παρόν.
ΟΡΟΙ
Ο αγοραστής συμφωνεί να πληρώνει για τα προϊόντα στις καθορισμένες από τον Πωλητή
ημέρες. Στην περίπτωση που ο Αγοραστής αποτύχει να κάνει τις πληρωμές στον Πωλητή
στον καθορισμένο χρόνο, το σύνολο του λογαριασμού που οφείλεται από τον Αγοραστή στον
Πωλητή καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χωρίς ειδοποίηση ή ζήτηση. Κάθε
ποσό που δεν είχε καταβληθεί κατά την καταληκτική ημερομηνία, αυτόματα και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, προσαυξάνεται με τόκο σε ποσοστό 15% ετησίως. Ο Πωλητής
διατηρεί το δικαίωμα, ως αποζημίωση, να αυξήσει σε ποσοστό 10% το ποσό όποιου
τιμολογίου παραμένει απλήρωτο κατά την καταληκτική ημερομηνία.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Όλα τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται από τις εγκαταστάσεις του Πωλητή (ex works). Ο
Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δε θα αποδεχτεί καμία χρέωση για απώλεια ή
ζημιά που οφείλεται σε καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης, έστω και αν η απώλεια ή η
ζημιά έχουν γνωστοποιηθεί στον Πωλητή, συμπεριλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε αυτή,
την ευθύνη μη απόδοσης του Πωλητή λόγω ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση ο Πωλητής
δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, παρεπόμενες, τυχαίες ή έμμεσες απώλειες, ζημιές
ή έξοδα (οφειλόμενα ή όχι σε αμέλεια) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από καθυστερήσεις
ή αποτυχία ειδοποίησης για την καθυστέρηση.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των προϊόντων με τα οποία προμήθευσε ο Πωλητής τον
Αγοραστή, όπως και όλων των χρηματικών ποσών τα οποία οφείλονται στον Πωλητή από
τον Αγοραστή, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας για όλα τα προϊόντα που προμηθεύονται από τον
Πωλητή, παραμένει στον Πωλητή και δεν μεταβιβάζεται στον Αγοραστή.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
Ο αγοραστής συμφωνεί ότι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελεί ένα γεγονός αθέτησης
υποχρέωσης το οποίο θα επιτρέπει στον Πωλητή, κατά βούληση, να ακυρώσει οποιοδήποτε
ανεκτέλεστο τμήμα της παραγγελίας ή να καταφύγει σε οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο
που μπορεί να έχει από το νόμο: (α) η αδυναμία του αγοραστή να εκτελέσει οποιοδήποτε
όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στο παρόν, (β) οποιαδήποτε παράλειψη του Αγοραστή
να δώσει την απαιτούμενη προειδοποίηση, (γ) η αφερεγγυότητα του αγοραστή ή η αποτυχία
του να πληρώσει τα χρέη που ωριμάζουν, η εκχώρηση από τον Αγοραστή προς όφελος των
πιστωτών του, ο διορισμός εκκαθαριστή για τον Αγοραστή ή για τα υλικά που καλύπτονται
από οποιαδήποτε παραγγελία ή η υποβολή αίτησης ώστε να εκδοθεί απόφαση ότι ο
Αγοραστής πτώχευσε, (δ) η αδυναμία του Αγοραστή να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις
απόδοσης εντός δέκα (10) ημερών από δικαιολογημένο αίτημα του Πωλητή. Όλα τα

δικαιώματα και ένδικα μέσα του Πωλητή στο παρόν είναι επιπρόσθετα και δεν αποκλείουν τα
δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που έχει ο Πωλητής βάσει νόμου.
ΑΔΕΙΕΣ
Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα συμμορφώνονται με τοπικές
διατάξεις νόμων, κανονισμούς, κωδικούς και πρότυπα, εκτός και αν έχει ειδικότερα
καθοριστεί και συμφωνηθεί γραπτώς από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Πωλητή.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο πωλητής δεν εγγυάται σιωπηρά και δια του παρόντος αποποιείται όλων των σιωπηρών
εγγυήσεων, είτε συνεπαγόμενων από το νόμο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων,
χωρίς περιορισμό, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας ή
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
Τυχόν συστάσεις του Πωλητή σχετικά με τη χρήση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή ή τη
λειτουργία των προϊόντων δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή
σιωπηρές.
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Πωλητής σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή καταστροφές που
υπέστη ο Αγοραστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή
κακής εφαρμογής των προϊόντων. Η ευθύνη του Πωλητή, αν υπάρχει, δεν πρέπει να
υπερβαίνει την καθαρή τιμή πώλησης του ελαττωματικού προϊόντος (ων).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οποιαδήποτε απαίτηση πρέπει να αναφέρεται εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση
στον Αγοραστή. Μετά το πέρας της περιόδου των δέκα (10) ημερών, ο Αγοραστής θα
θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αμετάκλητα τα προϊόντα, αν δεν τα είχε αποδεχτεί ήδη. Μετά
από την αποδοχή, ο Αγοραστής δεν θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει τα προϊόντα για
οποιοδήποτε λόγο ή να ανακαλέσει την αποδοχή.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται από το εργοστάσιο. Αν ο Αγοραστής προκαλέσει ή ζητήσει
καθυστέρηση της αποστολής, ή αν ο Πωλητής αποστείλει ή παραδώσει τα προϊόντα
λανθασμένα λόγω ανακριβούς, ατελούς ή παραπλανητικής ενημέρωσης από τον Αγοραστή ή
από τους πράκτορές του ή από τους υπαλλήλους του, τα αποθηκευτικά και όλα τα υπόλοιπα
επιπρόσθετα κόστη και οι κίνδυνοι θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Αγοραστή.
Απαιτήσεις για προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί ή χαθεί κατά τη μεταφορά θα πρέπει
να γίνονται από τον Αγοραστή προς τον μεταφορέα, μιας και η ευθύνη του Πωλητή παύει με
την προσφορά των προϊόντων στον Αγοραστή, στον εκπρόσωπο του Αγοραστή ή στον
μεταφορέα.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να διέπονται από όλες τις απόψεις από τους
νόμους της Ελλάδας, εξαιρουμένων των διατάξεων του νόμου και της Σύμβασης της Βιέννης
σχετικά με συμβόλαια για τη διεθνή πώληση αγαθών.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ο Πωλητής και ο Αγοραστής υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων
της Ελλάδας και παραιτούνται από τυχόν ενστάσεις σχετικά με τη δικαιοδοσία, τον τόπο
εκδίκασης στα δικαστήρια αυτά.

