Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης της Sibelco
1. Ορισμοί
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί και κανόνες ερμηνείας:
(α)
Πωλητής: Το νομικό πρόσωπο του Ομίλου Sibelco που παρέχει το
Παραστατικό.
(β)
Αγοραστής: Το άτομο, η εταιρεία, ο οίκος, ο συνεταιρισμός ή άλλο
νομικό πρόσωπο που έχει αγοράσει ή έχει συμφωνήσει να αγοράσει
τα Εμπορεύματα.
(γ)
Ημερομηνία παράδοσης: Η ημερομηνία που καθορίζεται για
παράδοση στην Παραγγελία ή όπως δηλώνεται με άλλο τρόπο από
τον Πωλητή.
(δ)
Παραστατικό: Η προσφορά, ο τιμοκατάλογος, η επιβεβαίωση
παραγγελίας, το τιμολόγιο για την πώληση των Εμπορευμάτων.
(ε)
Εμπορεύματα: Οποιοδήποτε είδος πωλείται από τον Πωλητή.
(στ)
Συμβάν αφερεγγυότητας: Εάν ο Αγοραστής καταστεί αφερέγγυος,
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, διοίκηση ή εκκαθάριση, εάν
αναστείλει ή διακόψει ή απειλεί να αναστείλει ή να διακόψει την
επιχειρηματική δραστηριότητά του (ή οποιοδήποτε μέρος της), εάν
ληφθεί απόφαση σε σχέση με τη χρεοκοπία ή τη διάλυση του
Αγοραστή ή οποιοδήποτε συμβάν που προκύπτει σε οποιαδήποτε
δικαιοδοσία στην οποία υπόκειται ο Αγοραστής, το οποίο συμβάν έχει
επίπτωση ισοδύναμη ή παρόμοια με οποιοδήποτε από τα παραπάνω.
(ζ)
Παραγγελία: Παραγγελία που υποβάλλεται από τον Αγοραστή και
γίνεται αποδεκτή εγγράφως από τον Πωλητή ή θεωρείται με άλλο
τρόπο αποδεκτή κατά την παράδοση των Εμπορευμάτων σύμφωνα
με τον παρακάτω όρο 00.
(η)
Όμιλος Sibelco: Μια παγκόσμια εταιρεία λύσεων υλικών της οποίας
η τελική μητρική εταιρεία είναι η SCR-Sibelco NV και οι θυγατρικές
της.
(θ)
Η λέξη «συμπεριλαμβανομένου» θα θεωρείται ότι ακολουθείται από
τη λέξη «ενδεικτικά».
2. Παραγγελία εμπορευμάτων
(α)
Ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλλει μια προτεινόμενη παραγγελία
στον Πωλητή προφορικά ή εγγράφως. Αυτή η προτεινόμενη
παραγγελία θα θεωρείται ότι αποτελεί προσφορά από τον
Αγοραστή για την αγορά Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους
παρόντες όρους. Ο Αγοραστής θα ευθύνεται για την ακρίβεια κάθε
προτεινόμενης παραγγελίας.
(β)
Ο Πωλητής θα δικαιούται να απορρίψει οποιαδήποτε προτεινόμενη
παραγγελία χωρίς αιτιολόγηση. Κάθε προτεινόμενη παραγγελία θα
θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί
εγγράφως από τον Πωλητή ή όταν παραδοθούν τα Εμπορεύματα
στον Αγοραστή (στο σύνολό τους ή τμηματικά), εάν αυτό
προηγηθεί. Μετά την αποδοχή από τον Πωλητή, θα συνταχθεί
σύμβαση, η οποία θα ενσωματώνει τους παρόντες όρους και τους
όρους της Παραγγελίας (Σύμβαση). Οποιοιδήποτε όροι
καθορίζονται στη γραπτή επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον
Πωλητή θα υπερισχύουν των παρόντων όρων σε περίπτωση
σύγκρουσης.
(γ)
Οι όροι της Σύμβασης υπερισχύουν όλων των λοιπών όρων και
ισχύουν για την πώληση Εμπορευμάτων στον Αγοραστή, ενώ
εξαιρούν κάθε άλλο όρο. Οποιαδήποτε προσφορά τιμής ή άλλο
παραστατικό του Πωλητή που απευθύνεται στον Αγοραστή δεν
συνιστά προσφορά για την προμήθεια των Εμπορευμάτων και δεν
θα αποτελεί μέρος της Σύμβασης. Όλες οι περιγραφές και οι
δηλώσεις που περιέχονται στους καταλόγους του Πωλητή, στα
φύλλα τεχνικών δεδομένων, στους τιμοκαταλόγους, σε αναλύσεις
και σε άλλα έγγραφα και δείγματα είναι μόνο κατά προσέγγιση και
δεν αποτελούν μέρος της Σύμβασης ούτε ενέχουν οποιαδήποτε
ευθύνη για τον Πωλητή, εκτός εάν δηλώνεται ρητώς κάτι άλλο στη
Σύμβαση.
(δ)
Η Σύμβαση συνιστά το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλομένων και υπερισχύει και εξαλείφει κάθε προηγούμενη
συμφωνία και κατανόηση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, γραπτή
ή προφορική, που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. Καμία
αλλαγή ή τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα είναι
δεσμευτική παρά μόνο εφόσον συμφωνηθεί εγγράφως από τον
Πωλητή.
(ε)
Υπό την επιφύλαξη του όρου 80, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι δεν
μπορεί να επικαλεστεί και δεν θα έχει κανένα ένδικο βοήθημα σε
σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, υπόσχεση, διαβεβαίωση ή
εγγύηση (είτε παρέχεται άδολα είτε αμελώς) η οποία δεν ορίζεται
στη Σύμβαση.
3. Τιμή και πληρωμή
(α)
Η πληρωτέα τιμή για τα Εμπορεύματα θα είναι εκείνη που ορίζεται
στην Παραγγελία ή, εάν δεν ορίζεται τιμή στην Παραγγελία, η τιμή
θα είναι εκείνη που ορίζεται στον τιμοκατάλογο του Πωλητή που
ισχύει κατά την Ημερομηνία παράδοσης (ο οποίος διατίθεται στον
Αγοραστή εφόσον ζητηθεί).
(β)
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας και

οποιοσδήποτε άλλος φόρος, δασμός ή εισφορά που σχετίζεται με
την παραγωγή, μεταφορά, εξαγωγή, εισαγωγή, πώληση ή
παράδοση των Εμπορευμάτων και δεν περιλαμβάνει το κόστος για
την παράδοση, ασφάλιση, συσκευασία, ταξινόμηση, βαθμονόμηση,
ανάλυση και επιθεώρηση. Αυτά τα κόστη και οι φόροι θα
τιμολογηθούν στον Αγοραστή.
(γ)
Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του
Πωλητή, πριν από την παράδοση, σε περίπτωση που προκύψει
οποιοσδήποτε παράγοντας πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή
(συμπεριλαμβανομένης αλλαγής στην ισχύουσα νομοθεσία,
αυξήσεις στους φόρους και τους δασμούς, συναλλαγματικές
διακυμάνσεις, αυξήσεις στο κόστος προμήθειας, καθυστέρηση που
οφείλεται στον Αγοραστή ή/και οποιαδήποτε αλλαγή στην
Παραγγελία που ζητήθηκε από τον Αγοραστή) ή/και πραγματικό
λάθος εκ μέρους του Πωλητή.
(δ)
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατά ή μετά την παράδοση και πρέπει
να πληρώνονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του
τιμολογίου με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό και
στο νόμισμα που ορίζεται στο τιμολόγιο. Οποιαδήποτε ερωτήματα
πρέπει να υποβάλλονται στον Πωλητή εγγράφως μέσα σε 10
ημέρες από την παραλαβή. Ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει
προκαταβολική πληρωμή πριν από την παράδοση.
(ε)
Οποιοδήποτε υπερήμερο ποσό θα υπόκειται σε τόκο υπερημερίας,
τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής
απόφασης, με επιτόκιο 2% ετησίως πλέον του επιτοκίου της
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για
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αναχρηματοδοτήσεις. Αυτός ο τόκος θα υπολογίζεται σε ημερήσια
βάση από την ημερομηνία οφειλής μέχρι την πραγματική εξόφληση
του υπερήμερου ποσού. Ο Αγοραστής οφείλει να πληρώνει τους
τόκους μαζί με το υπερήμερο ποσό και όλα τα κόστη και τα έξοδα
που επιβαρύνεται ο Πωλητής για την είσπραξη αυτών των ποσών
από τον Αγοραστή.
(στ)
Ο χρόνος πληρωμής είναι πολύ σημαντικός. Εάν ο Αγοραστής
υπεισέλθει (ή καταστεί εύλογα πιθανόν να υπεισέλθει) σε Συμβάν
αφερεγγυότητας ή εάν ο Αγοραστής παραλείψει να πληρώσει
οποιοδήποτε ποσό κατά την ημερομηνία πληρωμής, ο Πωλητής
μπορεί, χωρίς ευθύνη, να αναστείλει την παράδοση ή την εκτέλεση
οποιασδήποτε Παραγγελίας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ή
τμήματος) που δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και να αρνηθεί να δεχτεί
οποιεσδήποτε άλλες προτεινόμενες παραγγελίες από τον
Αγοραστή.
(ζ)
Ο Αγοραστής οφείλει να εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά χωρίς
καμία έκπτωση, συμψηφισμό, ανταξίωση ή παρακράτηση, εκτός
εάν απαιτείται από το νόμο έκπτωση ή παρακράτηση (στην οποία
περίπτωση ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει αυτό το ποσό για να
διασφαλίσει ότι ο Πωλητής θα λάβει το πλήρες ποσό που
τιμολογήθηκε). Ο Πωλητής μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς
περιορισμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων
βοηθημάτων, να συμψηφίσει οποιαδήποτε ποσά οφείλονται σε
αυτόν από τον Αγοραστή με οποιαδήποτε πληρωτέα ποσά προς
τον Αγοραστή και θα δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια, να εφαρμόσει πληρωμές που λήφθηκαν από τον
Αγοραστή για οποιαδήποτε απλήρωτα τιμολόγια με τη σειρά
προτίμησης του Πωλητή.
4. Παράδοση
(α)
Εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο στην Παραγγελία, η παράδοση των
Εμπορευμάτων θα γίνεται EXW (Incoterms® 2010) (που σημαίνει
ότι ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και μεταφορά των
εμπορευμάτων και ο κίνδυνος βαρύνει τον Αγοραστή) και η
παράδοση θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του
Πωλητή.
(β)
Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του Πωλητή,
εάν ο Αγοραστής παραλείψει να παράσχει κατά ή πριν από την
Ημερομηνία παράδοσης τις οδηγίες που απαιτούνται εύλογα από
τον Πωλητή και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τις άδειες, τις
συγκαταθέσεις και τις εξουσιοδοτήσεις (τις οποίες υποχρεούται να
εξασφαλίσει ο Αγοραστής σύμφωνα με τη Σύμβαση ή βάσει νόμου)
για την παράδοση ή παραλείψει με άλλο τρόπο να αποδεχτεί την
παράδοση ή να παράσχει βοήθεια ή αν προκαλέσει ή ζητήσει
καθυστερημένη παράδοση:
(i)
Ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή όλα τα έξοδα
μεταφοράς, αποθήκευσης και χρόνου αναμονής και
οποιεσδήποτε
ζημίες,
βλάβη
και
δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε
ζημίας
που
προκαλείται από την υποβάθμιση της αξίας των
Εμπορευμάτων που θα υποστεί ο Πωλητής και προκύπτει
από αυτή την καθυστέρηση ή παράλειψη,
(ii)
η παράδοση των Εμπορευμάτων θα θεωρείται ότι
ολοκληρώθηκε στις 9 πμ κατά την Ημερομηνία παράδοσης
και θα εκδίδεται τιμολόγιο,

(iii)

εάν τα Εμπορεύματα δεν έχουν παραδοθεί πραγματικά εντός
επτά ημερών από την Ημερομηνία παράδοσης, ο Πωλητής
θα έχει το δικαίωμα να μεταπωλήσει ή να διαθέσει με άλλο
τρόπο τα Εμπορεύματα.
(γ)
Ο Πωλητής θα δικαιούται να πραγματοποιήσει τμηματικές
παραδόσεις και κάθε τμηματική παράδοση θα αποτελεί ξεχωριστή
Σύμβαση και μπορεί να τιμολογείται ξεχωριστά.
(δ)
Εάν ο Πωλητής έχει συμφωνήσει να πραγματοποιήσει παράδοση
σε «ανοικτή» βάση (ανοικτή παραγγελία), οι συμβαλλόμενοι
οφείλουν να ορίσουν στην Παραγγελία μια τελική ημερομηνία
ολοκλήρωσης και χρόνους μεταξύ παραγγελιών, και σε περίπτωση
αθέτησης ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον
Αγοραστή να δεχτεί άμεση παράδοση της υπολειπόμενης
ποσότητας των Εμπορευμάτων της παραγγελίας και θα δικαιούται
να τιμολογήσει τον Αγοραστή για αυτά τα εμπορεύματα.
(ε)
Η Ημερομηνία παράδοσης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
παράδοσης) αποτελεί μόνο μια εκτίμηση και ο χρόνος δεν είναι
ουσιώδους σημασίας. Ο Πωλητής δεν θα έχει καμία απολύτως
ευθύνη απέναντι στον Αγοραστή για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή
παράλειψη παράδοσης. Ο Αγοραστής δεν θα δικαιούται να
απορρίψει οποιαδήποτε παράδοση ή τμηματική παράδοση ως
αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράλειψης στην παράδοση ή
καθυστέρησης στην παράδοση οποιωνδήποτε Εμπορευμάτων. Η
μόνη αποκατάσταση του Αγοραστή θα είναι η επιστροφή
οποιωνδήποτε προκαταβολών για τα Εμπορεύματα που δεν
παραδόθηκαν και τα χρήματα θα επιστρέφονται όταν ο Πωλητής
επιβεβαιώσει εγγράφως ότι αδυνατεί να παραδώσει τα
Εμπορεύματα.
(στ)
Ο Αγοραστής οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες εθνικές
και διεθνείς απαιτήσεις σε σχέση με τους ελέγχους εξαγωγών, τη
νομοθεσία εξαγωγών, τους περιορισμούς και τους κανονισμούς από
οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη υπηρεσία ή αρχή (Κανονισμοί
εξαγωγών).
(ζ)
Ο Αγοραστής συμφωνεί να μην εξαγάγει οποιαδήποτε τεχνικά
δεδομένα, πληροφορίες ή οποιαδήποτε Εμπορεύματα ή να μην
επιτρέψει την (επαν-)εξαγωγή ή αποδέσμευση αυτών σε πολίτη
χώρας που τελεί υπό περιορισμό ή εμπάργκο ή σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή μεταφορική εταιρεία που αναγράφεται σε κατάλογο
συμβαλλομένων υπό περιορισμό, ο οποίος τηρείται από
οποιαδήποτε αρχή εξαγωγών ή βάσει οποιωνδήποτε κανονισμών
εξαγωγών, παραβιάζοντας έτσι οποιουσδήποτε Κανονισμούς
εξαγωγών, εκτός και μέχρι να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες
άδειες και εξουσιοδοτήσεις από την αρμόδια αρχή εξαγωγών.
5. Τίτλος και κίνδυνος
(α)
Ο κίνδυνος όσον αφορά τα Εμπορεύματα θα μεταβιβάζεται στον
Αγοραστή με την παράδοση.
(β)
Ανεξάρτητα από την παράδοση, ο τίτλος για τα Εμπορεύματα δεν
θα μεταβιβάζεται στον Αγοραστή παρά μόνο εφόσον επέλθει ένα
από τα παρακάτω, όποιο συμβεί νωρίτερα: (i) απόδειξη πλήρους
εξόφλησης για τα Εμπορεύματα, οπότε και ο τίτλος θα
μεταβιβάζεται κατά το χρόνο πληρωμής, (ii) με τη χρήση ή
επεξεργασία (ώστε τα Εμπορεύματα να μην είναι πλέον στην
αρχική τους κατάσταση) ή πώληση των Εμπορευμάτων από τον
Αγοραστή, οπότε ο τίτλος μεταβιβάζεται κατά το χρόνο που ορίζεται
στον όρο 0(vi) ή (iii) κατά την ημερομηνία που κοινοποιείται στον
Αγοραστή από τον Πωλητή εγγράφως.
(γ)
Μέχρι να μεταβιβαστεί ο τίτλος των Εμπορευμάτων στον Αγοραστή,
ο Αγοραστής οφείλει:
(i) να αποθηκεύει τα Εμπορεύματα ξεχωριστά και να επισημαίνει ή
να ταυτοποιεί τα Εμπορεύματα ως ανήκοντα στον Πωλητή,
(ii) να μην επιβαρύνει, χρεώνει ή να μην εκχωρεί τίτλους για αυτά
τα Εμπορεύματα,
(iii) να ειδοποιεί αμέσως τον Πωλητή εάν ο Αγοραστής υπεισέλθει
σε Συμβάν αφερεγγυότητας,
(iv) να παράσχει πληροφορίες που σχετίζονται με τα Εμπορεύματα,
τις οποίες μπορεί να απαιτεί ο Πωλητής κατά καιρούς,
(v) κατ' απαίτηση του Πωλητή, να παραδίδει όλα τα Εμπορεύματα
που βρίσκονται στην κατοχή του Αγοραστή και
(vi) να επιτρέπει στον Πωλητή και να του χορηγεί αμετάκλητη άδεια
να εισέρχεται σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις στις οποίες είναι
αποθηκευμένα τα Εμπορεύματα (ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση) για να επιθεωρήσει ή/και να ανακτήσει τα
Εμπορεύματα.
(δ)
Υπό την επιφύλαξη του όρου 00, ο Αγοραστής μπορεί να
χρησιμοποιήσει ή να επεξεργαστεί (έτσι ώστε να αλλάξει η αρχική
κατάσταση των Εμπορευμάτων) ή να πωλήσει τα Εμπορεύματα στη
διάρκεια της κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητάς του πριν
από τη μεταβίβαση τίτλου, ωστόσο, εάν το πράξει: (i) θα ενεργεί ως
εντολέας και όχι ως αντιπρόσωπος του Πωλητή και (ii) ο τίτλος των
σχετικών Εμπορευμάτων θα μεταβιβάζεται στο Αγοραστή ακριβώς

πριν από τη σχετική χρήση, επεξεργασία ή πώληση.
Εάν πριν από τη μεταβίβαση του τίτλου στον Αγοραστή, ο
Αγοραστής υπεισέλθει σε Συμβάν αφερεγγυότητας, χωρίς
περιορισμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ενδίκου
βοηθήματος, το δικαίωμα του Αγοραστή για χρήση, επεξεργασία ή
πώληση των Εμπορευμάτων στη διάρκεια της κανονικής
επιχειρηματικής δραστηριότητάς παύει αμέσως και ο Πωλητής
μπορεί ανά πάσα στιγμή: (i) να απαιτήσει από τον Αγοραστή να
παραδώσει όλα τα Εμπορεύματα που έχει στην κατοχή του και (ii)
να εισέλθει σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις όπου είναι
αποθηκευμένα τα Εμπορεύματα και να τα ανακτήσει.
6. Ποσότητα και βάρος
Τα Εμπορεύματα θα ζυγίζονται στις εγκαταστάσεις του Πωλητή
χρησιμοποιώντας πιστοποιημένο εξοπλισμό πριν από την παράδοση και αυτό
το βάρος θα είναι οριστικό και δεσμευτικό. Ο Αγοραστής δεν θα έχει δικαίωμα
να αμφισβητήσει το βάρος των Εμπορευμάτων ή να απορρίψει τα
Εμπορεύματα με την αιτιολογία απώλειας βάρους ή ελλείμματος. Ο Πωλητής
θα δικαιούται να παραδώσει ποσότητα Εμπορευμάτων έως και 10%
μεγαλύτερη ή μικρότερη από την ποσότητα της παραγγελίας και να
προσαρμόσει αναλόγως το σχετικό τιμολόγιο.
7. Ευθύνη για ελαττώματα
(α)
Ο Πωλητής εγγυάται ότι κατά την παράδοση των Εμπορευμάτων,
αυτά θα συμμορφώνονται από κάθε ουσιαστική άποψη με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στην Παραγγελία ή στο σχετικό
τιμολόγιο (ή εάν δεν αναφέρονται, με τις σχετικές προδιαγραφές
προϊόντων που ισχύουν κατά το χρόνο παράδοσης, οι οποίες
διατίθενται στον Αγοραστή εφόσον ζητηθούν) (οι Προδιαγραφές).
(β)
Παρά τον όρο 70, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι
τα Εμπορεύματα είναι κατάλληλα για το σκοπό χρήσης και να
δοκιμάζει τα Εμπορεύματα πριν τη χρήση. Ο Πωλητής δεν φέρει
καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή από αυτή την άποψη.
(γ)
Οποιαδήποτε ουσιώδης μη συμμόρφωση με τις Προδιαγραφές
(ελάττωμα) πρέπει να κοινοποιείται στον Πωλητή εγγράφως: (i)
εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των
Εμπορευμάτων από τον Αγοραστή, στην περίπτωση ελαττώματος
που είναι ορατό ή θα έπρεπε να είναι ορατό κατά την παράδοση ή
(ii) μόλις είναι πρακτικά δυνατόν, σε περίπτωση οποιουδήποτε
άλλου ελαττώματος και μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία
ανακάλυψης, και σε κάθε περίπτωση εντός 60 ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής. Στον Πωλητή θα δίδεται εύλογη ευκαιρία
να εξετάσει τα Εμπορεύματα και ο Αγοραστής οφείλει, εφόσον
ζητηθεί, να επιστρέψει τα εν λόγω Εμπορεύματα στον Πωλητή με
έξοδα του Πωλητή.
(δ)
Υπό την επιφύλαξη του όρου 70, εάν ένα τεκμηριωμένο ελάττωμα
κοινοποιηθεί έγκυρα στον Πωλητή, ο Πωλητής οφείλει κατ’ επιλογή
του να ανταλλάξει το εμπόρευμα ή να αποζημιώσει την αξία των
ελαττωματικών Εμπορευμάτων. Αυτή θα είναι η μόνη και
αποκλειστική αποκατάσταση του Αγοραστή σε σχέση με
οποιοδήποτε ελάττωμα.
(ε)
Η αποκατάσταση που ορίζεται στον όρο 70 δεν θα εφαρμόζεται εάν:
(i) ο Αγοραστής έχει χρησιμοποιήσει, μετατρέψει ή επεξεργαστεί
τα Εμπορεύματα ή τα έχει συνδυάσει με άλλο προϊόν ή ουσία,
(ii) το ελάττωμα οφείλεται σε οποιαδήποτε φθορά λόγω χρήσης,
σκόπιμη πρόκληση ζημιάς, αμέλεια ή μη φυσιολογικές
συνθήκες λειτουργίας,
(iii) τα Εμπορεύματα διαφέρουν από τις Προδιαγραφές ως
αποτέλεσμα μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν ώστε να
συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους
κανονισμούς,
(iv) ο χειρισμός, η μεταφορά, η αποθήκευση ή συντήρηση των
Εμπορευμάτων δεν έγινε σωστά μετά την παράδοση (καθώς
και κατά τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή με
κίνδυνο του Αγοραστή),
(v) τα Εμπορεύματα μολύνθηκαν μετά την παράδοση,
(vi) ο Αγοραστής έχει χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα Εμπορεύματα
μετά την ταυτοποίηση κάποιου ελαττώματος,
(vii) ο Αγοραστής πούλησε τα Εμπορεύματα ή/και
(viii) το ελάττωμα προέκυψε στον Πωλητή ως αποτέλεσμα τήρησης
οποιασδήποτε προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης του
Αγοραστή.
(στ)
Εάν το υποτιθέμενο ελάττωμα σχετίζεται με απώλεια ή ζημιά κατά
τη μεταφορά (για την οποία ήταν υπεύθυνος ο Πωλητής), θα
εφαρμόζεται ο παρών όρος 7, οπότε ο Αγοραστής πρέπει να
παράσχει γραπτή ειδοποίηση στον Πωλητή το αργότερο εντός 21
ημερών από τη μη παράδοση ή εντός δύο εργάσιμων ημερών από
την παράδοση των Εμπορευμάτων και ο Αγοραστής πρέπει να
συμμορφωθεί από κάθε άποψη με τις προϋποθέσεις μεταφοράς του
μεταφορέα για την κοινοποίηση αξιώσεων (εάν υπάρχουν). Η
αποκατάσταση του Αγοραστή για μια τέτοια απώλεια και ζημία θα
περιορίζεται στην αποκατάσταση που διατίθεται από τον
(ε)

ανεξάρτητο μεταφορέα.
Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται παραπάνω, εξαιρείται
κάθε άλλη εγγύηση, ρητή ή συνεπαγόμενη, στο μέγιστο βαθμό που
επιτρέπεται από το νόμο.
8. Ευθύνη
(α)
Υπό την επιφύλαξη του όρου 80, ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται σε
καμία περίπτωση έναντι του Αγοραστή, είτε λόγω συμβάσεως,
αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης
νομοθετημένου καθήκοντος είτε με άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε
ζημία, απώλεια εισοδήματος, απώλεια παραγωγής, επιχειρηματική
ζημία ή απώλεια ευκαιρίας τρίτου ή/και για οποιαδήποτε έμμεση ή
συνεπαγόμενη ζημία ή ειδική ή πρόσθετη ζημία τρίτου που
προκύπτει από ή σε σχέση με την προμήθεια των Εμπορευμάτων
ή/και της Σύμβασης.
(β)
Υπό την επιφύλαξη του όρου 80, η συνολική ευθύνη του Πωλητή
έναντι του Αγοραστή σε σχέση με τις ζημίες που προκύπτουν
σύμφωνα ή σε σχέση με την προμήθεια των Εμπορευμάτων ή/και
τη
Σύμβαση,
είτε
λόγω
σύμβασης,
αδικοπραξίας
(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης νομοθετημένου
καθήκοντος είτε με άλλο τρόπο, δεν θα υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση την τιμή που έχει καταβληθεί για τα Εμπορεύματα που
αποτελούν το αντικείμενο οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής,
αμφισβήτησης ή αξίωσης.
(γ)
Καμία αναφορά στους παρόντες όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει
την ευθύνη του Πωλητή εάν και στο βαθμό που αυτή η ευθύνη δεν
περιορίζεται ή εξαιρείται από το νόμο.
(δ)
Δια του παρόντος, ο Αγοραστής αποζημιώνει και, κατόπιν
απαίτησης, θα εξακολουθεί να αποζημιώνει τον Πωλητή και τον
όμιλο εταιρειών του για κάθε απώλεια, ζημία, ευθύνη, αξίωση,
πρόστιμο, κόστος και δαπάνη που μπορεί να υποστεί ή να
επιβαρυνθεί ή να επιδικαστεί στον Πωλητή και προκύπτει από ή σε
σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις ή ισχυρισμούς οποιασδήποτε
φύσης από τρίτους στους οποίους πωλήθηκαν (ή μεταπωλήθηκαν)
τα Εμπορεύματα, μετά την πώληση στον Αγοραστή.
9. Ανωτέρα βία
Ο Πωλητής δεν θα θεωρείται ότι έχει αθετήσει τη Σύμβαση ούτε θα ευθύνεται
για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη της εκτέλεσης
οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του εξαιτίας οποιουδήποτε συμβάντος
που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχο του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης
της διακοπής ή αστοχίας μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή δικτύου
μεταφοράς, θεομηνίας, πλημμύρας, ξηρασίας, σεισμού ή άλλης φυσικής
καταστροφής, επιδημίας ή πανδημίας, πολέμου ή ένοπλης σύγκρουσης,
τρομοκρατικής επίθεσης, οχλαγωγίας ή πολιτικών ταραχών, πυρηνικής,
χημικής ή βιολογικής μόλυνσης, διάσπασης του φράγματος του ήχου,
κακόβουλης ζημίας, κρατικής ενέργειας ή παρέμβασης, συμμόρφωσης με την
ισχύουσα νομοθεσία, βλάβης της μονάδας ή των μηχανημάτων, κατάρρευσης
κτηρίων, πυρκαγιάς, έκρηξης ή ατυχήματος, περιορισμών στην παροχή
ενέργειας, διενέξεων με το προσωπικό ή τα συνδικάτα, απεργιών,
βιομηχανικών ενεργειών ή ανταπεργιών, μη εκχώρησης αδειών, μη ευνοϊκών
συνθηκών μεταφοράς ή καιρικών συνθηκών ή/και μη εκτέλεσης από τους
προμηθευτές ή τους υπεργολάβους. Εάν η εκτέλεση καθυστερήσει
περισσότερο από έξι μήνες, οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως χωρίς ευθύνη, με γραπτή
ειδοποίηση.
10. Καταγγελία
(α)
Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ενδίκου
βοηθήματος, ο Πωλητής θα δικαιούται να καταγγείλει μια Σύμβαση
ή/και να ακυρώσει οποιαδήποτε Παραγγελία ή τμηματική παράδοση
αμέσως με γραπτή ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη, εφόσον: (i) ο
Αγοραστής παραλείψει να εξοφλήσει το τίμημα κατά την ημερομηνία
πληρωμής, (ii) ο Αγοραστής προβεί σε οποιαδήποτε άλλη αθέτηση
μιας Σύμβασης ή (iii) ο Αγοραστής υπεισέλθει σε Συμβάν
αφερεγγυότητας.
(β)
Ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει
οποιαδήποτε Σύμβαση με τον Αγοραστή ή/και να ακυρώσει
οποιαδήποτε Παραγγελία ή τμηματική παράδοση παρέχοντας
ειδοποίηση προ τουλάχιστον επτά ημερών στον Αγοραστή. Ο
Αγοραστής δεν θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια Παραγγελία
αφού αυτή γίνει αποδεκτή, υπό την επιφύλαξη του όρου 9.
(γ)
Με την καταγγελία ή την ακύρωση, όλα τα τιμολόγια θα καταστούν
αμέσως απαιτητά και πληρωτέα από τον Αγοραστή, μαζί με
οποιουσδήποτε ισχύοντες τόκους. Οι όροι οι οποίοι εξακολουθούν
να ισχύουν, ρητά ή σιωπηρά, και μετά την καταγγελία ή ακύρωση
της σύμβασης θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ.
11. Γενικές ρυθμίσεις
(α)
Ο Πωλητής και ο Αγοραστής συμφωνούν να τηρούν τον Κώδικα
Συμπεριφοράς του Πωλητή (Code of Sustainable Conduct, ο οποίος
διατίθεται στον Αγοραστή εφόσον ζητηθεί) σε σχέση με την
εκτέλεση της Σύμβασης.
(β)
Ο Πωλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία

(ζ)

που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αυτή πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του πωλητή
(τρέχον
αντίγραφο
διατίθεται
στη
διεύθυνση
www.sibelco.com/privacy).
(γ)
Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα διάταξης μιας Σύμβασης είναι ή
καταστεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, θα θεωρείται ότι
τροποποιήθηκε στον ελάχιστο δυνατό βαθμό που απαιτείται ώστε
να καταστεί έγκυρο, νόμιμο και εφαρμοστέο. Εάν δεν είναι δυνατή
μια τέτοια τροποποίηση, η σχετική διάταξη ή το μέρος της διάταξης
θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση
δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα της
υπόλοιπης Σύμβασης.
(δ)
Παράλειψη ή καθυστέρηση στην άσκηση (ή μερική άσκηση)
οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος δεν συνιστά
παραίτηση ή εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε
άλλου δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος ούτε αποτρέπει ή
περιορίζει την περαιτέρω άσκηση του συγκεκριμένου ή
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος.
(ε)
Ο Πωλητής μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς τη συγκατάθεση του
Αγοραστή, να εκχωρήσει, να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, να
αναθέσει σε υπεργολάβο, να μεταβιβάσει ή να χειριστεί με
οποιονδήποτε τρόπο όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή
υποχρεώσεις του που απορρέουν από μια Σύμβαση. Ο Αγοραστής
οφείλει να μην εκχωρήσει ή μεταβιβάσει, αναθέσει σε υπεργολάβο ή
χειριστεί με άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από μια Σύμβαση, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή.
(στ)
Άτομο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε Σύμβαση δεν θα έχει
κανένα δικαίωμα σύμφωνα με αυτήν. Κάθε Σύμβαση
συνομολογείται με ένα συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο του Πωλητή
που κατονομάζεται στην Παραγγελία ή όπως προσδιορίζεται με
άλλο τρόπο εγγράφως από τον Πωλητή. Ο Αγοραστής δεν θα έχει
κανένα δικαίωμα να εφαρμόσει τη Σύμβαση εναντίον οποιουδήποτε
άλλου νομικού προσώπου του Πωλητή και αυτά τα άλλα νομικά
πρόσωπα δεν θα έχουν καμία ευθύνη απέναντι στον Αγοραστή.
12. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία
(α)
Οι παρόντες όροι και κάθε Σύμβαση, καθώς και οποιαδήποτε
διαφωνία ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών ή αξιώσεων
μη απορρεόντων από σύμβαση) που προκύπτει από ή σε σχέση με
τους όρους αυτούς, το αντικείμενο ή τη διατύπωσή τους θα
διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο. Κάθε
συμβαλλόμενος συμφωνεί ανέκκλητα ότι τα δικαστήρια τις Αγγλίας
θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τo διακανονισμό
οποιασδήποτε διαφωνίας ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων
διαφωνιών ή αξιώσεων μη απορρεόντων από σύμβαση) που
προκύπτει από ή σε σχέση με τις παρόντες όρους και οποιαδήποτε
Σύμβαση, το αντικείμενο ή τη διατύπωσή της. Η Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων
Εμπορευμάτων εξαιρείται ρητά και ολοσχερώς.
(β)
Παρά τον όρο 012, ο Πωλητής θα δικαιούται να εγείρει δικαστικές
διαδικασίες ή αξιώσεις σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία
κατοικεί ή/και κατέχει περιουσιακά στοιχεία ο Αγοραστής.

