Γενικοί Όροι Πώλησης
Οι γενικοί όροι διέπουν όλες τις πωλήσεις που γίνονται από την Εταιρία. Θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που µπορούν να εµφανίζονται στα
έγγραφα του Αγοραστή.
1. Προσφορά και ∆ελτίο Παραγγελίας
Οποιαδήποτε προσφορά ή γνωστοποίηση τιµής από την εταιρία είναι χωρίς δέσµευση και υπόκειται στους παρόντες όρους πώλησης. Εκτός αν ρητά αναφέρεται
διαφορετικά, οι αναγραφόµενες τιµές είναι µόνο ενδεικτικές και µπορούν να αναπροσαρµόζονται οποιαδήποτε στιγµή. Η αποδοχή από τον Αγοραστή εµπορευµάτων που
εστάλησαν από την εταιρία µετά από παραγγελία θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποδοχή χωρίς επιφύλαξη των παρόντων όρων πώλησης. Ένα ιδιωτικό συµφωνητικό
πώλησης ή ένα ∆ελτίο Παραγγελίας, θα συναφθεί όταν η εταιρία θα αποδεχθεί µια παραγγελία που θα κάνει ο Αγοραστής.
Ο πελάτης υποχρεούται να αποστέλλει την παραγγελία του προς την εταιρία γραπτώς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και πρέπει σε αυτή να αναφέρει σαφώς τα
φορολογικά του στοιχειά τιµολόγησης, το προϊόν, την τιµή, την ποσότητα, τον επιθυµητό τόπο παράδοσης και τον επιθυµητό χρόνο παράδοσης.
Η εταιρία, δεσµεύεται µόνο για τις παραγγελίες που έχει αποδεχθεί εγγράφως το αργότερο σε 48 ώρες από την λήψη τους.
2. Εκτέλεση παραγγελιών
Η εταιρία θα υποχρεούται να προµηθεύσει µόνον τον εξοπλισµό που περιγράφεται στα στοιχεία υποβολής (αν υπάρχουν) της εταιρίας και όπως περιγράφεται στην
βεβαίωση λήψης ή στο ∆ελτίο Παραγγελίας ή στα έγγραφα που συνάπτονται στο παρόν.
Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για πλήρη ή µερική µη εκτέλεση οφειλοµένη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένων της κακοκαιρίας, των γενικών ή ειδικών
απεργιών, των ταραχών, των ατυχηµάτων, των πυρκαγιών, των εκρήξεων, της αδυναµίας προµήθειας υλικών από τις συνήθεις πηγές ή στις συνήθεις τιµές, της
ανεπάρκειας εργατικού δυναµικού, των διακοπών ή των καθυστερήσεων των µεταφορικών µέσων, του εµπορικού αποκλεισµού (εµπάργκο), της επίταξης µε διαταγή
οποιασδήποτε κυβέρνησης ή στρατιωτικής αρχής σε σχέση µε τη χρήση ή τον προορισµό του υλικού ή του τελικού προϊόντος, των ενεργειών τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένου του Αγοραστή.
3. Φόροι και άλλες δαπάνες
Οι δασµοί, οι φόροι προστιθέµενης αξίας και άλλοι φόροι, καθώς και όλοι οι ναύλοι και όλα τα ασφάλιστρα και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον
Αγοραστή, εκτός εάν µε ρητή συµφωνία η εταιρία συµφωνήσει διαφορετικά.
4. Προδιαγραφές
Η εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την συµφωνία του εξοπλισµού µε τις τεχνικές απαιτήσεις ή τα πρότυπα που επιβάλλονται από κώδικες ή κανονισµούς της χώρας όπου ο
εξοπλισµός πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν ειδική µνεία των προτεινοµένων χρήσης και προορισµού του εξοπλισµού και των απαιτήσεων ή των προτύπων αυτών
γίνεται στην παραγγελία και στην αποδοχή της από την εταιρία, και όταν ένα αντίγραφο των διατάξεων αυτών χορηγείται στην εταιρία πριν από την αποδοχή της
παραγγελίας.
5. Αποστολή Εµπορευµάτων
Η αποστολή εµπορευµάτων γίνεται µε ευθύνη του αγοραστή. Η παράδοση των εµπορευµάτων στον τόπο αποστολής γίνεται µε επιβάρυνση του αγοραστή για τα
µεταφορικά ή τα ταχυδροµικά έξοδα. Επιπλέον έξοδα για επείγουσες αποστολές, επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία, όπως και έξοδα αποστολής προϊόντων προς
επισκευή βαρύνουν και καταβάλλονται από τον αγοραστή.
Κάθε µετακίνηση του προϊόντος πέραν της αποθήκης της εταιρείας ή πέραν του ορισθέντος τόπου παράδοσης, γίνεται µε κίνδυνο και ευθύνη του αγοραστή.
Όταν η εταιρία αναλαµβάνει την αποστολή και παράδοση των εµπορευµάτων µε ρητή συµφωνία, οποιεσδήποτε ζηµιές, απώλειες ή ελλείψεις κατά την µεταφορά πρέπει να
γνωστοποιούνται αµέσως (το αργότερο σε 24 ώρες) από τον παραλήπτη στον µεταφορέα και στην εταιρεία κατά την παραλαβή των εµπορευµάτων, καταγράφοντας
επακριβώς αυτές στα συνοδευτικά έγγραφα. Η παράλειψη της γνωστοποίησης αυτής µπορεί να έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό από οποιεσδήποτε πιθανές αξιώσεις για
απώλειες ή ζηµιές.
6. Παράδοση Προϊόντων
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει εντός του χρόνου, ο οποίος έχει προσδιορισθεί στο ιδιωτικό συµφωνητικό πώλησης ή στο ∆ελτίο Παραγγελίας, εκτός και αν υπάρχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή αδυναµίας παραγωγής του µηχανήµατος. Ο πωλητής δεν θεωρείται υπερήµερος, αν εγγράφως ειδοποιήσει τον αγοραστή περί της αδυναµίας
παράδοσης, προ της καθορισθείσας ηµεροµηνίας παράδοσης.
Εάν κατά την ώρα της παραλαβής εντοπιστεί πρόβληµα στα µηχανήµατα, ο αγοραστής υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως την πωλήτρια (το αργότερο εντός προθεσµίας
24 ωρών) και να καταγράψει το πρόβληµα στο ∆ελτίο Αποστολής και τα συνοδευτικά έγγραφα των εµπορευµάτων.
Σε περίπτωση που το πρόβληµα δεν γίνει αντιληπτό κατά την παραλαβή αλλά κατά την εγκατάσταση του µηχανήµατος, ο αγοραστής υποχρεούται να απόσχει από την
εγκατάσταση και να ειδοποιήσει αµέσως την πωλήτριας (το αργότερο εντός προθεσµίας 24 ωρών). Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής του αγοραστή, η
πωλήτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ελαττώµατα ή ελλείψεις του µηχανήµατος, εκτός εάν ο αγοραστής αποδείξει, ότι αυτό οφείλετε σε δόλο της πωλήτριας ή ότι
αυτή γνώριζε εξ αρχής το ελάττωµα ή την έλλειψη.
7. Εγγύηση και Ευθύνη
Η εταιρία εγγυάται για µια περίοδο δώδεκα (12)µηνών από την θέση σε λειτουργία ή δεκαοχτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής, όποιο συµβεί πρώτο, υπό τον
όρο να βρίσκονται υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής βαρύνεται µε την απόδειξη του
γεγονότος της υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του πωλούµενου εξοπλισµού. Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος εγγύησης βαίνει
παράλληλα µε την σχετική προστασία των διατάξεων του Αστικού Κώδικα αναφορικά µε την ευθύνη του πωλητή ελαττωµατικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν φέρουν
συνοµολογηµένες ιδιότητες.
Η εταιρία δεν θα έχει καµιά ευθύνη µέχρι να εξοφληθούν τα προϊόντα και τότε η ευθύνη αυτή θα περιορίζεται στην τιµή αγοράς των συστατικών που θα αποδειχθούν
ελαττωµατικά και σε κάθε περίπτωση µέχρι της αξίας του τιµολογίου. Η εταιρία δεν θα έχει καµιά ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία που θα
προκύψει από καθυστέρηση, εµπορική απώλεια ή ζηµία, ή για οποιαδήποτε άλλη άµεση ή έµµεση ζηµία, πλέον της αξίας των εµπορευµάτων καθεαυτών.
8. Κυριότητα Εµπορευµάτων
Η πωλήτρια παρακρατεί την κυριότητα των πωλούµενων εµπορευµάτων µέχρι την ολοσχερή αποπληρωµή του τιµήµατος της πώλησης. Η κυριότητα της πωλήτριας δεν
απόλλυται παρά µόνον µετά την ολοσχερή αποπληρωµή του συνόλου του τιµήµατος και των λοιπών επιβαρύνσεων της σύµβασης πώλησης (φόροι, µεταφορικά έξοδα
κ.ο.κ.). Σε περίπτωση υπερηµερίας του αγοραστή στην καταβολή του τιµήµατος (µέρους ή του συνόλου) η πωλήτρια θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση
πώλησης και να αξιώσει την απόδοση των πωληθέντων εµπορευµάτων και µε τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή η πωλήτρια θα
δικαιούται να παρακρατήσει κάθε ποσό που θα έχει µέχρι εισπράξει έναντι του τιµήµατος της πώλησης ως αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού µέχρι τον χρόνο της
αφαίρεσης, καθώς και για την αποκατάσταση της αποµείωσης της αξίας των µηχανηµάτων ως εκ της επιβάρυνσης αυτών µε την εντωµεταξύ κατοχή και χρήση τους από
τον αγοραστή.
9. Τίµηµα & Πληρωµή
Το τίµηµα καθορίζεται σε Ευρώ. Το τίµηµα µπορεί να καθορίζεται και σε άλλο νόµισµα µετά από ρητή συµφωνία των µερών.
Σε περίπτωση µη πληρωµής των ποσών µε την τρόπο που έχει συµφωνηθεί, µόλις καταστούν ληξιπρόθεσµα η εταιρία θα έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την παραγγελία
χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζηµίωση και να αναλάβει την κατοχή του εξοπλισµού ή να ζητήσει την άµεση πληρωµή του εξοπλισµού αυτού.
10. Ακύρωση Παραγγελιών
Ο Αγοραστής θα ευθύνεται έναντι της εταιρίας για τις δαπάνες ακύρωσης συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικών και όχι περιοριστικώς των δαπανών της εταιρίας και των
προµηθευτών αυτής, αλλά και κάθε δαπάνη εν γένει στην οποία έχει υποβληθεί η εταιρία για την εκπλήρωση της παροχής της από τη σύµβαση πώλησης, συνδεόµενη
αιτιωδώς καθʼ οιονδήποτε τρόπο µε την εκ µέρους της προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης.
Ακυρώσεις παραγγελιών αποστέλλονται µόνο γραπτώς προς την εταιρεία.
11. Αρµόδια ∆ικαστήρια
Οι πωλήσεις που γίνονται από την εταιρία θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους νόµους της Ελλάδας. Σε περίπτωση δικαστικού αγώνα µε αντικείµενο το
κύρος, την κατάρτιση, τη λειτουργία, την ανώµαλη εξέλιξη τη λύση της παρούσας σύµβασης, αλλά και για κάθε εν γένει διαφορά µε αιτία ή αφορµή τη σύµβαση αυτή
αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών.

