ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
(ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1

Οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται για αυτούς τους γενικούς όρους και
προϋποθέσεις πώλησης:
«Yara Group» θα σημαίνει Yara International ASA ή/και κάθε άλλη
οντότητα την οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχει.
«Αντιπρόσωποι» θα σημαίνει υπαλλήλους, αξιωματούχους, πράκτορες,
συμβούλους ή υπεργολάβους οποιουδήποτε μέρους.
«Απώλειες» θα σημαίνει όλες τις άμεσες απώλειες, ζημίες, ισχυρισμούς,
χρεώσεις, κόστη, ποινές και έξοδα (περιλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό,
ζημίες, νομικά και άλλα επαγγελματικά και εξώδικα τέλη και δαπάνες).
«Δημόσιος Υπάλληλος» θα σημαίνει οποιονδήποτε που έχει προσληφθεί ή
ενεργεί εκ μέρους, είτε σε πλήρη είτε σε μερική βάση, μίας εθνικής,
περιφερειακής ή τοπικής κυβέρνησης, κρατικής ή ελεγχόμενης εταιρείας ή
άλλης οντότητας, υπαλλήλους ή πράκτορες δημοσίων διεθνών οργανισμών
(όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και
άλλους διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς), πολιτικά κόμματα,
αξιωματούχους πολιτικών κομμάτων, και υποψηφίους για δημόσια
αξιώματα, και κάθε άλλον που ενεργεί υπό επίσημη ιδιότητα για ή για
λογαριασμό μιας κυβερνητικής υπηρεσίας ή οντότητας, περιλαμβάνοντας
πρόσωπα που κατέχουν μία νομοθετική, διοικητική ή δικαστική θέση και
μέλη του στρατού και της αστυνομίας.
«Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» θα σημαίνει, άνευ περιορισμού,
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα σχέδια,
πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες,
τεχνογνωσία και συμβολές και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
κάθε είδους οπουδήποτε και οπωσδήποτε εφαρμόσιμα στον κόσμο.
«Έκθεση ανωτέρας βίας» θα σημαίνει τα γεγονότα που αναφέρονται στον
όρο 26.1
«Εκρηκτικές πρόδρομες ουσίες» θα σημαίνει τις εκρηκτικές πρόδρομες
ουσίες που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 98/2013, ή/και τέτοιες
ουσίες και μίγματα που ορίζονται ως εκρηκτικές πρόδρομες ουσίες σε άλλη
εφαρμοζόμενη νομοθεσία.
«Έλεγχος» θα σημαίνει την ικανότητα να διευθύνεις τις σχέσεις ενός άλλου
ατόμου, είτε μέσω κυριότητας μετοχών, συμβολαίου ή αλλιώς.
«Ελλείψεις Ασφαλείας» θα σημαίνει την έλλειψη οποιουδήποτε
χαρακτηριστικού ασφάλειας το οποίο ο χρήστης ή το γενικό κοινό μπορεί
εύλογα να περιμένει από τα παραδοτέα.
«Εμπιστευτική Πληροφορία» θα σημαίνει κάθε πληροφορία σχετικά με την
επιχείρηση ή τις σχέσεις ενός μέρους (ή, στην περίπτωση του Προμηθευτή,
κάθε μέρος του Ομίλου Yara) που θα θεωρούνταν εμπιστευτική από έναν
συνετό επιχειρηματία, περιλαμβάνοντας αλλά όχι αποκλειστικά
πληροφορίες σχετικές με τις επιχειρήσεις, τα οικονομικά, τις διαδικασίες, τα
σχέδια, τις πληροφορίες παραγωγής, τα Πνευματικά Δικαιώματα, τα
εμπορικά απόρρητα, λογισμικό, ευκαιρίες αγοράς και πελάτες.
«Εργάσιμη Ημέρα» θα σημαίνει κάθε μέρα που δεν είναι Σάββατο, Κυριακή
ή δημόσια εορτή στη χώρα του προμηθευτή και του πελάτη.
«Κανονισμός REACH» θα σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) REACH (EK
1907/2006).
«Κοντινός Συγγενής» θα σημαίνει το σύζυγο ενός προσώπου, τους
προγόνους, γονείς, αδέρφια, παιδιά, ανιψιές, ανίψια, θείες, θείους, και το
σύζυγο καθενός από αυτούς τους ανθρώπους.
«Κυρώσεις» θα σημαίνει οικονομικές κυρώσεις, εμπορικά εμπάργκο και
περιορισμούς σχετικούς με την τρομοκρατία που επιβάλλονται από ένα
Σώμα Επιβολής Κυρώσεων από καιρό σε καιρό.
«Λίστα Κυρώσεων» θα σημαίνει κάθε λίστα ειδικά καθορισμένων εθνικών ή
κωλυομένων ή προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή
οντότητες (ή παρομοίως) που επιβάλλονται από ένα Σώμα Επιβολής
Κυρώσεων σχετικά με κυρώσεις από καιρό σε καιρό.
«Παραδοτέα» θα σημαίνει όλα τα αγαθά, υπηρεσίες, εργασία, αρχεία,
πιστοποιητικά και υλικά συσκευασίας, αναλόγως, που θα παραδοθούν από
τον Προμηθευτή βάσει της Συμφωνίας.
«Πελάτης» θα σημαίνει την οντότητα που αναγνωρίζεται ως αγοραστής των
Παραδοτέων και τον αντισυμβαλλόμενο του Προμηθευτή στη Συμφωνία.
«Προμηθευτής»
θα σημαίνει την οντότητα που αναγνωρίζεται σαν
προμηθευτής των παραδοτέων και ο αντισυμβαλλόμενος του πελάτη στη
συμφωνία.
«Προσωπικά Δεδομένα» θα σημαίνει δεδομένα από τα οποία ένα
πρόσωπο μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να αναγνωριστεί ή όπως άλλως
ορίζονται στην εφαρμόσιμη νομοθεσία.
«Συμφωνία» θα σημαίνει τη συμφωνία πώλησης μεταξύ του Προμηθευτή
και του Πελάτη (είτε αποτελείται από ένα έγγραφο πωλήσεων, εντολή
αγοράς και εντολή αποδοχής, είτε άλλως), αυτούς τους Γενικούς Όρους και
Προϋποθέσεις Πώλησης και κάθε άλλα παραρτήματα, και συμφωνημένες
τροποποιήσεις ή παραλλαγές στα προαναφερθέντα έγγραφα.
«Σώμα Επιβολής Κυρώσεων» θα σημαίνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα 1)
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, 2)την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3) τo
Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου
Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 4) κάθε Αρμόδια
Αρχή για επιβολή κυρώσεων στη χώρα που είναι η κατοικία του
Προμηθευτή ή η μητρική του εταιρεία.
«Το γεγονός της κύρωσης» θα σημαίνει τα γεγονότα που αναφέρονται στον
όρο 25.1.
«ΥΠΑΠ» θα σημαίνει υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον και ποιότητα.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης ισχύουν για τη
Συμφωνία, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε άλλων όρων που ο Πελάτης
επιδιώκει να επιβάλει ή να ενσωματώσει ή οι οποίοι υπονοούνται από το
εμπόριο, το έθιμο, την πρακτική ή την πορεία των συναλλαγών, εκτός εάν
η αποδοχή επιβεβαιώνεται ρητά από τον Προμηθευτή. Με την παραγγελία
με τον Προμηθευτή ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται ανεπιφύλακτα από
τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πώλησης.
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2.3

Δεν ισχύουν τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών
Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς
στη
Συμφωνία
από
εξουσιοδοτημένους
Αντιπροσώπους
των
συμβαλλόμενων μερών.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των διατάξεων της Συμφωνίας, θα δοθεί
προτεραιότητα στα συμβατικά έγγραφα με την ακόλουθη σειρά: (i) το
έγγραφο πώλησης / επιβεβαίωση της παραγγελίας, (ii) τους παρόντες
Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πώλησης και (iii) όλα τα άλλα
προσαρτήματα της Συμφωνίας.

3.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

3.1

Οποιεσδήποτε διαφημίσεις, προσφορές ή παρόμοιες πληροφορίες που
παρέχονται από τον Προμηθευτή δεν αποτελούν προσφορά για σύναψη
συμφωνίας και δεν είναι αποδεκτές αλλά αποτελούν περισσότερο
προσκλήσεις προς τον Πελάτη να υποβάλει δεσμευτική προσφορά για
αγορά με τη μορφή εγγράφου παραγγελίας (ή κάτι παρόμοιο). Ο
Προμηθευτής μπορεί να εκδώσει παραλαβή παραγγελίας, η οποία είναι
απλώς για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελεί επιβεβαίωση ή
αποδοχή της παραγγελίας. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που
προτείνονται στη παραγγελία από τον Προμηθευτή θα θεωρούνται ως νέα
προσφορά, στην οποία ο Πελάτης οφείλει να απαντήσει υποβάλλοντας νέα
προσφορά για αγορά με τη μορφή εγγράφου παραγγελίας (ή παρόμοιου).
Η Συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη θα διαμορφωθεί και
θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την (i) παραλαβή από τον Προμηθευτή
εγγράφου παραγγελίας (ή παρόμοιου ) από τον Πελάτη και (ii) την
επακόλουθη αποστολή από τον Προμηθευτή στον Πελάτη ενός εγγράφου
επιβεβαίωσης παραγγελίας (ή παρόμοιου).
Μόλις επιβεβαιωθεί, καμία παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να
τροποποιηθεί από τον Πελάτη, παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή
έγκριση από τον Προμηθευτή.

2.2
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4.

ΓΕΝΙΚΑ

4.1

Η Συμφωνία συνιστά το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατανοήσεις, συζητήσεις,
αλληλογραφία και διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτών, προφορικά ή γραπτώς,
σχετικά με τα Παραδοτέα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει επικαλεσθεί
καμία δήλωση, υπόσχεση, εκπροσώπηση, διαβεβαίωση ή εγγύηση που
έχει γίνει ή δοθεί από ή για λογαριασμό του Προμηθευτή η οποία δεν
αναφέρεται στη Συμφωνία.
Όλα τα δείγματα, τα σχέδια, η περιγραφική ύλη ή η διαφήμιση που
παράγονται από τον Προμηθευτή και τυχόν περιγραφές ή απεικονίσεις που
περιέχονται στους καταλόγους ή στα φυλλάδια του Προμηθευτή
παράγονται με μοναδικό σκοπό να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα για
τα Παραδοτέα που περιγράφονται σε αυτά και δεν θα αποτελέσουν μέρος
της συμφωνίας ή έχουν οποιαδήποτε συμβατική ισχύ.
Τα Παραδοτέα παραδίδονται αυστηρά με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης
έχει ικανοποιηθεί για την καταλληλότητά τους για τους συγκεκριμένους
σκοπούς του Πελάτη. Οποιεσδήποτε συμβουλές παρέχονται από τον
Προμηθευτή ή τους αντιπροσώπους του δίνονται με βάση τις καλύτερες
γνώσεις τους και δεν απαλλάσσουν τον Πελάτη από το να διεξάγει τις δικές
του έρευνες και δοκιμές ή να υποχρεώσει τον Προμηθευτή και / ή τους
Αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε ευθύνη.
Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων
είναι αντίθετο προς το υποχρεωτικό δίκαιο και ως εκ τούτου θεωρείται
άκυρο, οι υπόλοιποι όροι δεν θα επηρεαστούν και θα ισχύουν χωρίς καμία
αλλαγή και τα μέρη θα διαπραγματεύονται καλή τη πίστει για την
τροποποίηση αυτής της διάταξης, ώστε, από τη στιγμή που τροποποιηθεί,
είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή και, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,
επιτυγχάνει την αρχική εμπορική πρόθεση των μερών.
Η αποτυχία ή η καθυστέρηση από ενός μέρους για άσκηση οποιουδήποτε
δικαιώματος ή έννομης προστασίας που παρέχεται βάσει της παρούσας
Συμφωνίας ή του νόμου δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό ή
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικα μέσα ούτε εμποδίζει ή περιορίζει την
περαιτέρω άσκηση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου
μέσου. Καμία ενιαία ή μερική άσκηση αυτού του δικαιώματος ή έννομης
προστασίας δεν αποκλείει ή περιορίζει την περαιτέρω άσκηση του εν λόγω
δικαιώματος ή άλλου δικαιώματος ή έννομης προστασίας.
Οι ειδοποιήσεις, ισχυρισμοί κ.λπ. που απαιτείται από την Συμφωνία να
υποβληθούν γραπτώς , αποστέλλονται με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στους εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους του άλλου
συμβαλλόμενου μέρους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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5.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

5.1

Όταν ο Πελάτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για την πώληση Παραδοτέων από
τον Προμηθευτή, προμηθεύεται και συντηρεί με δικά του έξοδα κατάλληλη
ασφαλιστική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιορισμένης σε
ασφάλιση αστικής ευθύνης) προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες του
Πελάτη και τη φύση των Παραδοτέων. Η κάλυψη και η διάρκεια των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων οφείλουν να καλύπτουν όλες τις δυνητικές
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη Συμφωνία και τα Παραδοτέα και
παραιτούνται από δικαιώματα υποκατάστασης έναντι του Προμηθευτή.
Κατόπιν αιτήματος του Προμηθευτή, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει τα
σχετικά πιστοποιητικά ασφάλισης καθώς και τους σχετικούς όρους των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

6.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

6.1

Αν δεν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά, οι όροι παράδοσης θα είναι
σύμφωνοι με το Incoterms 2010. Αν δεν έχει συμφωνηθεί καμία προθεσμία
παράδοσης, η παράδοση θα πραγματοποιηθεί κατά το νωρίτερο από την
ημερομηνία κατά την οποία τα Παραδοτέα θα τεθούν στη διάθεση (i) του
Πελάτη ή (ii) του μεταφορέα, του πράκτορα μεταφορών ή οποιοσδήποτε
άλλου υπευθύνου για τη μεταφορά των Παραδοτέων (ανεξάρτητα από το
ποιος έχει διορίσει τον εν λόγω μεταφορέα).
Εάν έχει συμφωνηθεί ότι ο Προμηθευτής θα φροντίσει για τη μεταφορά των
Παραδοτέων, ο Προμηθευτής μπορεί να αποφασίσει για τον τρόπο και το
όχημα της μεταφοράς και του μεταφορέα κατά την απόλυτη κρίση του,
ωστόσο πάντοτε σύμφωνα με οποιαδήποτε συμφωνημένη προθεσμία
παράδοσης. Ο Πελάτης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τον μεταφορέα
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και με όλους τους ισχύοντες χρόνους εκφόρτωσης, όπως γνωστοποιείται
είτε από τον μεταφορέα είτε από τον Προμηθευτή. Οποιεσδήποτε
πρόσθετες αμοιβές ή έξοδα που προκύπτουν λόγω καθυστερημένης
εκφόρτωσης που προκαλείται από τον Πελάτη ή τους Εκπροσώπους του
θα χρεώνονται στον Πελάτη από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής μπορεί
επίσης να χρεώσει μία εύλογη χρέωση ενοικίου στον Πελάτη σε περίπτωση
υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου εκφόρτωσης.
Εάν η παράδοση πρόκειται να γίνει με πλοίο, ισχύουν οι ισχύοντες όροι
ναυτιλίας του Προμηθευτή και ενσωματώνονται με παραπομπή. Οι όροι
αποστολής διατίθενται από τον Προμηθευτή κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.
Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει στον Προμηθευτή τις κατάλληλες και
έγκαιρες οδηγίες παράδοσης γραπτώς. Εάν ο Πελάτης απαιτήσει ειδική
μέθοδο παράδοσης, ο Πελάτης πρέπει να το ζητήσει το αργότερο κατά τη
στιγμή της παραγγελίας. Εάν ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να
παραδώσει τα Παραδοτέα στον καθορισμένο τόπο παράδοσης / λιμένα, ο
Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη και δικαιούται να παραδώσει στον
επόμενο προσβάσιμο και κατάλληλο τόπο παράδοσης / λιμένα ή στον
τόπο παράδοσης / λιμένα που ζητήθηκε από τον Πελάτη. Οποιεσδήποτε
πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν λόγω αυτού του αλλαγμένου τόπου
παράδοσης θα χρεώνονται στον Πελάτη από τον Προμηθευτή, εκτός αν
προκαλούνται από πταίσμα εκ μέρους του Προμηθευτή.
Επιπλέον, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς ή ορίζεται στην
ισχύουσα προθεσμία παράδοσης, τα ακόλουθα θα χρεωθούν ξεχωριστά
στον Πελάτη απο τον Προμηθευτή, και με αποκλειστική κρίση του
Προμηθευτή: (i) οποιεσδήποτε δαπάνες ή κυρώσεις σε περίπτωση
ακύρωσης ή αλλαγής παραγγελίας του Πελάτη , (ii) οποιαδήποτε έξοδα
μεταφοράς, ασφάλισης, φόρου κ.λπ. που σχετίζονται με την παράδοση, (iii)
τυχόν χρεώσεις τελικής επεξεργασίας (THC), επιβάρυνση κράτησης, τέλη
κράτησης, τέλη αντλίας, τέλη στάθμης νερού, τέλη αποβάθρας, τυχόν
πρόσθετα τέλη εξοπλισμού και οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες χρεώσεις ,
(iv) οποιεσδήποτε δαπάνες ή κυρώσεις σε περίπτωση βλάβης του
οχήματος μεταφοράς, δοχείου, εξοπλισμού (ή παρόμοιου) και (v) επειδή οι
καταβληθείσες τιμές μεταφοράς εμπορευμάτων ισχύουν μόνο υπό την
προϋπόθεση της ανεμπόδιστης μεταφοράς, οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται
με πρόσθετες περιόδους αναμονής εξαιτίας περιστάσεων εκτός του
ελέγχου του Προμηθευτή.
Κατόπιν αιτήματος του Προμηθευτή και με έξοδα του Προμηθευτή, ο
Πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει δωρεάν στον πάροχο οποιαδήποτε
παλέτα ή άλλο υλικό συσκευασίας. Ο Πελάτης θα θέσει οποιοδήποτε τέτοιο
υλικό συσκευασίας διαθέσιμο για τη παραλαβή του σε χρόνο που ο
Προμηθευτής εύλογα θα ζητήσει.
Όταν έχει συμφωνηθεί ότι τα Παραδοτέα μπορούν να παραδοθούν σε
δόσεις, κάθε παράδοση θεωρείται χωριστή σύμβαση και τιμολογείται και
καταβάλλεται χωριστά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί συλλογική τιμολόγηση.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση ή ελάττωμα σε δόση δεν
παρέχει στον Πελάτη δικαίωμα ακύρωσης ή απόρριψης οποιασδήποτε
άλλης δόσης ή τερματισμού της Συμφωνίας σε σχέση με Παραδοτέα που
δεν παραδόθηκαν.
Εάν ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των Παραδοτέων, ο
Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει την καταλληλόλητα, την ασφάλεια και την
καθαριότητα του επιλεγμένου τρόπου και του οχήματος μεταφοράς και θα
είναι υπεύθυνος από κάθε άποψη για αυτή τη μεταφορά και για τυχόν
ελαττώματα στα Παραδοτέα που προκαλούνται από την μεταφορά. Ο
Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να φορτώσει τα Παραδοτέα
σε ένα όχημα μεταφοράς, το οποίο, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρεί
ότι δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς ή τις
απαιτήσεις HESQ. Η φόρτωση των Παραδοτέων δεν θεωρείται έγκριση
οχήματος μεταφοράς και δεν προδικάζει την ευθύνη του Πελάτη. Ο
Πελάτης πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων και να συμμορφωθεί με
τις λεπτομέρειες της παράδοσης και φόρτωσης με τον σχετικό τόπο
παράδοσης του Προμηθευτή και να διασφαλίσει ότι ο μεταφορέας είναι
εφοδιασμένος με τις απαιτούμενες εντολές παραλαβής κλπ. Ο
Προμηθευτής μπορεί, κατά την κρίση του, να χρεώσει τέλη διακίνησης σε
περίπτωση που ο Πελάτης ή ο μεταφορέας του δεν συμμορφώνονται με
τους ισχύοντες χρόνους φόρτωσης.
Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για (i) την αυστηρή τήρηση όλων των νόμων
και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των εφαρμοστέων
φόρων) σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των
Παραδοτέων στη χώρα και στον τόπο παράδοσης (εισαγόμενα ή μη), (ii)
την απόκτηση και διατήρηση με πλήρη ισχύ και αποτελέσματα, με δικά του
έξοδα, τέτοιων αδειών, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων, και άλλων
συγκαταθέσεων σε σχέση με την εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση,
διανομή, πώληση και χρήση των Παραδοτέων όπως απαιτούνται
περιστασιακά (ανεξάρτητα από το εάν εισάγονται ή όχι) και (iii), εάν το
ζητήσει ο Προμηθευτής, διαθέτοντας αντίγραφα των εν λόγω αδειών και
συγκαταθέσεων στον Προμηθευτή πριν από την παράδοση για έλεγχο.

7.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

7.1

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα Παραδοτέα πρέπει να παραδοθούν
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη σύναψη της Συμφωνίας.
Λόγω περιορισμών στη διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής και
προϊόντων, οι ημερομηνίες που αναφέρονται για την παράδοση είναι
ενδεικτικές και αποτελούν μόνο εκτιμήσεις, και ο χρόνος παράδοσης δεν
είναι ουσιαστικός. Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μόνο από την (i)
ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας ή (ii) από την παραλαβή τυχόν
γραπτών οδηγιών παράδοσης ή / και άλλων εγγράφων ή πληροφοριών
από τον Πελάτη.
Εάν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει λόγο να πιστεύει ότι η
παράδοση ή παραλαβή των Προϊόντων θα καθυστερήσει, το
ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το
άλλο, αναφέροντας τον λόγο της καθυστέρησης και την επίδραση στην
αναφερόμενη ημερομηνία παράδοσης.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι
καθυστερήσεις στην παράδοση δεν δίνουν το δικαίωμα στον Πελάτη να (i)
αρνηθεί να παραλάβει κατά την παράδοση, (ii) να καταγγείλει τη συμφωνία,
(iii) να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν Ζημιές. Σε περίπτωση τυχόν
καθυστερήσεων για τις οποίες έχουν δοθεί εγγράφως καθορισμένες και
επιβεβαιωμένες ημερομηνίες παράδοσης από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης
οφείλει να υποβάλει οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με καθυστερημένες
παραδόσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός
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πέντε (5) Εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία επιβεβαίωσης. Εάν ο
Πελάτης δεν υποβάλει την αξίωσή του στον Προμηθευτή εντός της
καθορισμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει κάνει αποδοχή της
καθυστερημένης παράδοσης και ως ανεπιφύλακτης παραίτησης από
τυχόν αξιώσεις. Ωστόσο σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης
μεγαλύτερης των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την συμφωνημένη και
επιβεβαιωμένη εγγράφως ημερομηνία παράδοσης από τον Προμηθευτή, ο
Πελάτης δύναται να ακυρώσει την παράδοση τυχόν μέρους των
Παραδοτέων που δεν έχουν παραδοθεί.
Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή
καθυστέρηση στην παράδοση μιας παραγγελίας, στο βαθμό που η εν λόγω
αποτυχία ή καθυστέρηση οφείλεται (i) στην παράλειψη του Πελάτη να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Συμφωνία,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, στην αποτυχία του
Πελάτη να παρέχει στον Προμηθευτή επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή
οποιωνδήποτε άλλων οδηγιών σχετικών με την προμήθεια των
Παραδοτέων ή (ii) οποιεσδήποτε περιστάσεις εκτός του ελέγχου του
Προμηθευτή που εμποδίζουν την έγκαιρη παράδοση.

8.

ΤΙΤΛΟΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

8.1

Ο κίνδυνος στα Παραδοτέα πρέπει να μεταβιβάζεται στον Πελάτη σε κάθε
παράδοση, ή σε περίπτωση ασυσκεύαστων παραδόσεων, σταδιακά όπως
πραγματοποιείται η κάθε παράδοση, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την
προϋπόθεση 6.1.
Ο τίτλος στα Παραδοτέα δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη μέχρις ότου ο
Προμηθευτής λάβει πλήρη πληρωμή για (i) τα Παραδοτέα και (ii) όλα τα
άλλα ποσά που οφείλονται ή καθίστανται οφειλόμενα στον Προμηθευτή
από τον Πελάτη σε σχέση με αυτά τα Παραδοτέα. Ο Πελάτης, μετά από
αίτημα του Προμηθευτή, συνδράμει στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων είναι
απαραίτητα για την προστασία του τίτλου του Προμηθευτή, όπως ορίζεται
στον παρόντα όρο 8, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της καταχώρησης
τυχόν απαιτούμενης χρέωσης επί χρημάτων ή αγαθών.
Μέχρι να περάσει ο τίτλος από τον Προμηθευτή στον Πελάτη, ο Πελάτης
οφείλει (i) να αποθηκεύσει αυτά τα Παραδοτέα ξεχωριστά από όλα τα άλλα
Παραδοτέα (στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των
Παραδοτέων) που κατέχει ο Πελάτης ώστε να παραμείνουν άμεσα
αναγνωρίσιμα ως ιδιοκτησία του Προμηθευτή. (ii) δεν δεσμεύει πλήρως ή
εν μέρει τα Παραδοτέα , (iii) να διατηρεί και να αποθηκεύει αυτά τα
Παραδοτέα σε ικανοποιητικές συνθήκες (iv) να επιστρέψει τα Παραδοτέα
στον Προμηθευτή κατόπιν αιτήματος και (v) να τα κρατήσει ασφαλισμένα
για λογαριασμό του Προμηθευτή για την πλήρη τιμή τους έναντι όλων των
κινδύνων, όλα με δικά του έξοδα. Ο Πελάτης χορηγεί στον Προμηθευτή
αμετάκλητη άδεια για τον Προμηθευτή και τους Αντιπροσώπους του να
εισέλθουν σε κάθε χώρο όπου συνήθως αποθηκεύονται τα Παραδοτέα που
ανήκουν στον Προμηθευτή για να εξακριβωθεί κατά πόσον αποθηκεύονται
τα Παραδοτέα εκεί και να επιθεωρηθούν, να μετρηθούν και να ανακτηθούν.
Μέχρι να μεταβιβαστεί ο τίτλος από τον Προμηθευτή στον Πελάτη, ο
Πελάτης μπορεί να μεταπωλεί τα Παραδοτέα σε τρίτους και να μεταβιβάσει
τον τίτλο σε αυτό το τρίτο μέρος υπό τους ακόλουθους όρους: (i) η πώληση
πραγματοποιείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του Πελάτη, και (ii)
ο Πελάτης κατέχει το προϊόν οποιασδήποτε μεταπώλησης με εμπιστοσύνη
για τον Προμηθευτή.
Μέχρις ότου μεταβιβαστεί ο τίτλος από τον Προμηθευτή στον Πελάτη, ο
Πελάτης μπορεί μόνον να επεξεργαστεί (δηλαδή να ανακατεύει ή να
αναμειγνύει) τα Παραδοτέα με τους ακόλουθους όρους: (i) η επεξεργασία
είναι στην κανονική πορεία της επιχείρησης του Πελάτη, (ii) ο Προμηθευτής
και ο Πελάτης γίνονται συνιδιοκτήτες των μεταποιημένων προϊόντων
αναλογικά με τα παρεχόμενα στοιχεία, και (iii) ο Πελάτης κατέχει τα αγαθά
που ανήκουν από κοινού με εμπιστοσύνη για τα συμβαλλόμενα μέρη και
χωρίς καμία δαπάνη για τον Προμηθευτή.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο
Προμηθευτής έχει πάγια επιβάρυνση του πωλητή για όλα τα Παραδοτέα
που πωλούνται με πίστωση (συμπεριλαμβανομένων των από κοινού
αγαθών) ως εγγύηση για την τιμή αγοράς πλέον τόκων και εξόδων.
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9.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

9.1

Μόλις ο Πελάτης λάβει τα Παραδοτέα και πριν αρχίσει να τα χρησιμοποιεί,
ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξετάσει προσεκτικά κατά πόσο τα
ληφθέντα Παραδοτέα συμμορφώνονται με τη Συμφωνία και εάν τα
Παραδοτέα πάσχουν από τυχόν Ελαττώματα Ασφαλείας. Ο Πελάτης
μπορεί να μεριμνήσει, με δικά του έξοδα, για τη δοκιμή και την επιθεώρηση
των Παραδοτέων από ανεξάρτητο οργανισμό επιθεώρησης.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας κατα την μεταφορά ή ελλειπούς
ποσότητας, ο Πελάτης υποβάλλει γραπτώς (μαζί με την απαραίτητη
τεκμηρίωση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) την δήλωση
απαίτησης απευθείας στον μεταφορέα αμέσως μετά τη λήψη των
παραδοτέων και ταυτόχρονα παρέχει αντίγραφο της ίδιας ειδοποίησης
προς τον Προμηθευτή.
Με την επιφύλαξη των όρων της Συμφωνίας, ο Πελάτης μπορεί να
απορρίψει εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε Παραδοτέα που του
παραδόθηκαν και δεν συμμορφώνονται με τη Συμφωνία και να αναζητήσει
ένδικα βοηθήματα σύμφωνα με τον όρο 12, υπό την προϋπόθεση οτι
υποβάλλεται γραπτή ειδοποίηση απαίτησης προς τον Προμηθευτή: (i) σε
περίπτωση ελαττώματος που είναι εμφανές κατά τη συνήθη οπτική
επιθεώρηση, εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από τη στιγμή που τα
Παραδοτέα τέθηκαν στη διάθεση του Πελάτη , (ii) σε περίπτωση
λανθάνουσας βλάβης, εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από τη στιγμή
που το λανθάνον ελάττωμα έχει καταστεί εμφανές, και (iii) εν πάση
περιπτώσει εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση. Για την αποφυγή
αμφιβολιών και αν δεν συμφωνηθεί άλλως, το δικαίωμα απόρριψης των
Προϊόντων δεν συνεπάγεται δικαίωμα απόρριψης της φυσικής παράδοσης
Παραδοτέων, αλλά απλώς υποβολή ειδοποιήσεων απαίτησης. Σε
περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί σε σχετική ειδοποίηση εντός της
σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τέτοια Παραδοτέα και
ως ανεπιφύλακτη παραίτηση από τυχόν αξιώσεις.
Οι ειδοποιήσεις απαιτήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
πληροφορίες: (i) τυχόν τιμολόγια και αριθμούς παραγγελιών, (ii) όλους
τους κωδικούς ιχνηλασιμότητας και παρτίδας , (iii) περιγραφές προϊόντων ,
(iv) λεπτομερή περιγραφή της φύσης και της έκτασης του ελαττώματος (v)
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9.5

τεκμηρίωση ότι το ελάττωμα ή / και η έλλειψη ήταν παρόντα κατά τη στιγμή
της παράδοσης (vi) τύπος, όχημα και λεπτομέρειες της μεταφοράς (vii) τις
τεκμαιρόμενες περιστάσεις που οδηγούν στο ελάττωμα και (viii) τον τόπο
και τους όρους αποθήκευσης των Παραδοτέων από το χρόνο παράδοσης.
Ο Προμηθευτής μπορεί να ζητήσει να εξετάσει τα Παραδοτέα στις
εγκαταστάσεις του Πελάτη ή να αποστείλει δείγμα των Παραδοτέων για
εξέταση πριν συμφωνήσει σε οποιαδήποτε καταγγελία. Με την επιφύλαξη
του όρου 12.1, τα ελαττωματικά Παραδοτέα είναι ιδιοκτησία του
Προμηθευτή και τίθενται στη διάθεση του Προμηθευτή. Τα παραδοτέα
πρέπει να επιστραφούν μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον Προμηθευτή και
κάθε κόστος που σχετίζεται με την επιστροφή Παραδόσεων χωρίς
προηγούμενη συμφωνία πρέπει να καταβάλλεται από τον Πελάτη. Είναι
ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι τα τυχόν επιστραφέντα Παραδοτέα
έχουν κατάλληλη προστατευτική συσκευασία και ότι τα στοιχεία
παραγγελίας του Πελάτη είναι σαφώς αναγνωρίσιμα στην εξωτερική
συσκευασία.

10.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10.1

Τα Παραδοτέα που παρέχονται στον Πελάτη από τον Προμηθευτή στο
πλαίσιο της Συμφωνίας πρέπει, κατά τον χρόνο της παράδοσης (i) να
συμμορφώνονται με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές,
και (ii) να
συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
απαιτήσεις. Ο προμηθευτής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την
ποιότητα, τη χρηστικότητα ή τα χαρακτηριστικά μετά την παράδοση,
εξαιτίας της αλλοιώσιμης φύσης των Παραδοτέων και της εξάρτησης τους
από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού. Εάν ισχύουν τυχόν
ρυθμιστικά επίπεδα ανοχής, αυτά θα ισχύουν για τα Παραδοτέα και τις
συμφωνημένες προδιαγραφές.
Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και εργασίες με λογικές
δεξιότητες και φροντίδα και σύμφωνα με τις γενικώς αναγνωρισμένες
εμπορικές πρακτικές και πρότυπα που ισχύουν στον κλάδο για παρόμοιες
υπηρεσίες.
Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές των
Παραδοτέων ανά πάσα στιγμή στο βαθμό που απαιτείται από τυχόν
ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Εάν ο Πελάτης έχει
ετοιμάσει τις προδιαγραφές, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια
και την πληρότητα των προδιαγραφών.
Η δειγματοληψία και η ανάλυση των Παραδοτέων θα πραγματοποιηθούν
στο σημείο παραγωγής του Προμηθευτή ή / και κατά τη φόρτωση. Ο
Προμηθευτής θα παράσχει στον Πελάτη πιστοποιητικό ανάλυσης για τα
Παραδοτέα, κατόπιν αιτήσεως, το οποίο θα θεωρείται ως απόδειξη
ποιότητας και θα θεωρείται αποδεκτό από τον Πελάτη, εκτός εάν άλλως
τεκμηριωθεί εγγράφως από τον Πελάτη.
Με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Προμηθευτή, ο Πελάτης μπορεί
να είναι παρών ή να εκπροσωπείται στον τόπο φόρτωσης, με δικά του
έξοδα και με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας.
Οποιαδήποτε δείγματα και δοκιμές που διεξάγονται από τον Πελάτη θα
γίνονται αποδεκτά από τον Προμηθευτή μόνο εάν πραγματοποιηθούν από
ένα προκαθορισμένο ερευνητικό εργαστήριο πιστοποιημένο με ISO.
Η παραδοθείσα ποσότητα θεωρείται πλήρης ποσότητα, υπό τον όρο ότι
δεν θα αποκλίνει από τη συμφωνηθείσα ποσότητα κατά περισσότερο από
ένα (1)% για συσκευασμένα / συσκευασμένα Παραδοτέα και δέκα (10)%
για ασυσκέυαστα Παραδοτέα. Τα βάρη και η ποσότητα καθορίζονται από
τα συστήματα ζύγισης του Προμηθευτή και τέτοια βάρη και ποσότητες (που
αναφέρονται σε φορτωτική, φύλλων πορείας ή άλλως) καθορίζονται ως
βάση για την τιμολόγηση. Για συσκευασμένα Παραδοτέα, θα
χρησιμοποιηθεί το καθαρό βάρος, το οποίο θα υπολογιστεί με βάση το
βάρος των Προϊόντων μείον τη συσκευασία.
Τα βάρη και η ποσότητα των Παραδοτέων που παρέχονται από τον
Προμηθευτή θα θεωρούνται ως απόδειξη της ποσότητας και θα
θεωρούνται αποδεκτά από τον Πελάτη, εκτός εάν άλλως τεκμηριωθεί
γραπτώς από τον Πελάτη. Οποιοδήποτε έλλειμμα ή υπέρβαση εντός των
ορίων ανοχής που αναφέρονται στην προϋπόθεση 10.6 δεν παρέχει στον
Πελάτη το δικαίωμα να απορρίψει μια παράδοση, αλλά οφείλει να γινει
αναπροσαρμογή του τιμολογίου από τον Προμηθευτή ανάλογα με τις
πραγματικές ποσότητες που παραδόθηκαν.
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΡΟ 10 ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΟΝ ΝΟΜΟ Η
ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ,, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ , ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η / ΚΑΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΕΙΔΟΣ, ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Η ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ,
ΧΡΗΣΗ
Η
ΑΛΛΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ,
ΕΙΤΕ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΥΠΟΝΟΗΘΕΙ Η ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΡΗΤΑ.
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11.

ΤΙΜΕΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ

11.1

Εάν δεν έχει συμφωνηθεί τιμή πριν την παράδοση, ο τιμοκατάλογος του
Προμηθευτή που ισχύει κατά τη στιγμή της παράδοσης θα θεωρείται ως η
συμφωνηθείσα τιμή. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί
κατά καιρούς τους τιμοκαταλόγους του. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα
μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετη πάγια χρέωση βάσει της τιμής
πληρωμής
Ο Προμηθευτής δύναται, προειδοποιώντας τον Πελάτη οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, να αυξήσει την τιμή των
Παραδοτέων ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αύξηση του κόστους των
Παραδοτέων που οφείλεται σε (i) οποιεσδήποτε αλλαγές στους φόρους,
τους δασμούς ή άλλες κρατικές επιβαρύνσεις και (ii) κάθε αίτημα του
Πελάτη να αλλάξει την/τις ημερομηνία(ες) παράδοσης, τις παραγγελθείσες
ποσότητες ή τύπους Παραδοτέων που έχουν παραγγελθεί ή τις
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προδιαγραφές τους. Εάν ο Προμηθευτής αυξήσει την τιμή κατά
περισσότερο από δέκα (10)%, ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει τις
σχετικές παραγγελίες εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την λήψη
της ειδοποίησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί
τη νέα τιμή και ως ανεπιφύλακτη παραίτηση από τυχόν αξιώσεις.
Ο Προμηθευτής μπορεί να τιμολογήσει τον Πελάτη για τα Παραδοτέα σε
οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των
Παραδοτέων. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ή δηλωθεί διαφορετικά στο
τιμολόγιο, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει το τιμολόγιο πλήρως και σε
εκκαθαρισμένα υπόλοιπα αμέσως μόλις παραλάβει τον τραπεζικό
λογαριασμό που υποδείχθηκε από τον Προμηθευτή. Όλες οι εκκρεμείς
πληρωμές που καταβάλλονται βάσει της Συμφωνίας καθίστανται απαιτητές
αμέσως μετά τη λήξη της. Κανένα εμφανές γραφικό λάθος στα έγγραφα
πληρωμής δεν επιτρέπει στον Πελάτη να απορρίψει τα έγγραφα ή να
καθυστερήσει την πληρωμή. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει τον
Προμηθευτή εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών σε περίπτωση
καταγγελίας τιμολογίου, σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχθηκε
το τιμολόγιο αυτό και ως ανεπιφύλακτη παραίτηση από τυχόν αξιώσεις.
Όλες οι τιμές που παρατίθενται ή παρέχονται από τον Προμηθευτή για τα
Παραδοτέα είναι καθορισμένες εκτός από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ), ειδικούς φόρους κατανάλωσης και οποιονδήποτε άλλο φόρο ή
δασμό που είναι για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να
καταβάλλει τον ΦΠΑ στον Προμηθευτή επιπλέον της τιμής των
Παραδοτέων, εκτός εάν εφαρμόζεται απαλλαγή από ΦΠΑ, αντίστροφη
επιβάρυνση ή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες
νόμους. Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, ο Προμηθευτής υποβάλλει αίτηση
απαλλαγής από τον ΦΠΑ, μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ ή αντίστροφης
επιβάρυνσης και ο Πελάτης παρέχει στον Προμηθευτή για το σκοπό αυτό
όλες τις απαιτούμενες και έγκυρες πληροφορίες και τεκμηρίωση , που ζητά
ο Προμηθευτής, το αργότερο σε τρεις (3) εβδομάδες από την ημερομηνία
τιμολόγησης της σχετικής παράδοσης, επαρκείς για να υποστηρίξουν
απαλλαγή από τον ΦΠΑ, μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ ή αντίστροφη
επιβάρυνση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν ο Πελάτης δεν
παράσχει εγκαίρως στον προμηθευτή τέτοιες πληροφορίες ή / και έγγραφα,
ο Προμηθευτής δικαιούται να ακυρώσει το τιμολόγιο για την παράδοση και
να εκδώσει νέο τιμολόγιο με ΦΠΑ. Εάν κάποιος (πρόσθετος) ΦΠΑ
καθίσταται οφειλόμενος επειδή ο Πελάτης δεν έχει (εγκαίρως) παράσχει
στον προμηθευτή τέτοια έγγραφα ή πληροφορίες ή λόγω τυχόν απάτης,
απώλειας ή υπεξαίρεσης σε σχέση με τα Παραδοτέα, τα έγγραφα ή τις
πληροφορίες, ο Πελάτης καλύπτει τον Προμηθευτή απέναντι σε όλες τις
υποχρεώσεις για τον εν λόγω ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων,
ποινών και εξόδων. Ο Πελάτης θα ενημερώσει τον Προμηθευτή σχετικά με
τυχόν σημαντικά γεγονότα σε περίπτωση συναλλαγών με τις εθνικές
φορολογικές / τελωνειακές αρχές για την επίλυση και διευκόλυνση των
ελέγχων και των διαφορών.
Εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή οφειλόμενη στον
Προμηθευτή στο πλαίσιο της Συμφωνίας μέχρι την συμφωνημένη
ημερομηνία προθεσμίας πληρωμής , ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει όλα
τα έξοδα είσπραξης και τόκους επί του ποσού που έχει ληφθεί
καθυστερημένα στο (i) δύο (2)% μηνιαίως ή (ii) το μέγιστο επιτόκιο
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο (εάν υπάρχει). Οι τόκοι αυτοί
συγκεντρώνονται και συντίθενται καθημερινά από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας πληρωμής μέχρι την ημερομηνία πραγματικής καταβολής
του ληξιπρόθεσμου ποσού και των τόκων, είτε πριν είτε μετά την κρίση. Για
την αποφυγή αμφιβολιών, ο Προμηθευτής μπορεί να προσθέσει
οποιαδήποτε τέτοια ποσά σε οποιοδήποτε τιμολόγιο μετά την ημερομηνία
προθεσμίας πληρωμής ή / και να συμψηφιστεί με οποιεσδήποτε
επιστροφές, εκπτώσεις ή χρηματικές επιστροφές που οφείλονται στον
Πελάτη. Ο Προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος να εφαρμόζει πρώτα όλες
τις πληρωμές που έχουν εισπραχθεί σε λογικά κόστη και έξοδα που πρέπει
να καταβληθούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, στη συνέχεια σε
δεδουλευμένους τόκους σε καθυστερημένα ποσά και, στη συνέχεια, στα
ποσά που οφείλονται με τα τιμολόγια.
Εάν (i) ο Πελάτης αθετήσει την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου
ποσού βάσει της Συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που
ισχύει μεταξύ των μερών, ή (ii) εμφανιστεί δυσμενής μεταβολή στην
οικονομική ή άλλη κατάσταση του Πελάτη, και κατά την γνώμη του
Προμηθευτή, οι περιστάσεις αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα του Πελάτη
να εκπληρώσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της
Συμφωνίας ή / και να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά με τη
φερεγγυότητα ή την πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη τότε ο
Προμηθευτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με επιφύλαξη
οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, (i) να σταματήσει οποιεσδήποτε
Παραδόσεις υπό διαμετακόμιση και να αναβάλει τυχόν περαιτέρω
παραδόσεις βάσει της Συμφωνίας (ii) να απαιτήσει ασφάλεια ή / και
μετρητά πριν από οποιαδήποτε παράδοση, μέχρις ότου ο Προμηθευτής
ικανοποιηθεί από την ικανότητα του Πελάτη για πληρωμή ή από την
πιστοληπτική ικανότητα του, ανάλογα με την περίπτωση, ή (iii) ανακτά
οποιαδήποτε και όλα τα Παραδοτέα στα οποία ο τίτλος δεν έχει ακόμη
μεταβιβαστεί στον Πελάτη σύμφωνα με την προϋπόθεση 8.
Εκτός των όσων επιτρέπονται από τις υποχρεωτικές νομικές διατάξεις , ο
Πελάτης θα καταβάλει τα ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο της Σύμβασης
στο σύνολό τους, χωρίς καμία έκπτωση ή παρακράτηση, και ο Πελάτης δεν
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε πίστωση, συμψηφισμό, μείωση ή
ανταγωγή κατά του Προμηθευτή, προκειμένου να δικαιολογήσει την
παρακράτηση της πληρωμής οποιουδήποτε τέτοιου ποσού εν όλω ή εν
μέρει. Ο Προμηθευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να περιορίσει
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που μπορεί να έχει, να
συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Πελάτη έναντι
οποιουδήποτε ποσού που οφείλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη.
Οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα, κόστη και επιβαρύνσεις που επιβαρύνουν
τον Πελάτη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της
Συμφωνίας θα καταβάλλονται από τον Πελάτη. Όλοι οι φόροι
(συμπεριλαμβανομένων των παρακρατούμενων φόρων), τα τέλη, οι
εισφορές, οι αποτιμήσεις και τα άλλα τέλη που επιβάλλονται για την αγορά,
τη φόρτωση και εκφόρτωση, τις συναφείς υπηρεσίες ή την εισαγωγή των
Παραδοτέων αποτελούν ευθύνη και, για λογαριασμό, του Πελάτη.

12.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

12.1

Με την επιφύλαξη των όρων της Συμφωνίας, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει
να αποκαταστήσει όλα τα ελαττώματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
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12.3

της μη συμμόρφωσης με τη Συμφωνία, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είτε
(i) παραδίδοντας πρόσθετα Παραδοτέα για την αποκατάσταση ενός
ελλείμματος ποσότητας (υπό τον όρο 10.6) στον αρχικό τόπο παράδοσης,
(ii) προσφέροντας μείωση της τιμής αγοράς όσον αφορά τα Παραδοτέα
που απορρίφθηκαν, (iii) αντικαθιστώντας τα απορριφθέντα Παραδοτέα
στον αρχικό τόπο παράδοσης, Ή (iv) εξοφλώντας την τιμή αγοράς για τα
απορριφθέντα Παραδοτέα στο ακέραιο. Μόλις ο Προμηθευτής
πραγματοποιήσει αυτή την επαναδιανομή ή / και την χρηματική
ανταπόδοση, δεν θα έχει άλλη υποχρέωση έναντι του Πελάτη όσον αφορά
τα απορριφθέντα Παραδοτέα.
Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να παραδώσει περαιτέρω Παραδοτέα
στην περίπτωση που το ελάττωμα των Παραδοτέων οφείλεται σε αδυναμία
του Πελάτη ή των Αντιπροσώπων του να συμμορφωθούν με τα δελτία
δεδομένων ασφαλείας ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον
Προμηθευτή, τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή βιομηχανικά πρότυπα
που αφορούν στη χρήση, το χειρισμό ή την αποθήκευση των Παραδοτέων.
Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για την παράλειψη συμμόρφωσης των
Παραδοτέων με τη Συμφωνία στο βαθμό που προκλήθηκε από
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (i) μη τήρηση των προφορικών ή
γραπτών οδηγιών του Προμηθευτή σχετικά με την αποθήκευση, τον
χειρισμό και τη χρήση των Παραδοτέων ή (αν δεν υπάρχουν) καλές
εμπορικές πρακτικές που αφορούν το ίδιο, (ii) τον Προμηθευτή μετά από
τυχόν ανακριβείς ή ελλιπείς προδιαγραφές που παρέχονται από τον
Πελάτη, (iii) ο Πελάτης να τροποποιήσει ή να επιδιορθώσει τα Παραδοτέα
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή, (iv)
φυσιολογική φθορά ή βλάβη ή αμέλεια ή (v) τα Παραδοτέα να διαφέρουν
από τις προδιαγραφές ως αποτέλεσμα αλλαγών που έγιναν για να
διασφαλιστεί ότι τα Παραδοτέα αυτά συμμορφώνονται με τις ισχύουσες
νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν
ευθύνεται για την παράλειψη συμμόρφωσης των Παραδοτέων με τη
Συμφωνία σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (i) ο Πελάτης δεν
έχει καταβάλει το συνολικό ποσό για τα Παραδοτέα στον Προμηθευτή μέχρι
την συμφωνημένη προθεσμία, ή (ii) ο Πελάτης κάνει οποιαδήποτε
περαιτέρω χρήση (κατανάλωση, επανασυσκευασία, ανάμειξη ή πώληση)
αυτών των Παραδοτέων μετά από ειδοποίηση σύμφωνα με τον όρο 9.3
(καθώς αυτό καθιστά δύσκολη την επαλήθευση ποιότητας και ποσότητας)

13.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

13.1

Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να πάρει ή να αποδεχθεί την
παραλαβή των Παραδοτέων στον συμφωνηθέντα τόπο παράδοσης ή να
εκπληρώσει οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υποχρεώσεις, και αυτό δεν
συμφωνείται σύμφωνα με τον όρο 9.3, ο Πελάτης οφείλει εντούτοις να
πληρώσει για (i) τα Παραδοτέα και ( ii) οποιεσδήποτε δαπάνες
επιβαρύνουν τον Προμηθευτή λόγω της παραβίασης. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο Προμηθευτής θα φροντίσει για τα Παραδοτέα για
λογαριασμό του Πελάτη και θα διακινδυνεύσει για ένα λογικό πρόσθετο
χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να παραλάβει τα Παραδοτέα
μετά από την πρόσθετη προθεσμία που έχει κοινοποιηθεί στον Πελάτη, ο
Προμηθευτής μπορεί (i) να τερματίσει τμήματα ή και ολόκληρη τη
Συμφωνία. (ii) να μεταπωλήσει τα Παραδοτέα στην τιμή που μπορεί άμεσα
να ληφθεί ή να διαθέσει μέρος ή το σύνολο των Παραδοτέων (iii) και να
ζητήσετε αποζημίωση για τυχόν Ζημιές που υπέστη ο Προμηθευτής ως
αποτέλεσμα της παραβίασης της σύμβασης από τον Πελάτη
Τα Παραδοτέα δεν θα χρησιμοποιούνται (i) στην παραγωγή ή επεξεργασία
παράνομων καλλιεργειών ή ουσιών
ή (ii) για οποιονδήποτε άλλο
παράνομο σκοπό. Εάν τα Παραδοτέα πρόκειται να μεταπωληθούν, ο
Πελάτης θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι
πελάτες του δεν θα χρησιμοποιήσουν τα Παραδοτέα με οποιονδήποτε
τρόπο, όπως απαγορεύεται από αυτή την προϋπόθεση.
Ο Πελάτης αποζημιώνει και διατηρεί αποζημιωμένο τον Προμηθευτή και
όλα τα μέλη του Ομίλου Yara έναντι όλων των Ζημιών που υπέστη ο
Προμηθευτής ή/και ο Όμιλος Yara με πλήρη αποζημίωση που προκύπτει
άμεσα ή έμμεσα από: (i) παραβίαση ή αποτυχία συμμόρφωσης με
οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας , (ii)
ελάττωμα στα Παραδοτέα λόγω πράξης ή παράλειψης εκ μέρους του
Πελάτη ή των Αντιπροσώπων του, (iii) τον Προμηθευτή σύμφωνα με τυχόν
προδιαγραφές που παρέχονται από τον Πελάτη , (iv) τυχόν βλάβες σε
ιδιοκτησία, είτε προσωπική είτε πραγματική, κινητή ή ακίνητη, υλική ή άυλη,
ή τραυματισμό ή θάνατο προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των
Εκπροσώπων του Πελάτη) που προκύπτουν από τη φόρτωση,
εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμό, χρήση ή διάθεση των
Παραδοτέων από τον Πελάτη και / ή (v) σε σχέση με οποιαδήποτε αμέλεια
ή εσκεμμένη παράβαση του ή από τον Πελάτη ή των Αντιπροσώπων του.
Ο όρος 13.4 δεν ισχύει για οποιοδήποτε τμήμα των Ζημιών που οφείλονται
σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.

13.2

13.3

13.4

14.

ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

14.1

Σε περίπτωση που ένας τρίτος εγείρει αξίωση κατά του Πελάτη για
αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή ζημιά σε κινητή ή ακίνητη
περιουσία που φέρεται ότι έχει προκληθεί από ή / και σχετίζεται με τη
χρήση ή / και την κατοχή των Παραδοτέων ή αν ο Πελάτης με
οποιαδήποτε τρόπο αντιληφθεί την ύπαρξη ελαττωμάτων ασφαλείας ή
άλλων επικίνδυνων ελαττωμάτων στα Παραδοτέα, ο Πελάτης οφείλει: (i) να
προλαμβάνει και να περιορίζει τον κίνδυνο και τη ζημία στο μέτρο του
δυνατού και (ii) να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή ώστε να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα.
Ο Πελάτης θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσει τυχόν
Ζημιές που προκύπτουν από ελαττωματικά προϊόντα. Καμία διάταξη της
Σύμβασης δεν θέτει περιορισμούς ή όρια στην υποχρέωση του Πελάτη να
μετριάσει τυχόν Ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί ή να προκληθεί ως
αποτέλεσμα ενός γεγονότος που μπορεί να οδηγήσει στην έγερση αξίωσης
κάτω από την αποζημίωση υπό την προϋπόθεση 14.3.
Ο Προμηθευτής οφείλει να αποζημιώνει και να συνεχίζει να αποζημιώνει
τον Πελάτη έναντι όλων των Ζημιών που υπέστη ο Πελάτης σε σχέση με
σωματικές βλάβες, θάνατο και ζημιά σε κινητή ή ακίνητη περιουσία στο
βαθμό που προκλήθηκαν από ελάττωμα στα Παραδοτέα και που απαιτείται
από το εφαρμοστέο δίκαιο, εφόσον (i) Ο Προμηθευτής έλαβε έγκαιρη
προειδοποίηση σύμφωνα με τον όρο 14.1. (ii) ο Προμηθευτής έχει τον
αποκλειστικό έλεγχο της υποστήριξης της απαίτησης και οποιασδήποτε
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διαπραγμάτευσης για τη διευθέτηση ή τον συμβιβασμό , (iii) Ο Πελάτης έχει
συμμορφωθεί με τις προφορικές ή γραπτές οδηγίες του Προμηθευτή
σχετικά με την αποθήκευση, τον χειρισμό και τη χρήση των Παραδοτέων ή
(αν δεν υπάρχουν) καλές εμπορικές πρακτικές σχετικά με αυτά, (iv) ο
Πελάτης δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε αποδοχή ευθύνης ή προσφοράς,
συμβιβασμού ή συμφωνιών διευθέτησης σχετικά με την απαίτηση, χωρίς
την προηγούμενη έγκριση του Προμηθευτή, (v) ο Πελάτης συνεργάζεται
πλήρως , ιδίαις δαπάναις, με τον Προμηθευτή για την διερεύνηση και
υποστήριξη οποιουδήποτε ισχυρισμού (με την οποία παρέχεται πρόσβαση
σε χώρους και αρχεία), και (vi) συνεργάζεται πλήρως σε τυχόν ανακλήσεις
προϊόντων σύμφωνα με τον όρο 14.4
Εάν ο Προμηθευτής διαπιστώσει ότι τυχόν Παραδοτέα που πωλούνται
στον Πελάτη ενδέχεται να είναι ελαττωματικά ή ακατάλληλα προς πώληση,
κατόπιν αιτήματος του Προμηθευτή, ο Πελάτης (i) συνεργάζεται πλήρως
με δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε έρευνα και (ii) αποσύρει όλα τα
παρόμοια Παραδοτέα από την πώληση και, κατόπιν επιλογής του
Προμηθευτή, είτε επιστρέφει τέτοια Παραδοτέα στον Προμηθευτή είτε τα
καταστρέφει και παρέχει στον Προμηθευτή γραπτή βεβαίωση της
καταστροφής αυτής. Εάν ο Πελάτης επιστρέψει ή καταστρέψει όλα τα
αποσυρθέντα Παραδοτέα και παρέχει στον Προμηθευτή γραπτή
πιστοποίηση της καταστροφής σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή, ο
Προμηθευτής θα επιλέξει i) να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει όλα τα
επιστρεφόμενα ή καταστραμμένα Παραδοτέα και ii) να επιστρέψει όλα τα
τεκμηριωμένα έξοδα μεταφοράς και καταστροφής

15.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

15.1

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΠΡΟΕΚΥΨΕ
ΑΠΟ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Η
ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ,
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ
Η
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ,
ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ,
ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΦΘΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Η ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ, ΕΙΤΕ Η ΖΗΜΙΑ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ Η / ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΕΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ)
,ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΤΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ,
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΑΛΛΩΣ , ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ 125% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.
Στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, καμία διάταξη της
Σύμβασης δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη για (i) βαρειά αμέλεια (ii)
εσκεμμένo παράπτωμα (iii) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση (iv) θάνατο ή
σωματική βλάβη ή (v) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη στο βαθμό που το ίδιο
δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί ως νομικό ζήτημα. Καμία
διάταξη της Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του
Πελάτη εάν θεωρηθεί ως "καταναλωτής" από την ισχύουσα νομοθεσία.

15.2

15.3

16.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

16.1

Κάθε μέρος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο μέρος την
καταγγελία της Συμφωνίας άμεσα εάν : (ι) το άλλο μέρος προβεί σε
ουσιώδη παραβίαση όρου της Συμφωνίας και (εάν αυτή η παραβίαση είναι
θεραπεύσιμη) αποτύχει να την θεραπεύσει εντός 20 εργάσιμων ημερών
από την ημέρα της γνωστοποίησης ή (ιι) το άλλο μέρος με
επαναλαμβανόμενο τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας
κατά τέτοιο τρόπο ώστε ευλόγως να δικαιολογείται η άποψη ότι η
συμπεριφορά αυτή αντίκειται στην εκτέλεση της Συμφωνίας ή (ιιι) έχει
κατατεθεί αγωγή, έχει δοθεί γνωστοποίηση, έχει ληφθεί απόφαση ή εντολή,
για ή σε σχέση με πτώχευση του άλλου μέρους (ιv) το άλλο μέρος
αναστείλει ή διακόψει ή απειλήσει να αναστείλει ή διακόψει την
επιχειρηματική του δραστηριότητα ή εάν (v) λάβει ή υποστεί κάποια
παρόμοια διαδικασία, ενέργεια ή γεγονός ως αποτέλεσμα χρέους σε
οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
Η παραβίαση οιουδήποτε όρου υπό 6.9, 21 μέχρι και 24 θα θεωρείται
ουσιώδης παραβίασης των υποχρεώσεων για τους σκοπούς του όρου
16.1.
Η καταγγελία της Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει τα σωρευμένα δικαιώματα,
θεραπείες, υποχρεώσεις ή ευθύνες των μερών κατά την καταγγελία
Κατά την καταγγελία της Συμφωνίας (ι) κάθε μέρος θα επιστρέφει αμελλητί
στο άλλο μέρος όλο τον εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα και ιδιοκτησία που
ανήκει στο άλλο μέρος το οποίο του είχε παραδοθεί στο πλαίσιο της
προμήθειας και αγοράς των Παραδοτέων βάσει της Συμφωνίας: και (ιι)
κατόπιν αιτήματος, θα βεβαιώνει γραπτώς στο άλλο μέρος ότι έχει
συμμορφωθεί με τις ανωτέρω προϋποθέσεις
Εάν μέρος των Παραδοτέων ή της Συμφωνίας παραμένει ανεκπλήρωτο την
ημέρα της καταγγελίας, ο Προμηθευτής δύναται (ως καταγγέλλων μέρος),
κατά την επιλογή του, είτε επεκτείνει το χρόνο της παράδοσης, ακυρώσει
την παράδοση ή πωλήσει τα Παραδοτέα στην αγορά, να χρεώσει στον
Πελάτη. τυχόν Απώλειες.

16.2

16.3
16.4

16.5

17.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ

17.1

Σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης ενεργεί ως μεσάζων για την πώληση των
Παραδοτέων από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης θα διασφαλίζει ότι όλοι οι
περιορισμοί ευθύνης, εξαιρέσεις και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις όπως
αυτές περιγράφονται στη Συμφωνία θα μεταφέρονται στους πελάτες του οι
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17.2

οποίοι στη σειρά τους οφείλουν να κάνουν ομοίως, διασφαλίζοντας έτσι ότι
οι περιορισμοί ευθύνης διατηρούνται μέχρι τα Παραδοτέα να φτάσουν
στους τελικούς χρήστες.
Στο βαθμό που ο Προμηθευτής καταστεί υπεύθυνος προς τρίτο σε σχέση
με τα Παραδοτέα ή/και τη Συμφωνία, ο Πελάτης αναλαμβάνει να
αποζημιώσει τον Προμηθευτή στον ίδιο βαθμό που η ευθύνη του
Προμηθευτή περιορίζεται σύμφωνα με τη Συμφωνία ώστε η μέγιστη έκθεση
σε κίνδυνο του Προμηθευτή ως προς τον τρίτο να περιορίζεται στα ποσά
που περιγράφονται στην παράγραφο 15.2.

18.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

18.1

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι συμμορφώνεται με τον εφαρμοστέο
Κανονισμό REACH αναφορικά με τα Παραδοτέα. Ο Προμηθευτής
αναλαμβάνει ότι όλα τα συστατικά που ενσωματώνονται στα Παραδοτέα
που υπόκεινται σε εγγραφή βάσει του Κανονισμού REACH, είναι ή θα είναι
καταγεγραμμένα από τον Προμηθευτή και/ή τους υπό-προμηθευτές του
βάσει του Κανονισμού REACH.
Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί τα Παραδοτέα μόνο για τη(τις) χρήση(εις) που
θα έχει καταγράψει ο Προμηθευτής ή της(των) χρήσης(εων) που έχουν
γνωστοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Χημικών από τον ίδιο τον Πελάτη
για τα συστατικά που ενσωματώνονται στα Παραδοτέα. Ωστόσο, εάν ο
Πελάτης προτίθεται να αποκτήσει τα Παραδοτέα για χρήση(εις)
διαφορετικές από αυτές που είναι καταγεγραμμένες από τον Προμηθευτή
και/ή από τους υπό-προμηθευτές του, ή όπως γνωστοποιήθηκε από τον
Πελάτη κατά τα ανωτέρω, τότε ο Πελάτης αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με
το σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 37 του Κανονισμού REACH.
Ο Πελάτης θα συμμορφώνεται επίσης με τις οδηγίες που ορίζονται σε
οιοδήποτε φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου κάθε
τυχόν συνημμένου σεναρίου έκθεσης κινδύνου) που δύναται να
παρασχεθεί από τον Προμηθευτή στον Πελάτη αναφορικά με τα
Παραδοτέα.

18.2

18.3

19.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(HESQ)

19.1

Ο Πελάτης θα συμμορφώνεται συνεχώς με όλους τους εφαρμοστέους
κανόνες και κανονισμούς αναφορικά με θέματα Υγιεινής, Περιβάλλοντος,
Ασφαλείας και Ποιότητας και ανακύκλωσης τυχόν συσκευασιών και θα έχει
ένα ικανοποιητικό σύστημα διασφάλισης της Υγιεινής, Περιβάλλοντος,
Ασφαλείας και Ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου που θα αρμόζει στα
Παραδοτέα. Εάν ο Πελάτης ή οιοσδήποτε από τους Εκπροσώπους
επισκεφθεί μια από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, θα συμμορφώνεται
συνεχώς με τους κανόνες και κανονισμούς περί Υγιεινής, Περιβάλλοντος,
Ασφαλείας και Ποιότητας.
Ο Πελάτης γνωρίζει ότι τα χημικά δύνανται να γίνουν επικίνδυνο προϊόν
όταν φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται με τρόπο απερίσκεπτο ή
λανθασμένο. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να εξοικειωθεί και συμμορφωθεί με
τις πληροφορίες περί προειδοποίησης και ασφάλειας αναφορικά με τα
Παραδοτέα. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι τα Παραδοτέα
έχουν τη δέουσα σήμανση και ότι παραμένουν έτσι όπως όταν
παραδόθηκαν. Επιπλέον, τα Παραδοτέα πρέπει να χρησιμοποιούνται,
χειρίζονται, αποθηκεύονται, αναμειγνύονται και εφαρμόζονται αυστηρά
σύμφωνα με τις συστάσεις του Προμηθευτή καθώς και σύμφωνα με κάθε
σχετικούς βιομηχανικούς κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και
βέλτιστες πρακτικές.
Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα για τους Εκπροσώπους να διενεργεί
περιπάτους και/ή ελέγχους ασφαλείας στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις
του Πελάτη για τα Παραδοτέα. Αυτοί οι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται
πριν ή μετά την παράδοση και ο Πελάτης συμφωνεί στο ότι ο Προμηθευτής
μπορεί να διενεργήσει συνεπακόλουθους περιοδικούς ελέγχους σε
συχνότητα που θα έχει αποφασιστεί από τον Προμηθευτή βάσει εκτίμησης
πιθανού ρίσκου. Ο Προμηθευτής θα γνωστοποιεί τον Πελάτη για την
πρόθεση του να διενεργήσει τέτοιους ελέγχους τουλάχιστον πέντε (5)
Εργάσιμες Ημέρες πριν. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τα μέρη μαζί
σύμφωνα με τα εγχειρίδια και διαδικασίες ασφαλείας του Προμηθευτή.
Αυτοί οι έλεγχοι και κάθε τυχόν αναφορά που προκύψει προορίζεται
αποκλειστικά για εσωτερική χρήση του Προμηθευτή και δεν θα
απαλλάσσουν τον Πελάτη από τις υποχρεώσεις του. Ωστόσο, εάν ο
Προμηθευτής παρατηρήσει μια σημαντική απόκλιση από τις εμπορικές
πρακτικές σε θέματα ασφάλειας στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, της
διαχείρισή τους ή άλλως, ο Προμηθευτής τότε διατηρεί το δικαίωμα να
αναστείλει πρόσθετες παραδόσεις στον Πελάτη έως ότου αυτή η απόκλιση
διορθωθεί κατά τα πρότυπα του Προμηθευτή.
Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε οιοδήποτε φυλλάδια δεδομένων
ασφαλείας ή που έχουν μεταφερθεί από οιαδήποτε σύσταση θεωρείται από
τον Προμηθευτή ως ορθή, ακριβής κατά την ημερομηνία έκδοσης των
εκάστοτε σχετικών φυλλαδίων δεδομένων ασφαλείας και όταν η σύσταση
δόθηκε. Κάθε πληροφορία αποσκοπεί στο να χρησιμοποιείται ως
κατευθυντήρια γραμμή για την ανάλογη χρήση, για το χειρισμό και
αποθήκευση των Παραδοτέων και δεν δύναται να θεωρείται ως εγγύηση ή
ένδειξη ποιότητα ή να λειτουργεί ως η βάση για ευθύνη απέναντι στον
Προμηθευτή ή τους Εκπροσώπους τους με οιοδήποτε τρόπο.

19.2

19.3

19.4

20.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

20.1

Κανένα από τα μέρη δεν δύναται να εκχωρήσει, να δημιουργήσει νέο,
μεταφέρει, παραχωρήσει παρεπόμενη άδεια ή υπεργολαβία κανενός από
τα δικαιώματά του, προνόμια ή υποχρεώσεις βάσει της Συμφωνίας, χωρίς
την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, δεδομένου ότι ο
Προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, μεταφέρει ή παραχωρήσει με
υπεργολαβία τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας σε
άλλο μέλος του Ομίλου Yara.
Ο Πελάτης θα γνωστοποιεί στον Προμηθευτή χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση όταν αλλάξει ο έλεγχος του Πελάτη.

20.2
21.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

21.1

Τόσο ο Προμηθευτής όσο και ο Πελάτης αναλαμβάνουν καθ’ όλη τη
διάρκεια της Συμφωνίας και για περίοδο πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της
Συμφωνίας να μην γνωστοποιήσουν σε οιονδήποτε οιαδήποτε
Εμπιστευτική Πληροφορία που έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν από το άλλο
μέρος, εξαιρουμένης της περίπτωσης του όρου 21.2.
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21.2

21.3

Κάθε μέρος δύναται να γνωστοποιήσει την Εμπιστευτική Πληροφορία του
άλλου μέρους : (ι) στους Εκπροσώπους που οφείλουν να γνωρίζουν αυτή
την πληροφορία για τους σκοπούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων βάσει της
Συμφωνίας, δεδομένου ότι το μέρος που γνωστοποιεί λαμβάνει όλα τα
εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι Εκπρόσωποι του
συμμορφώνονται με της υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του όρου 21 σαν
να ήταν μέρη της Συμφωνίας. Το μέρος που γνωστοποιεί θα είναι
υπεύθυνο για λογαριασμό των Εκπροσώπων του και της συμμόρφωσης
τους με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας βάσει του παρόντος όρου και
(ιι) όπως τυχόν απαιτείται από το Νόμο, δικαστική απόφαση ή κάθε
κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή.
Κανένα μέρος δεν θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του
άλλου μέρους για κανένα λόγο άλλο από την εκτέλεση των υποχρεώσεων
του βάσει της Συμφωνίας.

22.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

22.1

Ο Προμηθευτής διατηρεί όλα τα δικαιώματα του αναφορικά με τα
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους. Κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση
αναφορικά με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Προμηθευτή δεν
χορηγείται στον Πελάτη ή εννοείται από τη Συμφωνία. Συγκεκριμένα, καμία
άδεια δεν χορηγείται δια του παρόντος άμεσα ή έμμεσα υπό τα Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που έχει δημιουργηθεί, αποκτηθεί ή αδειοδοτηθεί
από τον Προμηθευτή τώρα ή στο μέλλον. Εκτός και έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά, ο Προμηθευτής θα διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα τυχών
(ι) αλλαγών ή βελτιώσεων στα υπάρχοντα Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας και (ιι) νέα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που έχουν
προκύψει από τη δημιουργία ή παράδοση των Παραδοτέων (ή αλλιώς)
από τον Προμηθευτή στον Πελάτη.
Ο Πελάτης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του
Προμηθευτή, δεν θα: (ι) παραχωρεί περαιτέρω άδεια, μεταβιβάζει ή άλλως
διαπραγματεύεται με τα δικαιώματα χρήσης οιουδήποτε Δικαιώματος
Πνευματικής Ιδιοκτησίας βάσει της Συμφωνίας (ιι) εγκαθιδρύσει,
καταχωρήσει ή/και υιοθετήσει οπτικές ομοιότητες που χρησιμοποιούν
στοιχεία από τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως για
παράδειγμα το λογότυπο, το VIKING SHIP, οι ασπίδες, ο τύπος της
γραμματοσειράς, τα μέρη της επωνυμίας YARA, VIKING και πλοίο) (ιιι)
χρήση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, χωριστά ή μαζί ή σε
σύνδεση με οποιαδήποτε εταιρική επωνυμία ή σήμα που ανήκε ή
χρησιμοποιείται από την Εταιρεία ή άλλο τρίτο μέρος (iv) τροποποιήσει,
καταστρέψει, προσθέσει, αφαιρέσει οιαδήποτε παραπομπή στα
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οιαδήποτε παραπομπή στον
Προμηθευτή ή σε οιοδήποτε άλλο όνομα που εμφανίζεται στα Παραδοτέα ή
στη συσκευασία τους ή στη σήμανσή τους ή (v) πράξει ή αμελήσει να
πράξει οτιδήποτε στη χρήση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
που θα επηρέαζε την εγκυρότητά τους.
Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να μην παράσχει εκπροσώπηση, όρους ή
εγγύηση, είτε ρητή είτε όχι (ι) ως προς την εγκυρότητα ή εκτέλεση των
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή (ιι) στο βαθμό που τα Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν παραβιάζουν οιοδήποτε δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
Εάν ο Πελάτης παρατηρήσει οιαδήποτε παράβαση των Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Προμηθευτή από τρίτον ή οιαδήποτε
παράνομη πράξη που ζημιώνει τα συμφέροντα του Προμηθευτή, τότε θα το
αναφέρει αμελλητί στον Προμηθευτή. Ο Πελάτης, κατά το βέλτιστο τρόπο
και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από τον
Προμηθευτή, θα υποστηρίξει και βοηθήσει τον Προμηθευτή στην
προστασία του απέναντι σε τέτοιες παραβιάσεις.

22.2

22.3

22.4

23.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

23.1

Τόσο ο Προμηθευτής όσο και ο Πελάτης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
Συμφωνίας, θα: (ι) συμμορφώνεται με και θα φροντίζει ώστε όλοι οι
Εκπρόσωποι συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και
κανονισμούς περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με
Γνωστοποιημένα Δεδομένα και την εκτέλεση του βάσει της Συμφωνίας και
(ιι) δεν θα ή δεν προκαλέσει ή επιτρέψει οτιδήποτε που δύναται να
προκαλέσει ή άλλως καταλήξει σε παραβίαση από το άλλο μέρος
εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών περί Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
Ο Πελάτης επιτρέπει στον Προμηθευτή να περισυλλέγει και επεξεργάζεται
Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την Οδηγία περί Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει ο Προμηθευτής σε τρίτους, που
δύναται να αναζητηθεί στον ιστότοπο του Προμηθευτή ή να δοθεί σε
φυσική μορφή κατόπιν σχετικού αιτήματος και άλλων τυχόν εφαρμοστέων
νόμων και κανονισμών. Ο Προμηθευτής δύναται επιπλέον, στο βαθμό που
επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, να επεξεργάζεται Προσωπικά
Δεδομένα για τους κάτωθι επιχειρηματικούς λόγους: (ι) Ανάπτυξη και
βελτίωση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών (ιι) παροχή πελατειακών
υπηρεσιών (ιιι) σύναψη και εκτέλεση συμφωνιών (iv) σχέση θεμάτων
διαχείρισης και marketing (v) εκτέλεση επιχειρηματικών πρακτικών,
εσωτερικής διοίκησης και διοικητικές αναφορές (vi) Θέματα Υγιεινής,
Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Και Ποιότητας και (vii) συμμόρφωση με νομικές
υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, ο Προμηθευτής δύναται να επεξεργαστεί
Προσωπικά Δεδομένα, να ετοιμάζει αναφορές και/ή συστάσεις προς τον
Πελάτη σχετικά με Παραδοτέα για τα οποία ο Προμηθευτής πιστεύει ότι
είναι προς το συμφέρον του Πελάτη.
Ο Πελάτης εγγυάται δια του παρόντος ότι: (ι) κατά τη στιγμή της παροχής
των Προσωπικών Δεδομένων στον Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν προηγούμενων, τωρινών ή μελλοντικών Εκπροσώπων, τα
Προσωπικά Δεδομένα των προσώπων έχουν (ή θα έχουν) πλήρως
γνωστοποιηθεί ως προς το σκοπό για το οποίο τα Προσωπικά Δεδομένα
θα χρησιμοποιηθούν και κάθε απαιτούμενη συγκατάθεση έχει (ή θα έχει)
πλήρως και επαρκώς δοθεί ή άλλως ο Πελάτης δικαιούται να
γνωστοποιήσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που έχουν ή δύναται να έχουν
παρασχεθεί στον Προμηθευτή, και (ιι) ο σχετικός Εκπρόσωπος έχει θέσει
(ή θα έχει θέσει) μια επαρκή νομική βάση (πχ. συγκατάθεση όπου
απαιτείται) βάσει νόμων και κανονισμών περί προσωπικών δεδομένων για
τη μεταφορά των Προσωπικών του Δεδομένων σε χώρες εκτός της χώρας
εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προμηθευτή ή άλλο μέλος του ομίλου
Yara.
Ο Πελάτης θα ενημερώνει γραπτώς άμεσα τον Προμηθευτή και σε κάθε
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περίπτωση μέσα σε δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες από (ι) τη στιγμή που έγινε
ενήμερος για πραγματική ή ύποπτη, τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή χρήση Προσωπικών Δεδομένων ή
(ιι) στην περίπτωση που οιαδήποτε απαίτηση ή καταγγελία από κάποιο
πρόσωπο Γνωστοποιηθέντων Δεδομένων και/ή στη περίπτωση γεγονότος
μη συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς περί
προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη, είτε που ανακαλύφθηκε από τον
Πελάτη ή που αποτελεί αντικείμενο έρευνας και/ή ενέργειας από τις
αρμόδιες αρχές. Αυτή η ενημέρωση θα συμπεριλαμβάνει εύλογες
λεπτομέρειες της ως άνω πραγματικής ή ύποπτης, τυχαίας ή μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης, απώλειας ή χρήσης
Προσωπικών Δεδομένων. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί τυχόν
Προσωπικά Δεδομένα που έλαβε από τον Προμηθευτή εκτός και αν είναι
απαραίτητο για τους σκοπούς της Συμφωνίας και θα πρέπει συνεχώς να
διασφαλίζει ότι κατάλληλα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί ώστε να τα
προφυλάξουν από τυχόν απώλεια, κακή χρήση, τροποποίηση, μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τυχαία πρόσβαση ή γνωστοποίηση ή
καταστροφή.
24.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

24.1

Ο Πελάτης θα συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους,
κανονισμούς, κώδικες και ποινές που σχετίζονται με τη Συμφωνία και
συγκεκριμένα που σχετίζονται με ανθρώπινα δικαιώματα, δωροδοκία,
διαπλοκή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λογιστικούς και οικονομικούς
ελέγχους και αντιτρομοκρατικής, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Yara.
O Πελάτης εγγυάται, συμφωνεί και αναλαμβάνει ότι σε σχέση με τη
Συμφωνία δεν έχει και δεν θα δημιουργήσει, δώσει, προτείνει, υποσχεθεί ή
εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε είδος δωροδοκίας, διευκόλυνσης ή
«λαδώματος» μέσω παράνομων πληρωμών, δώρου, προνομίου ή άλλου
πράγματος αξίας, άμεσα ή έμμεσα σε οιονδήποτε τρίτο.
Ο Πελάτης εγγυάται ότι εκτός αν άλλως έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στον
Προμηθευτή, κανένας δημόσιος αξιωματούχος ή κοντινός συγγενής:
κατέχουν συμφέροντα (άμεσα ή έμμεσα) στον Πελάτη ή έχει δικαίωμα σε
οιοδήποτε προνόμιο εάν ο Προμηθευτής καταλήξει στη Συμφωνία με τον
Πελάτη.
Ο Προμηθευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή και με δικά του έξοδα και κατόπιν
εύλογης έγγραφης γνωστοποίησης να εκτελεί τακτικούς ελέγχους
ακεραιότητας του Πελάτη ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον
όρο 24. Υπό τον όρο τήρησης των κατάλληλων διαδικασιών περί
εμπιστευτικότητας, ο Πελάτης θα συνεργάζεται πλήρως με τον Προμηθευτή
για την εκτέλεση αυτών των ελέγχων και θα συμμορφώνεται με όλα τα
εύλογα αιτήματα κατόπιν εύλογης έγγραφης γνωστοποίησης για
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, πληροφορίες, πρόσωπα και έγγραφα.
Ο Πελάτης θα διασφαλίζει ότι όλοι οι συνεργάτες του εκτελούν υπηρεσίες ή
παρέχουν προϊόντα σε σχέση με τη Συμφωνία μόνο επί τη βάσει γραπτής
συμφωνίας που επιβάλλει και προστατεύει από τέτοια πρόσωπα, όροι που
είναι ανάλογοι με αυτούς που επιβάλλονται στον Πελάτη κατά τον όρο 24.
Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για εύλογες και κατάλληλες πρακτικές
ελέγχου πριν συνάψουν οιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με τους
συνεργάτες σε σχέση με τη Συμφωνία και για την επίβλεψη της τήρησης
και εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη της
Συμφωνίας, ο Προμηθευτής δύναται, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον
Πελάτη να (ι) αναστείλει την παράδοση των Παραδοτέων εάν και για όσο
χρόνο ο Προμηθευτής ευλόγως θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει παραβιάσει ή
αποτύχει στο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του κατά τον όρο 24, και/ή (ιι)
να καταγγείλει τη Συμφωνία εάν ο Πελάτης έχει ουσιωδώς παραβιάσει ή
αποτύχει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του κατά τον όρο 24
Όπως έχει συμφωνηθεί κατά καιρούς, ο Προμηθευτής και ο Πελάτης θα
συνεργαστούν ώστε να κανονίσουν και να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις
συμμόρφωσης, σεμινάρια και έργα με δικά τους έξοδα.
Ο Προμηθευτής και ο Πελάτης, χωρίς καθυστέρηση, θα αναφέρουν
οιεσδήποτε παραβιάσεις του όρου 24 στο άλλο μέρος.
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25.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

25.1

Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται στον Προμηθευτή, την ημέρα αυτής της
Συμφωνίας, ότι ο Πελάτης: (ι) δεν είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
σε τυχόν Λίστα Ποινών, είτε άμεσα ή έμμεσα υποκείμενη σε τυχόν
κυρώσεις, (ιι) δεν παραβιάζει τυχόν εφαρμοστέες Κυρώσεις και (ιιι) δεν έχει
εμπλέξει τυχόν άτομα ή νομικές οντότητες κατά την παράγραφο (ι)
ανωτέρω, σε σχέση με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση της παρούσας
Συμφωνίας.
Εάν κάποιο Γεγονός Ποινής επέλθει σε σχέση με τον Πελάτη μετά την
ημερομηνία της παρούσας και πριν τη λήξη ή καταγγελία της Συμφωνίας
και η ημερομηνία κατά την οποία όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη Συμφωνία παύουν πλήρως: (ι) ο Πελάτης θα ειδοποιήσει αμελλητί
εγγράφως τον Προμηθευτή με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το Γεγονός
Ποινής μαζί με τυχόν αίτημα του Προμηθευτή να πράξει έτσι και κάθε άλλη
πληροφορία που έχει ευλόγως ζητηθεί από τον Προμηθευτή και (ιι) άνευ
περιορισμού της παραγράφου (ιιι) ο Προμηθευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή
και για όσο διαρκεί το Γεγονός Ποινής, να αναστείλει την εκτέλεση της
Συμφωνίας με ειδοποίηση στον Πελάτη. Κανένα μέρος δεν θα είναι
υπεύθυνο για τη μη εκτέλεση οιασδήποτε υποχρέωσης κατά τη διάρκεια
της ανωτέρω αναστολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα συνεχίσει
να κάνει χρήση όλων των δυνατών προσπαθειών ώστε να επιλύσει και θα
κρατά τον Προμηθευτή ενήμερο για τυχόν εξελίξεις σχετικά με τα Γεγονότα
Ποινής. Η αναστολή θα πάψει να ισχύει και τα μέρη θα συνεχίσουν την
εκτέλεση των υποχρεώσεών τους μόλις διακοπούν τα ανωτέρω γεγονότα
και (ιιι) ο Προμηθευτής δύναται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των
Γεγονότων Ποινής να καταγγείλει τη Συμφωνία με ειδοποίηση προς τον
Πελάτη. Αυτή η καταγγελία δεν θα επιφέρει περαιτέρω ευθύνη σε κανένα
από τα μέρη και δεν θα επηρεάζει τυχόν ευθύνης που σωρεύτηκαν πριν
από την ημερομηνία αναστολής ή καταγγελίας σύμφωνα με τον όρο 25.2
και που δικαιούται το σχετικό μέρος να απαλλαχθεί κατά την ημερομηνία
της καταγγελίας.

25.2

26.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

26.1

Ο συμβαλλόμενος δεν πρέπει να παραβιάζει τη συμφωνία και δεν θα

ΣΕΛΙΔΑ 6 OF 6

26.2

26.3

26.4

26.5

ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστη ή για την οποία
υπέστη, η οποία απορρέει από τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας, στον βαθμό που
οφείλεται σε εμπόδιο (i) Πέραν από τον εύλογο έλεγχο του (ii) Ότι δεν θα
μπορούσε ευλόγως να λάβει υπόψη του ανωτέρω τη στιγμή της σύναψης
της συμφωνίας και (iii) Έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να
μετριάσει το αποτέλεσμα της εκδήλωσης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του βάσει της συμφωνίας με οποιοδήποτε τρόπο είναι λογικά εφικτό και να
επαναλάβει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του το συντομότερο
δυνατόν. Τα συμβαλλόμενα μέρη που υπόκεινται σε γεγονότα ανωτέρας
βίας γνωστοποιούν αμέσως στον αντισυμβαλλόμενο γραπτώς τη φύση και
την έκταση του γεγονότος ανωτέρας βίας που προκαλεί την αποτυχία ή
καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της
συμφωνίας
Ένα μέρος που επικαλείται την προϋπόθεση 1 τεκμαίρεται ότι έχει
καθορίσει τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προϋπόθεση 1 σε
περίπτωση εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα εμπόδια,
συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά (i) Πράξεις του Θεού,
συμπεριλαμβανομένης της πλημμύρας, του σεισμού, της ανεμοθύελλάς,
της πανώλης, της επιδημίας, του κυκλώνα, του τυφώνα, του
ανεμοστροβίλου, της χιονοθύελλας, της έκρηξης ηφαίστειού, της
κατολίσθησης, του παλιρροϊκού κύματος, του τσουνάμι, βλάβη ή
καταστροφή από κεραυνό η άλλων φυσικών καταστροφών. (ii) Έκρηξη,
πυρκαγιά, καταστροφή μηχανών, καταστροφή εξοπλισμού, καταστροφή
εργοστασίων
και κάθε είδους εγκατάσταση ή κτίριο, παρατεταμένη
διακοπή της μεταφοράς, των τηλεπικοινωνιών ή οποιασδήποτε υπηρεσίας
κοινής ωφέλειας, Συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της
ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου ή του νερού (iii) Πόλεμος (είτε
δηλώθηκε ή όχι), ένοπλες συγκρούσεις ή τη σοβαρή απειλή του ίδιου
(Μεταξύ άλλων, εχθρική επίθεση, αποκλεισμό, στρατιωτικό εμπάργκο),
Εχθροπραξία- εισβολή , πράξη ξένου εχθρού, εκτεταμένη στρατιωτική
κινητοποίηση, επιβολή κυρώσεων, διακοπή διπλωματικών σχέσεων ή
παρόμοιες ενέργειες. (iv) Εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση και επανάσταση,
στρατιωτική η σφετεριστική εξουσία, εξέγερση, αστική αναταραχή ή
διαταραχή, βία ομίλων, πράξη αστικής ανυπακοής (v) Τρομοκρατικές
επιθέσεις, σαμποτάζ ή πειρατεία (vi) Πυρηνική, χημική ή βιολογική
μόλυνση ή ηχητική έκρηξη (vii) συμμόρφωση σε οποιονδήποτε νόμο ή
κυβερνητική εντολή, σε κανόνες, η οποιαδήποτε ενέργεια που έχει
αναλάβει μια κυβέρνηση ή δημόσια αρχή (είτε νόμιμες, είτε παράνομες),
απαγόρευση κυκλοφορίας, απαλλοτρίωση, υποχρεωτική κατάσχεση,
κατάσχεση έργων, κατασχέσεις, εθνικοποίηση, την επιβολή εμπάργκο, τον
περιορισμό ή την απαγόρευση εξαγωγής ή εισαγωγής, την ποσόστωση ή
άλλο περιορισμό ή απαγόρευση ή παράνομη παράλειψη παροχής της
απαραίτητης άδειας ή συναίνεσης (viii) Απώλεια στη θάλασσα ή ακραίες
καιρικές συνθήκες (π.χ. πάγος στην
θάλασσά) και (ix) Οι γενικές
διαταραχές του εργατικού δυναμικού όπως, χωρίς περιορισμό, το
μποϊκοτάζ, η απεργία και ο αποκλεισμός πηγαίνουν αργά, η κατοχή
εργοστασίων και χώρων.
Όταν ένας συμβαλλόμενος αδυνατεί να εκτελέσει ένα ή παραπάνω από τα
συμβατικά του καθήκοντα λόγω αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους τρίτου
τον οποίο έχει αναλάβει να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος της συμφωνίας, η
προϋπόθεση 1 θα ισχύει μόνο για το μέρος που το εμπλέκει: (i) Εάν και
στο βαθμό που το αιτούν μέρος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην
προϋπόθεση 1 και (ii) Αν και στο βαθμό που το μέρος που επικαλείται
αποδεικνύει ότι ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και για τον τρίτο
Εάν ο προμηθευτής πρόκειται να χάσει μέρος ή το σύνολο των πηγών
εφοδιασμού του, υποχρεούται τότε μόνο να καταβάλει εύλογες εμπορικές
προσπάθειες για την αγορά υλικών από εναλλακτικές πηγές προμήθειας
για την πραγματοποίηση παραδόσεων στον πελάτη. Σε περίπτωση
έλλειψης εφοδιασμού, ο προμηθευτής δικαιούται να διανέμει διαθέσιμες
ποσότητες κατά την κρίση του λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του
απαιτήσεις και άλλες εσωτερικές και εξωτερικές υποχρεώσεις εφοδιασμού.
Στην περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας συνεχίζεται για συνεχή
χρονική περίοδο ή για περισσότερο από τρεις μήνες, κάθε συμβαλλόμενος
μπορεί στη συνέχεια να καταγγείλει τη συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση
δέκα εργάσιμων ημερών στο άλλο μέρος. Η καταγγελία αυτή δεν θίγει τα
δικαιώματα των μερών όσον αφορά τυχόν παραβίαση της συμφωνίας που
επήλθε πριν από τη λήξη της σύμβασης.

27.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

27.1

Η συμφωνία και κάθε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με
αυτήν ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό της (συμπεριλαμβανομένων των
μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας του προμηθευτή, αποκλειομένων των κανόνων
της περί διαφορών. Η εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τις συμβάσεις
για τη διεθνή πώληση αγαθών 1980 εξαιρείται.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης
μεταξύ των μερών σε σχέση με τη
συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τους λόγους της
διαφοράς γραπτώς και συνέρχονται έγκαιρα, σε τόπο που έχει επιλέξει ο
προμηθευτής με καλή πίστη ώστε να επιχειρήσουν μια φιλική διευθέτηση
για μια τέτοια διαφορά
Εάν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εντός είκοσι εργάσιμων ημερών
μετά την κοινοποίηση αυτή, τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα ότι το
δικαστήριο στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο του προμηθευτή
έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για να διευθετήσει οποιαδήποτε διαφορά ή
αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με την υπόθεση
(συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), υπό
την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα, ως αιτών να κινήσει
διαδικασία κατά πελατών σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο.
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