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 Σελίδα 1 από 3 

T+C-TB-GR-v1 

1.  ΟΡΙΜΟΙ «Αγοραστής» ζεκαίλεη ην πξφζσπν, ηελ επηρείξεζε ή ηελ εηαηξεία πνπ αγνξάδεη ηα Πξντφληα απφ ηνλ Πσιεηή. «Πωλητής» ζεκαίλεη ηελ Oxford Immunotec Limited, κηα 
εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηελ Αγγιία (αξ. εηαηξείαο 4516079). «ύμβαση» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Πσιεηή θαη ηνπ Αγνξαζηή γηα ηελ πψιεζε θαη ηελ αγνξά 
Πξντφλησλ, ε νπνία ζα ππφθεηηαη (θαη ζα ζεσξείηαη φηη ελζσκαηψλεη) απηνχο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο. «Προϊόντα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πξντφληα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζηε 
Σχκβαζε φηη ζα παξαζρεζνχλ ζηνλ Αγνξαζηή απφ ηνλ Πσιεηή.  

2.  ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ  
2.1 Δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 2.2, ε Σχκβαζε ζα πθίζηαηαη βάζεη απηψλ ησλ φξσλ, ελψ απνθιείνληαη νπνηνηδήπνηε άιινη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ν Αγνξαζηήο ηζρπξίδεηαη φηη ηζρχνπλ βάζεη νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο αγνξάο, επηβεβαίσζεο παξαγγειίαο, πξνδηαγξαθήο ή άιινπ εγγξάθνπ).  
2.2 Απηνί νη φξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο πσιήζεηο θαη πξνκήζεηεο Πξντφλησλ ηνπ Πσιεηή θαη δελ ζα ηζρχεη θακία παξαιιαγή απηψλ ησλ φξσλ, εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί ξεηά θαη 

εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ Πσιεηή.  Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, νη δηεπζπληέο πεξηνρψλ θαη νη αληηπξφζσπνη πσιήζεσλ ηνπ Πσιεηή δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη 
λα ζπκθσλνχλ ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο φξνπο θαη δελ δχλαληαη λα δεζκεχνπλ ηνλ Πσιεηή.   

      2.3 Κάζε παξαγγειία γηα Πξντφληα απφ ηνλ Αγνξαζηή ζηνλ Πσιεηή ζα ζεσξείηαη σο πξνζθνξά απφ ηνλ Αγνξαζηή γηα λα αγνξάζεη Πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε απηνχο ηνπο φξνπο, 
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε παξαγγειία ηνπ Αγνξαζηή έρεη ππνβιεζεί πξηλ απφ ή κεηά ηελ ιήςε ησλ ελ ιφγσ φξσλ απφ ηνλ Αγνξαζηή.  

2.4 Δελ ζα ζπλάπηεηαη θακία Σχκβαζε εθηφο εάλ θαη κέρξηο φηνπ ε πξνζθνξά ηνπ Αγνξαζηή γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ Πσιεηή. Η πξνζθνξά ζα ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ 
Πσιεηή, νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ ζπκβεί πξψην: Ο Πσιεηήο παξαδίδεη ηα Πξντφληα ζηνλ Αγνξαζηή ή εθδίδεηαη απφ ηνλ Πσιεηή έγγξαθε απνδνρή ηεο παξαγγειίαο.  

2.5 Εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ εγγξάθσο, θάζε παξαγγειία γηα πξντφληα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αγνξαζηή (εάλ γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ Πσιεηή) ζα δηέπεηαη απφ 
ρσξηζηή Σχκβαζε. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, κφλν γηα πεξίνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πσιεηήο δελ ηελ έρεη πξνεγνπκέλσο απνζχξεη.  

3.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

3.1 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ Πξντφλησλ ζα είλαη απηέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ ηξέρνληα ηηκνθαηάινγν ή ηελ πξνζθνξά ηνπ Πσιεηή (θαηά πεξίπησζε).  

3.2 Όιεο νη δειψζεηο (έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο), ηα ζρέδηα, ην πεξηγξαθηθφ πιηθφ, νη πξνδηαγξαθέο θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πσιεηή θαη ηπρφλ 
πεξηγξαθέο ή επεμεγήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν, ηα θπιιάδηα, ηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ηνπ Πσιεηή ή κε άιινλ ηξφπν εθδίδνληαη ή δεκνζηεχνληαη κε απνθιεηζηηθφ 
ζθνπφ ηελ παξνρή κηαο θαηά πξνζέγγηζε εηθφλαο ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά. Δελ ζα απνηεινχλ κέξνο ηεο Σχκβαζεο.  

4.  ΠΑΡΑΓΟΗ  
      4.1 Εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κε ηνλ Πσιεηή, ε παξάδνζε ησλ Πξντφλησλ ζα ιακβάλεη ρψξα DAP (Delivered at place – Παξάδνζε ζηελ ηνπνζεζία) (Incoterms 2010), κε 

ηφπν πξννξηζκνχ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγνξαζηή (φπσο νξίδνληαη ζηε Σχκβαζε), κε βάζε ηελ εθ λένπ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή κε νξηζκέλα έμνδα, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 
4.7, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αγνξαζηή δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 6.2.  Ο θίλδπλνο ησλ Πξντφλησλ ζα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Αγνξαζηή κε ηελ 
παξάδνζε. 

4.2 Τπρφλ εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Πσιεηή γηα ηελ παξάδνζε ησλ Πξντφλησλ ζεσξνχληαη σο εθηηκψκελε εκεξνκελία παξάδνζεο. Εάλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί εκεξνκελίεο, 
ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ο Πσιεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα Πξντφληα ζε δφζεηο θαη ηα ηηκνιφγηα γηα ηνλ Αγνξαζηή ζα 
εθδίδνληαη αλάινγα.  Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ έρεη νπζηψδε ζεκαζία γηα ηε Σχκβαζε. 

4.3 Σε πεξίπησζε πνπ ν Αγνξαζηήο έρεη ζπκθσλήζεη λα αγνξάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα Πξντφλησλ θαη ζέιεη λα αλαθαιέζεη ηελ παξάδνζε ησλ ελ ιφγσ Πξντφλησλ γηα δεδνκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν, ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ Πσιεηή εχινγε εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο παξάδνζήο ηνπ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Αδπλακία ηνπ Αγνξαζηή λα απνδερηεί 
ηελ παξάδνζε ηεο ζπλνιηθήο θαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο ησλ Πξντφλησλ θαηά ηε ζρεηηθή ρξνληθή πεξίνδν ζα ζπληζηά νπζηαζηηθή παξαβίαζε ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, ε νπνία δελ 
επηδέρεηαη επαλφξζσζε.  

4.4 Εάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν Αγνξαζηήο δελ απνδερηεί ηελ παξάδνζε νπνηνπδήπνηε Πξντφληνο φηαλ απηφ έρεη θζάζεη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ή εάλ ν Πσιεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
παξαδψζεη ηα Πξντφληα εγθαίξσο (ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ) επεηδή ν Αγνξαζηήο δελ έρεη παξάζρεη θαηάιιειεο νδεγίεο, έγγξαθα, άδεηεο ή εμνπζηνδνηήζεηο:  

(α) ηα Πξντφληα ζα ζεσξνχληαη πσο έρνπλ παξαδνζεί θαη παξαιεθζεί απφ ηνλ Αγνξαζηή ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη  
(γ) ν Πσιεηήο δχλαηαη λα απνζεθεχεη ηα Πξντφληα έσο ηελ παξάδνζε, νπφηε θαη ν Αγνξαζηήο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα φια ηα ζρεηηθά έμνδα θαη ηηο δαπάλεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ εμφδσλ θχιαμεο θαη αζθάιηζεο).  

4.5 Ο Αγνξαζηήο ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ζα παξέρεη, κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε, επαξθή θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία γηα ηελ εθθφξησζε ησλ Πξντφλησλ 
ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ.  

4.6 Εάλ ν Πσιεηήο παξαδψζεη ζηνλ Αγνξαζηή πνζφηεηα Πξντφλησλ κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζηε Σχκβαζε, ηφηε ν Αγνξαζηήο δχλαηαη, θαηά ηελ πξναίξεζή ηνπ, 
είηε λα πιεξψζεη γηα ηα ελ ιφγσ Πξντφληα ζηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη θαη’ αλαινγία ηεο Σχκβαζεο είηε λα επηζηξέςεη ηελ πιενλάδνπζα πνζφηεηα ζηνλ Πσιεηή, κε επζχλε θαη έμνδα 
ηνπ Πσιεηή.  

4.7 Εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κε ηνλ Πσιεηή, ν Πσιεηήο ζα ρξεψζεη ηνλ Αγνξαζηή θαη ν Αγνξαζηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ζηνλ Πσιεηή, πξφζζεηα ησλ 
εμφδσλ γηα ηα Πξντφληα, φια ηα έμνδα ζπζθεπαζίαο ησλ Πξντφλησλ απφ ηνλ Πσιεηή γηα ηελ απνζηνιή θαη ηε κεηαθνξά ησλ Πξντφλησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πσιεηή ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγνξαζηή.  Απηέο νη ρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα είλαη ππεχζπλνο ν Αγνξαζηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπζθεπαζίαο, ζα ππφθεηληαη ζε ηπρφλ ιηκεληθά 
ηέιε θαη ηέιε αεξνδξνκίνπ, ιηκεληθνχο θαη ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη θφξνπο, λαχινπο εκπνξεπκάησλ, πξνκήζεηεο πξαθηνξείσλ θαη άιια έμνδα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 
ζρέζε κε ηα Πξντφληα κεηά ηε δηάζεζε ησλ Πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά ζηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζήο ηνπ απφ ηνλ Πσιεηή.  

4.8 Ο Πσιεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη ειάρηζηεο πνζφηεηεο παξαγγειίαο θαη/ή ειάρηζηα έμνδα δηεθπεξαίσζεο γηα νπνηαδήπνηε Πξντφληα.  
5.  ΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ  

      5.1 Η πνζφηεηα Πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Πσιεηή θαηά ηελ απνζηνιή απφ ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πσιεηή ζα απνηειεί αδηακθηζβήηεηε 
απφδεημε ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ Αγνξαζηή θαηά ηελ παξαιαβή, εθηφο εάλ ν Αγνξαζηήο κπνξεί λα παξέρεη αδηακθηζβήηεηεο απνδείμεηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ.  

      5.2 Ο Πσιεηήο δελ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ κε παξάδνζε ή ειιηπή παξάδνζε Πξντφλησλ (αθφκε θαη αλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Πσιεηή), εθηφο εάλ παξαδνζεί έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ζηνλ Πσιεηή εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηα Πξντφληα ζα είραλ παξαδνζεί ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

5.3 Τπρφλ επζχλε ηνπ Πσιεηή γηα κε παξάδνζε ή ειιηπή παξάδνζε Πξντφλησλ ζα πεξηνξίδεηαη, θαη' επηινγή ηνπ Πσιεηή, ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Πξντφλησλ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ή ζηελ έθδνζε πηζησηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζε ηηκέο θαη’ αλαινγία ηεο Σχκβαζεο έλαληη ηπρφλ ηηκνινγίνπ πνπ έρεη εθδνζεί γηα ηα ελ ιφγσ Πξντφληα.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΔΓΚΡΙΗ  

6.1 Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αγνξαζηήο πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο ζε κηα ρψξα φπνπ έρεη απνθηεζεί ζπγθεθξηκέλε θαλνληζηηθή έγθξηζε γηα ην Πξντφλ, ν Αγνξαζηήο έρεη ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηα εμήο: 

(α) λα εμεηάζεη θαη λα εγθξίλεη ηα Πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελδεηθηηθά, αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πξντφλησλ 
ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη, 
(β) λα ιάβεη, φπνπ απαηηείηαη, φιεο ηηο ηνπηθέο, λνκηθέο θαη/ή θαλνληζηηθέο εγθξίζεηο γηα ηε ρξήζε, ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ή ηελ πψιεζε ησλ Πξντφλησλ.  

6.2 Είλαη επζχλε ηνπ Αγνξαζηή λα ιάβεη ηπρφλ απαηηνχκελεο άδεηεο εηζαγσγήο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ είζνδν ησλ Πξντφλησλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Αγνξαζηή ή γηα ηελ παξάδνζή ηνπο 
ζηνλ Αγνξαζηή.  Ο Αγνξαζηήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηνπζδήπνηε ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, έμνδα εθθαζάξηζεο, θφξνπο, πξνκήζεηεο κεζίηε θαη άιια πνζά ζρεηηθά κε ηελ 
εηζαγσγή θαη ηελ παξάδνζε ησλ Πξντφλησλ. 

7.  ΚΙΝΓΤΝΟ/ΣΙΣΛΟ  
7.1 Απφ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο, ε επζχλε γηα ηα πξντφληα βαξχλεη ηνλ Αγνξαζηή.  
7.2 Δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 7.4, ε ηδηνθηεζία ησλ Πξντφλησλ δελ ζα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Αγνξαζηή έσο φηνπ ν Πσιεηήο έρεη ιάβεη ην ζχλνιν (ζε κεηξεηά ή εθθαζαξηζκέλα θεθάιαηα) 

ησλ νθεηιφκελσλ πξνο απηφλ πνζψλ ζε φ,ηη αθνξά:  
(α) ηα Πξντφληα, θαη  
(β) φια ηα άιια πνζά πνπ είλαη ή ηα νπνία θαζίζηαληαη νθεηιφκελα ζηνλ Πσιεηή απφ ηνλ Αγνξαζηή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

7.3 Έσο φηνπ ε ηδηνθηεζία ησλ Πξντφλησλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ Αγνξαζηή, ν Αγνξαζηήο:  
(α) ζα δηαηεξεί ηα Πξντφληα ζε ζεκαηνθπιαθή, σο κεζεγγπνχρνο ηνπ Πσιεηή,  
(β) ζα απνζεθεχεη ηα Πξντφληα (ρσξίο έμνδα ηνπ Πσιεηή) ρσξηζηά απφ φια ηα άιια εκπνξεχκαηα ηνπ Αγνξαζηή ή ηξίησλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 
εληνπηζηνχλ γξήγνξα σο ηδηνθηεζία ηνπ Πσιεηή.  
(γ) δελ ζα θαηαζηξέθεη, παξαπνηεί ή απνθξχπηεη ηπρφλ ζεκάλζεηο ηαπηνπνίεζεο ή ζπζθεπαζίεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ή πνπ αθνξνχλ ηα Πξντφληα  
(δ) ζα δηαηεξεί ηα Πξντφληα ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη αζθαιηζκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πσιεηή ζην αθέξαην ηεο αμίαο ηνπο έλαληη φισλ ησλ θηλδχλσλ πξνο εχινγε 
ηθαλνπνίεζε ηνπ Πσιεηή. Καηφπηλ αηηήκαηνο, ν Αγνξαζηήο ζα παξνπζηάδεη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο ζηνλ Πσιεηή, θαη  
(ε) ζα δηαηεξεί ηελ αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 7.3 (δ) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πσιεηή ρσξίο λα ηα ζπγρέεη κε άιια ρξήκαηα, νχηε 
ζα θαηαβάιιεη ηα έζνδα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν έρνπλ γίλεη ππεξαλαιήςεηο.  

7.4 Η ηδηνθηεζία ησλ Πξντφλησλ ζα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Αγνξαζηή, κφλνλ εάλ ν Αγνξαζηήο πσιήζεη ηα Πξντφληα θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ηνπΑγνξαζηή. Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, σο πψιεζε απηνχ ηνπ είδνπο ζα ζεσξείηαη ε πψιεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Αγνξαζηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αγνξαζηή θαη ν Αγνξαζηήο ζα 
ελεξγεί σο θχξηνο αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πψιεζεο. 

7.5 Τν δηθαίσκα ηνπ Αγνξαζηή σο πξνο ηελ θαηνρή ησλ Πξντφλησλ ζα ηεξκαηίδεηαη άκεζα, εάλ:  
(α) ν Αγνξαζηήο εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Παξάγξαθν 13.2 (γ) ή  
(β) ν Αγνξαζηήο έρεη σο ζηφρν λα παξαθσιχζεη ή έρεη αιιάμεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν νπνηνδήπνηε Πξντφλ (κε εμαίξεζε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ Παξάγξαθν 7.4).  

7.6 Ο Πσιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθηήζεη ηηο πιεξσκέο γηα ηα Πξντφληα παξά ην γεγνλφο φηη ε ηδηνθηεζία νπνηνπδήπνηε Πξντφληνο δελ έρεη κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ Πσιεηή.  
      7.7 Ο Αγνξαζηήο παξέρεη ζηνλ Πσιεηή, ζηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ αλέθθιεηε άδεηα εηζφδνπ αλά πάζα ζηηγκή ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απνζεθεχνληαη ή πνπ 

κπνξεί λα απνζεθεχνληαη ηα Πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα ηα επηζεσξήζεη ή, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαίσκα ηνπ Αγνξαζηή λα ηα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έρεη ηεξκαηηζηεί, λα ηα αλαθηήζεη.  
8.  ΣΙΜΗ  
8.1 Η ηηκή ησλ Πξντφλησλ ζα είλαη απηή πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ ηξέρνληα ηηκνθαηάινγν, ηελ επηβεβαίσζε παξαγγειίαο ή ηελ πξνζθνξά ηνπ Πσιεηή (θαηά πεξίπησζε).  
8.2 Η ηηκή γηα ηα Πξντφληα δελ πεξηιακβάλεη ηπρφλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη, ζην βαζκφ πνπ ηζρχεη (εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ ξεηψο θαη εγγξάθσο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Πσιεηή), φια ηα έμνδα ή ηηο ρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.7  
8.3 Όηαλ ππνβάιιεηαη παξαγγειία γηα εκπνξεχκαηα κε ζπλνιηθή αμία ηηκνινγίνπ (ρσξίο ΦΠΑ ή άιια έμνδα θαη ρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.7) κηθξφηεξε ησλ 50 

Ληξψλ Αγγιίαο, ν Πσιεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη πξφζζεηε ρξέσζε χςνπο 10 Ληξψλ Αγγιίαο.  
8.4 Όιεο νη ηηκέο πξνζθνξάο ή ηηκνινγίνπ ρσξίο ΦΠΑ θαη ρσξίο φιεο ηηο άιιεο ρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.7 («Η Καζαξή ηηκή») ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 

κε δηαπξαγκαηεχζηκεο ρξεψζεηο, νη νπνίεο ζα ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρσξίο εμαίξεζε θαη νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζην 31,5% ηεο Καζαξήο ηηκήο: (α) εθπαίδεπζε, 
(β) ηερληθή ππνζηήξημε, (γ) δξαζηεξηφηεηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, θαη (γ) αζθάιηζε επζχλεο πξντφλησλ.  

9.  ΠΛΗΡΩΜΗ  
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9.1 Ο Πσιεηήο ζα εθδψζεη ηηκνιφγην ζηνλ Αγνξαζηή γηα ηα Πξντφληα καδί κε ηπρφλ άιια πνζά δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 8 θαηά ηελ απνζηνιή ή νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ 
απνζηνιή απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πσιεηή.  

9.2 Ο Αγνξαζηήο ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ ζην λφκηζκα έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 9.1 ζε κεηξεηά ή εθθαζαξηζκέλα θεθάιαηα εληφο 30 εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ρξφλνο πιεξσκήο έρεη νπζηψδε ζεκαζία γηα ηε Σχκβαζε.  

9.3 Όιεο νη πιεξσκέο πνπ είλαη θαηαβιεηέεο ζηνλ Πσιεηή βάζεη ηεο Σχκβαζεο ζα θαζίζηαληαη άκεζα απαηηεηέο θαηά ηελ θαηαγγειία ηεο Σχκβαζεο παξά νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε.  
9.4 Ο Αγνξαζηήο ζα θαηαβάιιεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξσκέο βάζεη ηεο Σχκβαζεο ζην λφκηζκα έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο θακία έθπησζε είηε ιφγσ ζπκςεθηζκνχ, 

αληαπαίηεζεο, έθπησζεο, απαιιαγήο είηε δηαθνξεηηθά, εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί εηδηθά θαη εγγξάθσο θάηη δηαθνξεηηθφ κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Πσιεηή.  
9.5 Σε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκήο, ν Πσιεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αμίσζεο, θαη ν Αγνξαζηήο ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη ηφθν επί ησλ ελ ιφγσ πνζψλ ζε εκεξήζηα βάζε, ζε 

πνζνζηφ ίζν κε 8% επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ ηζρχνληνο επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ηεο Τξάπεδαο ηεο Αγγιίαο.  
9.6 Ο Αγνξαζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα: (α) λα απαηηήζεη πξνπιεξσκή, (β) λα αξλεζεί ηελ απνζηνιή έσο φηνπ ιεθζεί ε πιήξεο εμφθιεζε θαη/ή (γ) λα αξλεζεί ηελ παξνρή πξνκεζεηψλ.  
9.7 Ο Πσιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηελ ηηκή πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγή ή θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ιφγσ νδεγηψλ ηνπ 

Αγνξαζηή.  
10.  ΠΟΙΟΣΗΣΑ  
10.1 Ο Πσιεηήο ζα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη (δπλάκεη ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ) φηη θαηά ηελ παξάδνζε ηα 

Πξντφληα ζα ζπκκνξθψλνληαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 6 κήλεο κεηά ηελ παξάδνζή ηνπο.  
10.2 Ο Πσιεηήο ζα είλαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηελ παξαβίαζε ηεο Παξαγξάθνπ 10.1, εάλ:  

(α) ν Αγνξαζηήο παξέρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ην ειάηησκα ζηνλ Πσιεηή (θαη ζπγθεθξηκέλα, εάλ θαίλεηαη φηη ην ελ ιφγσ ειάηησκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε βιάβε 
θαηά ηε κεηαθνξά, παξέρεη εηδνπνίεζε ζηνλ κεηαθνξέα) εληφο 14 εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Αγνξαζηήο αλαθαιχςεη ή έπξεπε λα έρεη αλαθαιχςεη ην ειάηησκα, ελψ ε ελ 
ιφγσ εηδνπνίεζε πξέπεη λα πεξηγξάθεη επαθξηβψο ην ειάηησκα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ Πξντφλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφ ην ειάηησκα,  
(β) ζηνλ Πσιεηή παξέρεηαη εχινγε δπλαηφηεηα κεηά ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηα ελ ιφγσ Πξντφληα θαη, εάλ δεηεζεί απφ ηνλ Πσιεηή, ν 
Αγνξαζηήο ζα επηζηξέςεη ηα ελ ιφγσ Πξντφληα ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πσιεηή πξνο εμέηαζε, κε επηβάξπλζε ηνπ Πσιεηή.  
(γ) ν Αγνξαζηήο δελ πξνβαίλεη ζε θακία πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ ελ ιφγσ Πξντφλησλ κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο  
(δ) ην ειάηησκα δελ έρεη πξνθχςεη δηφηη ν Αγνξαζηήο δελ αθνινχζεζε ηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο νδεγίεο ηνπ Πσιεηή σο πξνο ηελ απνζήθεπζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ 
απνζηνιή, ηε ρξήζε ή ηε ζπληήξεζε ησλ Πξντφλησλ ή (εάλ δελ πθίζηαληαη) ηελ νξζή εκπνξηθή πξαθηηθή, θαη 
(ε) ν Αγνξαζηήο δελ έρεη κεηαβάιεη, επηζθεπάζεη ή θαηαζηξέςεη ηα ελ ιφγσ Πξντφληα ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Πσιεηή.  

10.3 Δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 10.2, εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα Πξντφληα δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ν Πσιεηήο, θαηά ηελ πξναίξεζή ηνπ, ζα 
δηνξζψζεη ή ζα αληηθαηαζηήζεη ηα Πξντφληα (ή ην ειαηησκαηηθφ κέξνο) ή ζα παξέρεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηα Πξντφληα θαη’ αλαινγία κε ηε Σχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, 
εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Πσιεηή, ν Αγνξαζηήο ζα επηζηξέςεη, κε επηβάξπλζε ηνπ Πσιεηή, ηα Πξντφληα ή ηα κέξε ησλ Πξντφλησλ πνπ είλαη ειαηησκαηηθά ζηνλ Πσιεηή.  

10.4 Εάλ ν Πσιεηήο ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Παξάγξαθν 10.3, δελ ζα έρεη θακία πεξαηηέξσ επζχλε γηα παξαβίαζε ηεο Παξαγξάθνπ 10.1 αλαθνξηθά κε ηα ελ ιφγσ Πξντφληα.  
10.5 Οπνηαδήπνηε Πξντφληα αληηθαζίζηαληαη ζα αλήθνπλ ζηνλ Πσιεηή θαη ηπρφλ επηδηνξζσκέλα ή αληηθαηεζηεκέλα Πξντφληα ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ Παξάγξαθν 10.1 γηα 6 κήλεο κεηά 

ηελ παξάδνζή ηνπο.  
11.  ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ  

11.1 Σε πεξίπησζε πνπ πξνδηαγξαθέο θαη ζρέδηα γηα ηα Πξντφληα έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνλ Αγνξαζηή, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηα ελ ιφγσ ζρέδηα θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζα αλήθνπλ ζηνλ Αγνξαζηή.  

11.2 Η πξνκήζεηα ησλ Πξντφλησλ απφ ηνλ Πσιεηή δελ ζα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ζηνλ Αγνξαζηή νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ζε φ,ηη αθνξά νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ή απνιακβάλεη ν Πσιεηήο ζε ζρέζε κε ηα Πξντφληα.  

12.  ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΔΤΘΤΝΗ  

12.1 Τίπνηα ζε απηνχο ηνπο φξνπο δελ ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηελ εμαίξεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ Πσιεηή γηα ιφγνπο ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ή 
απάηε εθ κέξνπο ηνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

12.2 Δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 12.1, ν Πσιεηήο δελ ζα θέξεη ζε θακία πεξίπησζε νπδεκία επζχλε [είηε ζπκβαηηθή, αδηθνπξαθηηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέιεηαο) είηε δηαθνξεηηθή] 
ζην πιαίζην ή ζε ζρέζε κε ηε Σχκβαζε γηα:  

(α) άκεζε, εηδηθή ή παξεπφκελε βιάβε ή δεκία νπνηαζδήπνηε θχζεσο  
(β) απνιεζζέληα ρξφλν κειψλ ηεο δηνίθεζεο ή άιισλ εξγαδνκέλσλ, απψιεηα θεξδψλ, ζπκβάζεσλ ή εξγαζηψλ, απψιεηα θαιήο θήκεο ή πξνζδνθψκελσλ απνηακηεχζεσλ, ή  
(γ) ηπρφλ απμεκέλα έμνδα ή δαπάλεο.  

12.3 Δπλάκεη ηεο Παξαγξάθνπ 12.1, ε κέγηζηε ζπλνιηθή επζχλε ηνπ Πσιεηή [είηε ζπκβαηηθή, αδηθνπξαθηηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέιεηαο) είηε δηαθνξεηηθή] ζην πιαίζην ή ζε 
ζρέζε κε ηε Σχκβαζε, δελ ζα ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ Πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αγνξαζηή δπλάκεη ηεο Σχκβαζεο.  

       12.4 Οη ξεηνί φξνη ηεο Σχκβαζεο αληηθαζηζηνχλ φιεο ηηο εγγπήζεηο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο φξνπο, ηηο δειψζεηο, ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππνλννχληαη, βάζεη λφκνπ, 
εζηκηθνχ δηθαίνπ, εζίκνπ εκπνξηθήο πξαθηηθήο, θαζηεξσκέλνπ ηξφπνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ή δηαθνξεηηθά, ηα νπνία εμαηξνχληαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην 
λφκν.  

13.  ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ/ΑΝΑΣΟΛΗ  
       13.1 Εάλ ν Αγνξαζηήο δελ δχλαηαη λα θαηαβάιιεη πιεξσκέο θαηά ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ζηνλ Πσιεηή βάζεη ηεο Σχκβαζεο ή βάζεη νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Αγνξαζηή θαη ηνπ Πσιεηή, ν Πσιεηήο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηπρφλ πεξαηηέξσ παξαδφζεηο ζηνλ Αγνξαζηή ρσξίο λα θέξεη θακία επζχλε πξνο ηνλ Αγνξαζηή.  
       13.2 Οπνηνζδήπνηε ζπκβαιιφκελνο (ν «πξψηνο ζπκβαιιφκελνο») δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Σχκβαζε κε άκεζε ηζρχ, παξέρνληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ έηεξν 

ζπκβαιιφκελν (ν «δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο»), ρσξίο ηε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηνλ δεχηεξν ζπκβαιιφκελν θαη κε επηθχιαμε ηπρφλ 
θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ή έλδηθσλ κέζσλ πνπ νπνηνζδήπνηε ζπκβαιιφκελνο ελδέρεηαη λα έρεη, εάλ ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο :  

(α) παξαβηάζεη νπζηαζηηθά νπνηνλδήπνηε απφ απηνχο ηνπο φξνπο, ν νπνίνο δελ επηδέρεηαη επαλφξζσζε,  
(β) παξαβηάζεη νπζηαζηηθά νπνηνλδήπνηε απφ απηνχο ηνπο φξνπο, ν νπνίνο επηδέρεηαη επαλφξζσζε, αιιά ε ελ ιφγσ επαλφξζσζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 30 εκεξψλ 
απφ ηελ παξαιαβή ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ πξψηνπ ζπκβαιινκέλνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε παξαβίαζε θαη δεηείηαη ε επαλφξζσζε, ή  
(γ) έρεη νξίζεη ζχλδηθν πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθφ δηαρεηξηζηή ή άιιν παξεκθεξέο ζηέιερνο επ’ απηνχ ή επί κέξνπο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ ή ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ ή 
εθθηλεζεί νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή ελέξγεηα κε ζηφρν ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ (γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ ηνπ θαιφπηζηνπ ζρεδίνπ 
θεξέγγπαο ελνπνίεζεο ή αλαδηάξζξσζεο) ή πξνθχςνπλ ζπλζήθεο πνπ ζα έδηλαλ ην δηθαίσκα ζε έλα δηθαζηήξην ηεο αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο λα εθδψζεη απφθαζε γηα ην 
ζθνπφ απηφ ή εάλ ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο ππφθεηηαη ζε εληνιή δηαρείξηζεο νθεηιψλ ή ζπλάςεη εθνχζηα ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηνπ ή δηαθφςεη ή απεηιήζεη λα 
δηαθφςεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ή ζεσξείηαη, δπλάκεη ηεο ελφηεηαο 123 ηνπ Νφκνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο, 
ηνπ 1986 φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ή εάλ ν θάηνρνο νπνηνπδήπνηε αμηνγξάθνπ επί φισλ ή νπζηαζηηθά φισλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ 
δεχηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ ελ ιφγσ αμηνγξάθνπ ή εάλ ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο ππνβιεζεί ή 
ππφθεηηαη ζε αλάινγεο ζπλζήθεο, λφκνπο ή δηαδηθαζίεο ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία.  

14.  ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΗ  

      14.1 Τα Πξντφληα, εηδηθά ηα ρεκηθά, κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα εάλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ή δελ απνζεθεχνληαη ζσζηά θαη εάλ δελ ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο. Ο Αγνξαζηήο 
ζπκθσλεί φηη ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ είλαη εθηθηέο ή ζπλήζεηο γηα ηελ απαινηθή ή ηε κείσζε θηλδχλσλ απηνχ ηνπ είδνπο γηα ηελ πγεία θαη/ή ηελ αζθάιεηα, νη 
νπνίνη ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ Πξντφλησλ.  

14.2  Ο Αγνξαζηήο ζα απνδεκηψζεη ηνλ Πσιεηή γηα νπνηαδήπνηε αμίσζε, δηαδηθαζία, έμνδα, δεκία, βιάβε ή επζχλε πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξάιεηςε ηνπ Αγνξαζηή ή νπνηνπδήπνηε 
άιινπ αηφκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα Πξντφληα, λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ή λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 
14.1 αλσηέξσ ή δηαθνξεηηθά, σο απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ ή ησλ παξαιείςεσλ ηνπ Αγνξαζηή.  

15.  ΔΚΥΩΡΗΗ Ο Αγνξαζηήο δελ δχλαηαη λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηεο Σχκβαζεο ή 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο απηήο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Πσιεηή. Ο Πσιεηήο δχλαηαη λα εθρσξήζεη ηε Σχκβαζε ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηήο ζε 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, επηρείξεζε ή εηαηξεία.  

16.  ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ Ο Πσιεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ή αθχξσζεο ηεο Σχκβαζεο ή κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ Πξντφλησλ πνπ παξαγγέιζεθαλ απφ ηνλ 
Αγνξαζηή (ρσξίο επζχλε έλαληη ηνπ Αγνξαζηή), εάλ ππάξμνπλ εκπφδηα ή θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ ζπλζεθψλ πέξαλ ηνπ 
εχινγνπ ειέγρνπ ηνπ Πσιεηή.  Ο Πσιεηήο δελ ζα θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ Αγνξαζηή βάζεη ηεο Σχκβαζεο θαη δελ ζα παξαβηάδεη ηε Σχκβαζε ζην βαζκφ πνπ ηα εκπφδηα ή νη 
θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ νθείινληαη ζε ελέξγεηεο, γεγνλφηα, παξαιείςεηο ή αηπρήκαηα 
πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηνπ. 

17. ΓΔΝΙΚΑ  
    17.1 Ο Αγνξαζηήο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα Πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά, αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ, φζσλ αθνξνχλ 

άδεηεο, δηαλνκή θαη απνζήθεπζε. Επηπξφζζεηα, ν Αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα δηαηεξεί θαηάιιεια ελεκεξσκέλα θαη αθξηβή αξρεία πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηείηαη ε 
άκεζε αλάθιεζε ηπρφλ παξηίδσλ ησλ Πξντφλησλ.  

17.2 Κάζε δηθαίσκα ή έλδηθν κέζν ηνπ Πσιεηή δπλάκεη ηεο Σχκβαζεο πθίζηαηαη κε ηελ επηθχιαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηψκαηνο ή έλδηθνπ κέζνπ ηνπ Πσιεηή είηε εληφο είηε εθηφο ηνπ 
πιαηζίνπ ηεο Σχκβαζεο.  

17.3 Η Σχκβαζε ζπληζηά ην ζχλνιν ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηήο. Κάζε ζπκβαιιφκελνο απνδέρεηαη φηη δελ έρεη ζπλάςεη ηε Σχκβαζε βάζεη 
νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο, δήισζεο, αλαθνίλσζεο, ζπκθσλίαο ή δέζκεπζεο, κε εμαίξεζε φζα αλαθέξνληαη ξεηά ζηε Σχκβαζε.  

17.4 Εάλ έλαο ζπκβαιιφκελνο δελ επηβάιεη ή θαζπζηεξήζεη λα επηβάιεη κηα ππνρξέσζε ηνπ έηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ ή δελ αζθήζεη ή θαζπζηεξήζεη λα αζθήζεη έλα δηθαίσκα βάζεη ηεο 
Σχκβαζεο, ε ελ ιφγσ αδπλακία ή ε θαζπζηέξεζε δελ ζα επεξεάζεη ην δηθαίσκα επηβνιήο ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο νχηε ζα ζπληζηά παξαίηεζε απφ απηφ ην δηθαίσκα. Τπρφλ 
παξαίηεζε ελφο ζπκβαιινκέλνπ απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο Σχκβαζεο δελ ζα ζπληζηά παξαίηεζε απφ ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ζην κέιινλ, εθηφο εάλ ππάξρεη ξεηή δήισζε πεξί ηνπ 
αληηζέηνπ.  

    17.5 Καλέλα άηνκν πνπ δελ είλαη ζπκβαιιφκελνο ζηε Σχκβαζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα απνηξέςεη ηε δηαθνξνπνίεζε ή ηελ αθχξσζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο Σχκβαζεο ή ηελ 
θαηαγγειία ηεο, θαη θαλέλα άηνκν πνπ δελ είλαη ζπκβαιιφκελνο ζηε Σχκβαζε δελ δχλαηαη λα επηβάιιεη νπνηαδήπνηε παξνρή πνπ ρνξεγείηαη ζε απηφ βάζεη ηεο Σχκβαζεο, εθηφο εάλ 
ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξφβιεςε πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε Σχκβαζε.  

    17.6  Η Σχκβαζε θαη ηπρφλ δηαθσλίεο ή αμηψζεηο πνπ νθείινληαη ή ζρεηίδνληαη κε απηή ζα δηέπνληαη θαη ζα εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην Αγγιηθφ δίθαην. Τα αγγιηθά Δηθαζηήξηα έρνπλ ηελ 
απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ έρεη πξνθχςεη ή ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ή ζε ζρέζε κε ηε Σχκβαζε, κε εμαίξεζε ην γεγνλφο φηη 
νπνηνζδήπνηε ζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα θηλήζεη δηαδηθαζία γηα ζπληεξεηηθά ή πξνζσξηλά κέηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία.  
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18. ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ  
       18.1 Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζην πιαίζην ηεο Σχκβαζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εγγξάθσο θαη λα παξαδίδεηαη ηδηνρείξσο, λα απνζηέιιεηαη κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ πξψηεο θαηεγνξίαο κε πξνπιεξσκέλν ηέινο, κέζσ πξνπιεξσκέλεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο γηα παξάδνζε ηελ επφκελε εκέξα ή κέζσ κεηάδνζεο κε 
ηειενκνηνηππία:  

(α) (ζε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο πξνο ηνλ Πσιεηή) ζηελ έδξα ηνπ ή ζε λέα δηεχζπλζε, ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αγνξαζηή απφ ηνλ Πσιεηή, ππ’ φςηλ ηνπ Γξακκαηέα 
ηεο Εηαηξείαο, ή  
(β) (ζε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο πξνο ηνλ Αγνξαζηή) ζηελ έδξα ηνπ παξαιήπηε (εάλ είλαη εηαηξεία) ή (ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε) ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε ηνπ 
Αγνξαζηή ε νπνία αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ ζπληζηά ηκήκα ηεο Σχκβαζεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηεχζπλζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πσιεηή απφ ηνλ Αγνξαζηή.  

18.2 Οη επηθνηλσλίεο ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ ιεθζεί:  
(α) εάλ εζηάιεζαλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ πξψηεο θαηεγνξίαο κε πξνπιεξσκέλν ηέινο, 3 εκέξεο (εθηφο Σαββάηνπ, Κπξηαθήο θαη ηξαπεδηθψλ θαη δεκφζησλ αξγηψλ) κεηά ηελ 
ηαρπδξφκεζή ηνπο (εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο ηαρπδξφκεζεο),  
(β) εάλ παξαδφζεθαλ ηδηνρείξσο θαηά ηελ εκέξα ηεο παξάδνζεο,  
(γ) εάλ εζηάιεζαλ κέζσ ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο γηα παξάδνζε ηελ επφκελε κέξα, φηαλ παξαδφζεθαλ, εάλ ιεθζεί επηβεβαίσζε παξαιαβήο ή 2 εκέξεο κεηά ηελ 
θαηάζεζε ζηελ ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο θαηάζεζεο), φπνην απφ ηα δχν είλαη πξνγελέζηεξν, θαη    
(δ) εάλ απνζηαιεί κέζσ κεηάδνζεο κε ηειενκνηνηππία, θαηά ην ρξφλν κεηάδνζεο εάλ ιεθζεί ε επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο κεηάδνζεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε λα ιεθζεί 
κεηά ηηο 4.00 κ.κ. ζε εξγάζηκε εκέξα, θαηά ηελ νπνία ζα εθιακβάλεηαη φηη έρεη ιεθζεί ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

 


