ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ESAB
1.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στους παρόντες Όρους (εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τα συµφραζόµενα), οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις θα έχουν το
νόηµα που τους αποδίδεται στη συνέχεια:
Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες όροι πωλήσεων.
Ως «Σύµβαση» νοείται µια σύµβαση για την πώληση Εµπορευµάτων ή/και Υπηρεσιών, η οποία συνάπτεται από ή για
λογαριασµό της σχετικής εταιρείας του οµίλου ESAB («εµείς» και «εµάς») µε το µέρος στο οποίο προµηθεύουµε Εµπορεύµατα
ή/και Υπηρεσίες βάσει Σύµβασης («εσείς» και «εσάς»), µετά την αποδοχή από εµάς µιας Παραγγελίας.
Ως «Εµπορεύµατα» νοούνται τα µηχανήµατα, ο εξοπλισµός, τα αναλώσιµα συγκολλήσεων και οι σχετικές υπηρεσίες που
παρέχουµε βάσει Σύµβασης.
Ως «Incoterms» (στον ενικό Incoterm) νοούνται οι όροι του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου για τη διεθνή πώληση
εµπορευµάτων (2000).
Ως «Παραγγελία» νοείται µια παραγγελία για Εµπορεύµατα ή/και Υπηρεσίες που λαµβάνουµε από εσάς.
Ως «Υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχουµε βάσει Σύµβασης.
Ως «Εργάσιµη Ηµέρα» νοείται κάθε ηµέρα, από ∆ευτέρα έως (και) Παρασκευή, η οποία δεν είναι επίσηµη αργία στην χώρα
όπου εδρεύετε.
2.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι παρόντες Όροι θα διέπουν κάθε Σύµβαση µεταξύ µας για την προµήθεια ή την πώληση από εµάς Εµπορευµάτων ή/και
Υπηρεσιών. Ελλείψει έγγραφης συµφωνίας µεταξύ µας, υπερισχύουσας ρητά οποιουδήποτε ή του συνόλου των παρόντων
Όρων:
2.1
κανένας άλλος όρος, ανεξαρτήτως προέλευσης, ρητός ή σιωπηρός, ανεξαρτήτως εάν περιέχεται σε οποιαδήποτε
Παραγγελία ή προκύπτει µε άλλον τρόπο βάσει εθίµου, πρακτικής ή συνήθων όρων συναλλαγών, δεν θα διέπει ή δεν θα έχει
αντίκτυπο σε οποιαδήποτε Σύµβαση·
2.2
η αποδοχή εκ µέρους σας της παράδοσης των Εµπορευµάτων ή/και των Υπηρεσιών θα συνιστά (µε την επιφύλαξη
του όρου 2.3 ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου µε τον οποίο µπορεί να αποδεικνύεται η αποδοχή των παρόντων Όρων)
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων·
2.3
οι προσφορές µας δεν συνιστούν πρόταση σύναψης σύµβασης και επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να
αποσύρουµε ή να αναθεωρήσουµε οποιαδήποτε προσφορά ανά πάσα στιγµή πριν αποδεχθούµε Παραγγελία σύµφωνα µε τον
Όρο 3.1. Η αποδοχή της Παραγγελίας από εµάς θα ισχύει µόνον εφόσον γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τον
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό µας· και
2.4
καµία δήλωση που εµφανίζεται να προέρχεται από εµάς σε σχέση µε τα Εµπορεύµατα ή/και τις Υπηρεσίες δεν θα
µας δεσµεύει ή δεν θα καθίσταται όρος οποιασδήποτε Σύµβασης και δεν θα γεννά καµία ευθύνη µας απέναντί σας. Σε περίπτωση
που επιθυµείτε να βασιστείτε σε οποιαδήποτε δήλωση τυχόν έγινε από εµάς ή για λογαριασµό µας, πρέπει να προηγηθεί
έγγραφη ρητή συµφωνία µαζί µας.
3.
ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
3.1
Το τίµηµα που πρέπει να καταβάλετε για τα Εµπορεύµατα ή/και τις Υπηρεσίες θα είναι το τίµηµα που αναφέρεται
σε έγκυρη προσφορά µας ή, ελλείψει έγκυρης προσφοράς µας, σε ισχύοντα τιµοκατάλογό µας για τα Προϊόντα ή/και τις
Υπηρεσίες, µείον τυχόν εκπτώσεις που έχουν συµφωνηθεί εγγράφως µεταξύ µας. Οι προσφορές µας ισχύουν για περίοδο 30
ηµερών από την ηµεροµηνία που εδόθησαν, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό µεταξύ µας. Αντίγραφα του
τρέχοντος τιµοκαταλόγου µας διατίθενται κατόπιν αιτήµατος. Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να µεταβάλουµε τις τιµές µας
ανά πάσα στιγµή.
3.2
Όπου τυγχάνει εφαρµογής, έχουµε το δικαίωµα να προσθέσουµε στο τίµηµα των Εµπορευµάτων ή/και των
Υπηρεσιών, και εσείς θα καταβάλετε, ποσό ίσο µε τυχόν φόρο επί των πωλήσεων ή τέλος επιβαλλόµενο κατά καιρούς σε
πωλήσεις ή προµήθειες Εµπορευµάτων ή και Υπηρεσιών.
3.3
Σε σχέση µε όλα τα πληρωτέα σε εµάς ποσά, ο χρόνος πληρωµής είναι ουσιώδους σηµασίας και, εάν δεν έχει
συµφωνηθεί ρητά και εγγράφως κάτι διαφορετικό, οι όροι πληρωµής µας είναι πλήρης πληρωµή του καθαρού ποσού τοις
µετρητοίς εντός ενός µήνα από το τέλος του µήνα τιµολόγησης. ∆εν µπορεί να γίνει καµία έκπτωση και κανένας συµψηφισµός,
εκτός εάν έχουµε συµφωνήσει εγγράφως ρητά κάτι διαφορετικό. Στις περιπτώσεις που Εµπορεύµατα ή/και Υπηρεσίες
παρέχονται τµηµατικά ή σε διαφορετικούς χρόνους, µπορούν να τιµολογούνται χωριστά ανεξαρτήτως εάν έχει συµφωνηθεί ή όχι
η αναλογική τιµή τους.
3.4
Εάν δεν συµµορφωθείτε µε τους όρους πληρωµής µας, µε την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωµάτων µας,
επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να διακόψουµε στο εξής την προµήθεια οποιωνδήποτε περαιτέρω Εµπορευµάτων ή/και
Υπηρεσιών βάσει οποιασδήποτε Σύµβασης τυχόν ισχύει εκάστοτε µεταξύ µας, χωρίς να γεννάται καµία ευθύνη για εµάς. Σε
περίπτωση διακοπής και πριν από την αποδοχή της υπαναχώρησης από Σύµβαση, θα έχουµε το δικαίωµα να επιβάλουµε
χρέωση άµεσα πληρωτέα για το µέρος του κόστους της Σύµβασης µε το οποίο έχουµε ήδη επιβαρυνθεί και για το πλήρες κέρδος
το οποίο θα αποκοµίζαµε µειωµένο κατά την αξία σε τιµή παλιοσιδήρου των αντικειµένων που διατηρήσαµε.
3.5
Έχουµε το δικαίωµα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά µας, να επιβάλουµε πρόσθετη χρέωση επί όλων των
ποσών που παραµένουν ανεξόφλητα µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία πληρωµής βάσει συντελεστή που δεν θα υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό ετησίως άνω του βασικού επιτοκίου δανεισµού της Lloyds Bank που θα υπολογίζεται σε ηµερήσια βάση
πλέον µηνιαίων τόκων.
4.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων µας, επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να τροποποιούµε τον σχεδιασµό ή τις
προδιαγραφές οποιωνδήποτε Εµπορευµάτων µας χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Κάθε έγγραφο το οποίο περιέχει σχέδια,
προδιαγραφές, στοιχεία σχετικά µε το βάρος, τις διαστάσεις ή εικόνες δεν θα συνιστά µέρος της Σύµβασης εκτός εάν έχουµε
συµφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό.
5.
∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
5.1
Πραγµατοποιούµε δοκιµές τύπου σε µηχανήµατα και εξοπλισµό προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι πληρούνται τα
κριτήρια απόδοσης της αρχής που εκδίδει τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα στα οποία παραπέµπουµε, σε οποιεσδήποτε συνθήκες
δοκιµών τυχόν προβλέπει η εν λόγω αρχή.
5.2
Σε περίπτωση κατασκευής ή τροποποίησης µηχανηµάτων ή εξοπλισµού βάσει των απαιτήσεών σας,
πραγµατοποιούνται δοκιµές για να διασφαλιστεί ότι τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις µας
βάσει του Όρου 6.2.
5.3
Τα αναλώσιµα συγκολλήσεων που παράγουµε υποβάλλονται όπου είναι εφικτό σε ένα σύστηµα δειγµατοληπτικών
δοκιµών στη µονάδα παραγωγής µας.
5.4
Σε περίπτωση που απαιτούνται δοκιµές σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και αναλώσιµα συγκολλήσεων (πέραν αυτών
που προβλέπουµε) ή άλλες δοκιµές παρουσία εκπροσώπου σας, επιβάλλεται µια εύλογη χρέωση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
καθυστέρησης εκ µέρους σας στην παρακολούθηση τέτοιων δοκιµών ή στην πραγµατοποίηση επιθεωρήσεων που εσείς
ζητήσατε, η δοκιµή πραγµατοποιείται επτά ηµέρες αφού σας ενηµερώσουµε για την ετοιµότητά µας να προχωρήσουµε στη
δοκιµή και τα αποτελέσµατά µας θεωρούνται ακριβή ανεξαρτήτως της παρουσίας του εκπροσώπου σας.
6.
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
6.1
Σε περίπτωση κατασκευής ή τροποποίησης µηχανηµάτων ή εξοπλισµού βάσει των απαιτήσεών σας, ευθυνόµαστε
µόνον για την κατασκευή ή την τροποποίηση των µηχανηµάτων ή του εξοπλισµού κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στις εν
λόγω απαιτήσεις, τηρώντας απαρέγκλιτα τις δικές σας µετρήσεις, ανοχές συναρµολόγησης και τα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε
τα συνθετικά στοιχεία και τα υλικά ή τις τροποποιήσεις που έγιναν κατόπιν συµφωνίας. ∆εν παρέχουµε καµία εγγύηση ότι τα
µηχανήµατα ή ο εξοπλισµός, όπως κατασκευάστηκαν ή τροποποιήθηκαν, θα ανταποκρίνονται σε άλλες απαιτήσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε οποιεσδήποτε νοµικές απαιτήσεις.
6.2
Όλα τα τεχνικά στοιχεία, οι προδιαγραφές και τα στοιχεία σχετικά µε την απόδοση τα οποία παρέχουµε βασίζονται
στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα στα οποία παραπέµπουµε, ή αλλιώς στα στοιχεία των αντικειµένων που παράγουµε βάσει της
πείρας µας, και στις δοκιµές που πραγµατοποιήσαµε εµείς ή οι προµηθευτές µας υπό συνήθεις συνθήκες δοκιµών. ∆εν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για την καταλληλότητα των Εµπορευµάτων ή/και των Υπηρεσιών για χρήση για συγκεκριµένο
σκοπό.
7.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η εκπλήρωση από µέρους µας οποιουδήποτε όρου οποιασδήποτε Σύµβασης, και ιδίως (µε την επιφύλαξη της γενικότητας των
προαναφεροµένων) οποιασδήποτε εγγύησης παράδοσης, µπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας µεταξύ µας.
Έχουµε το δικαίωµα να ακυρώσουµε οποιαδήποτε σύµβαση σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε συµβάντος το οποίο
εκφεύγει του εύλογου ελέγχου µας, συµπεριλαµβανοµένων (µε την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφεροµένων)
θεοµηνιών, πολέµων, πολιτικών αναταραχών, απεργιών, ανταπεργιών, κρατικών αποφάσεων ή κανονισµών, εθνικών ή τοπικών
καταστάσεων ανάγκης, πυρκαϊών, πληµµύρων, σεισµών, ξηρασιών, καταιγίδων, οµίχλης, ατυχηµάτων, απεργιών ή εργατικών
διαφορών, ελλείψεων υλικών, εργασίας ή µεταφορικών µέσων.
8.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
8.1
Θα σας παραδίδουµε τα Εµπορεύµατα/τις Υπηρεσίες όπως αναφέρονται στο έντυπο επιβεβαίωσης παραγγελίας
µας, το οποίο, στην περίπτωση εξαγωγικών πωλήσεων, θα είναι σύµφωνο µε τον σχετικό Incoterm που θα αναφέρεται σε αυτό.
8.2
Εκτός εάν έχουµε εγγυηθεί την ηµεροµηνία και τον χρόνο αποστολής εγγράφως και εσείς υποστήκατε ζηµία ως
αποτέλεσµα της καθυστέρησης στην αποστολή, και υπάρχει έγγραφη συµφωνία βάσει της οποίας ευθυνόµαστε σε καταβολή
προσυµφωνηθείσας αποζηµίωσης, αποκλείεται διά του παρόντος κάθε ευθύνη µας για µη έγκαιρη παράδοση σε κάθε
περίπτωση. Σε περίπτωση που η παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας εµποδίζεται ή καθυστερεί µε υπαιτιότητα δική σας, των
υπαλλήλων ή των εκπροσώπων σας, άµεσα ή έµµεσα, οφείλετε να µας αποζηµιώσετε για κάθε απώλεια ή ζηµία τυχόν
υποστούµε µε ανάλογη αύξηση του συµβατικού τιµήµατος.
8.3
Μπορούµε να παραδίδουµε και να τιµολογούµε τα Εµπορεύµατα ή/και τις Υπηρεσίες τµηµατικά και τα εν λόγω
Εµπορεύµατα ή/και οι Υπηρεσίες θα θεωρείται ότι αποτελούν αντικείµενο χωριστής Σύµβασης.
8.4
Σε περίπτωση που είµαστε υπεύθυνοι για τη µεταφορά των Εµπορευµάτων, εάν δεν έχει συµφωνηθεί εγγράφως
κάτι διαφορετικό, έχουµε το δικαίωµα να επιλέγουµε τον τρόπο µεταφοράς, ο οποίος συνήθως είναι ο οικονοµικότερος. Εάν
επιθυµείτε τη µεταφορά µε διαφορετικό µέσο, επιβαρύνεστε µε τα τυχόν επιπλέον έξοδα κατά την τιµολόγηση.
8.5
Εάν δεν λάβουµε επαρκείς οδηγίες παράδοσης ώστε να καταστεί δυνατή η αποστολή των Εµπορευµάτων εντός 14
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης ότι είναι έτοιµα για αποστολή, υποχρεούστε να τα παραλάβετε στις εγκαταστάσεις
από τις οποίες τα Εµπορεύµατα είναι διαθέσιµα για αποστολή ή να ρυθµίσετε τα της αποθήκευσής τους. Εάν δεν το πράξετε,
θεωρείτε ότι έχει πραγµατοποιηθεί η παράδοση και έχουµε το δικαίωµα να οργανώσουµε την αποθήκευση και να σας χρεώσουµε
σχετικά κατά τη διακριτική µας ευχέρεια ως εκπρόσωποί σας, µε δικό σας κίνδυνο. Επιβαρύνεστε δε µε όλες τις δαπάνες
αποθήκευσης, ασφάλισης και επισταλιών κατά την τιµολόγησή σας. Όλες οι πληρωµές καθίστανται ληξιπρόθεσµες ως εάν είχε
πραγµατοποιηθεί η παράδοση, και έως ότου εξοφληθούν όλα τα οφειλόµενα ποσά έχουµε γενικό ενέχυρο επί των
Εµπορευµάτων.
9.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Υποχρεούστε να διαθέτετε τα υλικά συσκευασίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες νοµικούς και άλλους κανονισµούς για την
προστασία του περιβάλλοντος. Έχουµε το δικαίωµα να τιµολογήσουµε, και εσείς υποχρεούστε να πληρώσετε, το κόστος όλων
των υλικών συσκευασίας, εκτός εάν ορίζεται ότι είναι επιστρεφόµενα και µας τα επιστρέψετε µε προπληρωµένα τα µεταφορικά σε
καλή κατάσταση εντός 10 Εργάσιµων Ηµερών από την ηµεροµηνία που τα παραλάβατε.
10.
Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Εάν για την προµήθεια, τη µεταφορά ή τη χρήση από εσάς των Εµπορευµάτων απαιτείται η άδεια ή η έγκριση οποιασδήποτε
κρατικής ή άλλης αρχής, υποχρεούστε να εξασφαλίσετε (µε δικές σας δαπάνες) την εν λόγω άδεια ή έγκριση και να µας
υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία εάν σας ζητηθεί. ∆εν έχετε το δικαίωµα να παρακρατήσετε ή να καθυστερήσετε την καταβολή του
τιµήµατος σε περίπτωση που δεν επιτύχετε την έκδοση της εν λόγω άδειας ή έγκρισης, και επιβαρύνεστε µε κάθε πρόσθετο
έξοδο στο οποίο τυχόν υποβληθούµε συνεπεία της εν λόγω αδυναµίας σας.
11.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
11.1
Αναλαµβάνετε τον κίνδυνο για τα Εµπορεύµατα που σας προµηθεύουµε από τη στιγµή της παράδοσης σε εσάς ή
σε τρίτον για λογαριασµό σας και πρέπει να µεριµνάτε για την κατάλληλη ασφάλισή τους.
11.2
Η κυριότητα των Εµπορευµάτων που πωλούνται βάσει της παρούσας µεταβιβάζεται σε εσάς µε την καταβολή του
συµφωνηθέντος τιµήµατος για τα Εµπορεύµατα και τις Υπηρεσίες (πλέον τυχόν τόκων) και κάθε άλλου ποσού που µας οφείλετε
για εµπορεύµατα και υπηρεσίες που σας παρείχαµε στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης µεταξύ µας σύµβασης. Από τη στιγµή της
παράδοσης έως τη µεταβίβαση της κυριότητας των Εµπορευµάτων, θα ασφαλίζετε τα Εµπορεύµατα για ποσό ίσο µε την πλήρη
αξία αντικατάστασής τους σε αξιόπιστο ασφαλιστή και σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου υποχρεούστε να
φυλάσσετε για λογαριασµό µας το σχετικό ποσό.
11.3
Έως την πλήρη εξόφληση των Εµπορευµάτων που λάβατε από εµάς, υποχρεούστε να διατηρείτε τα Εµπορεύµατα
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται εύκολα ότι πρόκειται για δικά µας Εµπορεύµατα. ∆εν έχετε το δικαίωµα να
προσαρτάτε τα Εµπορεύµατα σε ακίνητα και υποχρεούστε να µας επιστρέψετε αµέσως τα Εµπορεύµατα σε περίπτωση που το
ζητήσει εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός µας.

11.4
Χάνετε το δικαίωµα κατοχής των Εµπορευµάτων για λογαριασµό µας εάν εξαιτίας οποιασδήποτε ενέργειας ή
παράλειψής σας διοριστεί σύνδικος, εκκαθαριστής ή διαχειριστής σε σχέση µε την επιχείρησή σας για να αναλάβει την κατοχή
οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει αίτηση εκκαθάρισής σας.
11.5
Μας χορηγείτε αµετάκλητη άδεια πρόσβασης ανά πάσα στιγµή σε οποιαδήποτε οχήµατα ή οποιεσδήποτε
εγκαταστάσεις έχετε στην ιδιοκτησία σας ή χρησιµοποιείτε (ή κατέχετε) προκειµένου να αφαιρέσουµε Εµπορεύµατα των οποίων
την κυριότητα ουδέποτε σας µεταβιβάσαµε. ∆εν φέρουµε καµία ευθύνη και υποχρεούστε να µας αποζηµιώσετε για κάθε αξίωση
για ζηµίες που τυχόν προκληθούν στα εν λόγω οχήµατα ή εγκαταστάσεις κατά την αποµάκρυνση των Εµπορευµάτων, στον
βαθµό που δεν ήταν εύλογα εφικτή η αποφυγή τέτοιων ζηµιών.
11.6
Υποχρεούστε να εξασφαλίσετε ότι, εάν τα Εµπορεύµατα είναι προσαρτηµένα ή προσαρτηθούν στο έδαφος ή σε
κτίριο, µπορούν σε αφαιρεθούν χωρίς να προκληθεί ουσιώδης ζηµία στο έδαφος ή στο κτίριο, και οφείλετε να λάβετε όλα τα
αναγκαία µέτρα για να αποτρέψετε τη µεταβίβαση της κυριότητας επί των Εµπορευµάτων στον κύριο ή στον κάτοχο του εδάφους
ή του κτιρίου. Αναλαµβάνετε την υποχρέωση να επισκευάζετε και να αποκαθιστάτε κάθε ζηµία τυχόν προκληθεί από την
προσάρτηση των Εµπορευµάτων ή από την αφαίρεσή τους από οποιοδήποτε έδαφος ή κτίριο και να µας αποζηµιώνετε για κάθε
απώλεια ή ζηµία τυχόν υποστούµε ή για οποιαδήποτε ευθύνη γεννηθεί ως αποτέλεσµα της εν λόγω προσάρτησης ή αφαίρεσης.
12.
Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
12.1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Όρου 12, στην περίπτωση Εµπορευµάτων που δεν έχουν
κατασκευαστεί από εµάς, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν ή συνιστούν µέρος Εµπορευµάτων που προµηθεύσαµε εµείς, αποκλείεται
ρητά η ευθύνη µας, µε την εξαίρεση της ευθύνης για δόλο η βαριά αµέλεια καθώς και της ευθύνης µας για θάνατο ή σωµατικές
βλάβες που οφείλονται σε αµέλειά µας. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερθέντων, κάθε τέτοια ευθύνη για
απώλεια ή ζηµία, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο προέκυψε και ανεξαρτήτως εάν είναι άµεση ή παρεπόµενη, αποκλείεται
διά του παρόντος, αλλά θα καταβάλουµε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουµε τη µεταβίβαση σε εσάς κάθε οφέλους το
οποίο µας διατίθεται σε σχέση µε Εµπορεύµατα τα οποία προµηθευόµαστε. Με την εξαίρεση των οριζόµενων στους παρόντες
Όρους, αποκλείονται στον µέγιστο επιτρεπόµενο από τον νόµο βαθµό όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και οι δηλώσεις που προκύπτουν
ρητά ή σιωπηρά από κανόνες, νόµους ή µε άλλο τρόπο σε σχέση µε την προµήθεια ή την καθυστέρηση προµήθειας
εµπορευµάτων/υπηρεσιών.
12.2
Στην περίπτωση Εµπορευµάτων δικής µας κατασκευής, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να αποκαταστήσουµε
(κατά τη διακριτική µας ευχέρεια) µέσω επισκευής ή αντικατάστασης, κάθε ελάττωµα το οποίο τυχόν προκύψει σε Εµπορεύµατα
τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί σωστά, εντός της περιόδου εγγύησης που τυχόν έχουµε συµφωνήσει εγγράφως. Η εν λόγω
εγγύηση περιορίζεται σε ελαττώµατα που προκύπτουν αποκλειστικά από τον ελαττωµατικό σχεδιασµό υλικών ή από την κακή
κατασκευή από εµάς, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της άµεσης επιστροφής των ελαττωµατικών Εµπορευµάτων ή των στοιχείων
των Εµπορευµάτων µε δικές σας δαπάνες στο εργοστάσιό µας, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό. Όταν
κατόπιν συµφωνίας µαζί σας, υπάλληλος ή αντιπρόσωπός µας πραγµατοποιεί εργασίες ή επισκευές ή αντικαταστάσεις στις
εγκαταστάσεις σας, έχουµε το δικαίωµα να χρεώνουµε το σύνολο ή µέρος του σχετικού κόστους και των λοιπών εξόδων των εν
λόγω πρόσθετων υπηρεσιών, τα οποία καθίστανται πληρωτέα κατά την τιµολόγηση.
12.3
∆εν ευθυνόµαστε, πλήρως ή εν µέρει, για οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από το γεγονός ότι προϊόντα ή
κατασκευές δεν πληρούν οποιεσδήποτε προδιαγραφές ή κριτήρια απόδοσης που έχουν τεθεί από εσάς καθώς είναι δική σας
ευθύνη να κρίνετε εάν τα Εµπορεύµατα που προµηθεύουµε είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο τα χρειάζεστε.
12.4
∆εν ευθυνόµαστε µε κανέναν τρόπο απέναντί σας για οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια αγοράς ή
συµβάσεων ή για οποιαδήποτε παρεπόµενη ζηµία τυχόν υποστείτε ή ισχυριστείτε ότι υποστήκατε.
12.5
∆εν ευθυνόµαστε για το κόστος αποµάκρυνσης ή/και αντικατάστασης υλικού συγκολλήσεων που έχει αποδειχθεί ή
που υπάρχουν υποψίες ότι είναι ακατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο το χρησιµοποιείτε, ανεξαρτήτως εάν αυτό οφείλεται ή
θεωρείται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι τα Εµπορεύµατά µας δεν ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές ή κριτήρια απόδοσης που
ισχυρίζεστε ότι έπρεπε να έχουν.
12.6
Σε περίπτωση που η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει την παράδοση, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να
επισκευάσουµε ή να αντικαταστήσουµε τα Εµπορεύµατα που χάθηκαν ή καταστράφηκαν κατά τη µεταφορά χωρίς χρέωση, υπό
την προϋπόθεση ότι τόσο οι µεταφορείς όσο και εµείς θα ενηµερωθούµε για την εν λόγω απώλεια ή ζηµία εντός τριών Εργάσιµων
Ηµερών από την παράδοση των Εµπορευµάτων ή από την παραλαβή, και ότι θα ακολουθήσει έγγραφη επιβεβαίωση εντός επτά
ηµερών.
12.7
Σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης, η οποία οφείλεται σε άλλο λόγο πλην της απώλειας ή της ζηµίας κατά τη
µεταφορά, δεν φέρουµε καµία απολύτως ευθύνη, εκτός εάν µας κοινοποιηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία εντός τριών ηµερών από
την παράδοση ή από την αναµενόµενη ηµεροµηνία παράδοσης των Εµπορευµάτων ή/και των Υπηρεσιών, και εφόσον
ακολουθήσει έγγραφη επιβεβαίωση εντός επτά ηµερών.
12.8
Εάν υπάλληλοι ή αντιπρόσωποί σας βρίσκονται στις εγκαταστάσεις µας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης
οποιασδήποτε σύµβασης, κατά τη διακριτική µας ευχέρεια αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να επισκευάσουµε ή να σας
αποζηµιώνουµε για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή την περιουσία σας
εξαιτίας δόλου ή βαριάς αµέλειας υπαλλήλων ή αντιπροσώπων µας κατά την εργασία στις εγκαταστάσεις µας, αλλά όχι σε άλλη
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι:
12.8.1
η συνολική µας ευθύνη έναντι υµών ή οποιουδήποτε τρίτου βάσει των παρόντων όρων (ανεξαρτήτως εάν σχετίζεται
µε αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης που απορρέει από τη νοµοθεσία) δεν θα υπερβαίνει το τίµηµα το οποίο
καταβάλλετε για τα Εµπορεύµατα ή τις Υπηρεσίες·
12.8.2
δεν ευθυνόµαστε απέναντί σας για διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια συµβάσεων ή για οποιαδήποτε έµµεση ή
παρεπόµενη ζηµία ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο προέκυψε· και
12.8.3
µε την εξαίρεση των προβλεπόµενων στον Όρο 12.1, δεν ευθυνόµαστε για καµία ζηµία ή βλάβη τυχόν προκληθεί
µετά την αποµάκρυνση των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων µας.
12.9 Η ευθύνη µας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το τίµηµα των πωληθέντων Εµπορευµάτων ή/και των
πωληθεισών Υπηρεσιών.
13.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
13.1
∆εν ευθυνόµαστε απέναντί σας σε περίπτωση που τα Εµπορεύµατα παραβιάζουν ή εικάζεται ότι παραβιάζουν τα
δικαιώµατα οποιουδήποτε τρίτου µέρους σε περίπτωση που τα εν λόγω Εµπορεύµατα πωλούνται στο πλαίσιο διεθνούς
σύµβασης προµήθειας.
13.2
Εάν οποιαδήποτε στιγµή προβληθεί ο ισχυρισµός ότι τα Εµπορεύµατα παραβιάζουν τα δικαιώµατα οποιουδήποτε
τρίτου ή εάν δικαιολογηµένα πιστεύουµε ότι πρόκειται να εγερθεί τέτοιος ισχυρισµός, έχουµε το δικαίωµα, κατά τη διακριτική µας
ευχέρεια:
13.2.1
να τροποποιήσουµε ή να αντικαταστήσουµε τα Εµπορεύµατα χωρίς να µειωθεί η συνολική απόδοση των
Εµπορευµάτων προκειµένου αποφευχθεί η παραβίαση· ή
13.2.2
να σας εξασφαλίσουµε το δικαίωµα να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τα Εµπορεύµατα· ή
13.2.3
να επαναγοράσουµε τα Εµπορεύµατα στην τιµή που καταβάλατε µειωµένη βάσει του συντελεστή απόσβεσης που
εφαρµόζουµε στον δικό µας εξοπλισµό.
13.3
Εάν εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση ή ασκηθεί ή υπάρξει απειλή να ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή για εικαζόµενη
παραβίαση των δικαιωµάτων οποιουδήποτε τρίτου:
13.3.1
υποχρεούστε να µας ενηµερώσετε µόλις περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε τέτοια αξίωση·
13.3.2
θα έχουµε τον έλεγχο και θα διεξαγάγουµε όλες τις διαδικασίες µε όποιο τρόπο κρίνουµε σκόπιµο· και
13.3.3
υποχρεούστε να µας παράσχετε κάθε εύλογη βοήθεια τυχόν σας ζητηθεί.
13.4
Υποχρεούστε να µας αποζηµιώσετε για κάθε απώλεια, ευθύνη και κόστος τυχόν προκύψει από την
πραγµατοποίηση εργασιών επί ή σε σχέση µε τα Εµπορεύµατα βάσει των απαιτήσεων ή των προδιαγραφών σας, οι οποίες
οδήγησαν στην παραβίαση ή την εικαζόµενη παραβίαση των δικαιωµάτων οποιουδήποτε τρίτου.
14.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
14.1
Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων και ενδίκων βοηθηµάτων, έχουµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε
οποιαδήποτε Σύµβαση µαζί σας, να αναστείλουµε περαιτέρω παραδόσεις προς εσάς και να διακόψουµε τη µεταφορά
Εµπορευµάτων αµέσως σε περίπτωση:
14.1.1
παράλειψης εκ µέρους σας να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό µας οφείλετε κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης σε
σχέση µε οποιαδήποτε σύµβαση·
14.1.2
παράβασης εκ µέρους σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή οποιασδήποτε Σύµβασης µαζί µας·
14.1.3
διορισµού διαχειριστή, συνδίκου ή εκκαθαριστή ή σε περίπτωση που τεθείτε υπό διαδικασία εκκαθάρισης
οποιασδήποτε µορφής ή προβείτε σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές σας ή προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη που οδηγεί σε
πτώχευσή σας ή αποτελέσετε το αντικείµενο αίτησης πτώχευσης ή εάν πραγµατοποιηθεί αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος σας ή
σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας σε βάρος σας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία·
14.1.4
που δεν είστε πλέον σε θέση να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας όταν καταστούν ληξιπρόθεσµες.
14.2
Σε περίπτωση καταγγελίας, µε την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωµάτων και ενδίκων βοηθηµάτων µας, έχουµε το
δικαίωµα:
14.2.1
να εισέλθουµε σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, την κατοχή ή υπό τον έλεγχό σας ή στις οποίες
έχετε οποιοδήποτε δικαίωµα πρόσβασης και να αναλάβουµε Εµπορεύµατα επί των οποίων έχουµε την κυριότητα·
14.2.2
να µας καταβληθούν όλα τα ποσά που µας οφείλονται σε σχέση µε όλα τα Εµπορεύµατα ή/και τις Υπηρεσίες που
σας παρείχαµε· και
14.2.3
να µας καταβληθούν αµέσως µε την εµφάνιση του τιµολογίου τα διαφυγόντα κέρδη και το πραγµατικό κόστος της
εργασίας, της συντήρησης και των υλικών για ηµιτελή Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες µε βάση την τυχόν αξία τους για εµάς ή µε βάση
τα καθαρά έσοδα από τη διάθεσή τους και να µας καταβληθεί αµέσως µε την εµφάνιση του σχετικού τιµολογίου το συµβατικό
τίµηµα που µας οφείλεται σε σχέση µε έτοιµα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παραδοθεί ή όχι, µειωµένο κατά
το µικρότερο ποσό µεταξύ των εσόδων από την πώλησή τους ή της αξίας των υλικών τους.
15.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
15.1
Αναλαµβάνετε την υποχρέωση να χειρίζεστε ως εµπιστευτικές όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και την
επιχείρηση καθώς όλα τα σχέδια και τις προδιαγραφές που σας υποβάλλουµε και να µην τα κοινοποιείτε σε κανέναν τρίτο χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή µας ή να µην τα χρησιµοποιείτε για κανέναν σκοπό για τον οποίο δεν έχετε λάβει ρητή
εξουσιοδότηση από εµάς. Ο παρών Όρος δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες:
15.1.1
είναι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή καθίστανται οποιαδήποτε στιγµή έπειτα από την ηµεροµηνία αυτή
γνωστές στο ευρύ κοινό µε άλλο τρόπο πλην της παράβασης του παρόντος Όρου·
15.1.2
µπορείτε να µας αποδείξετε ότι σας ήταν γνωστές πριν σας τις κοινοποιήσουµε·
15.1.3
σας έχουν διατεθεί ή σας διατίθενται από τρίτο χωρίς κανέναν περιορισµό όσον αφορά τη χρήση ή την κοινοποίησή
τους· ή
15.1.4
απαιτείται από τη νοµοθεσία να κοινοποιηθούν.
16.
ΓΕΝΙΚΑ
16.1
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους κριθεί από οποιοδήποτε αρµόδιο δικαστήριο ή
διοικητική αρχή άκυρος ή µη εκτελεστός, η εν λόγω ακυρότητα ή µη εκτελεστότητα δεν θίγει τους λοιπούς Όρους, οι οποίοι
παραµένουν σε ισχύ και συνεχίζουν να παράγουν τα αποτελέσµατά τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες
Όρους κριθεί άκυρος ή µη εκτελεστός αλλά θα έπαυε να είναι άκυρος ή µη εκτελεστός εάν διαγραφόταν µέρος της διάταξης, η εν
λόγω διάταξη θα ισχύει τροποποιηµένη κατά τρόπο ώστε να είναι ισχυρή και εκτελεστή.
16.2
∆εν έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε ή να διαθέσετε κατά οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή µέρος των οφελών ή
των δικαιωµάτων σας που απορρέουν από Σύµβαση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή µας (η οποία δεν θα
παρακρατείται ούτε θα καθυστερεί αδικαιολόγητα).
16.3
Κάθε κοινοποίηση που µας επιδίδετε βάσει των παρόντων Όρων πρέπει να γίνεται εγγράφως και να µας
παραδίδεται ή να αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή. Οι κοινοποιήσεις θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται στον συνήθη
τόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητάς µας και αντίγραφο της κοινοποίησης θα αποστέλλεται στον Επικεφαλής Νοµικό Σύµβουλο
του Οµίλου ESAB στη διεύθυνση ESAB Holdings Ltd, 50 Curzon Street, London, W1J 7UW, United Kingdom.
16.4
Κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος Σύµβασης δεν έχει δικαιώµατα βάσει οποιουδήποτε
νόµου ή κανονισµού να επιδιώξει την επιβολή οποιουδήποτε όρου Σύµβασης στην οποία δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος. Ο
παρών Όρος δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωµα ή ένδικο βοήθηµα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο υπάρχει ή παρέχεται χωρίς
να προβλέπεται από τη νοµοθεσία.
16.5
Καµία παράταση ή παραχώρηση που παρέχεται από εµάς, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους µας προς
εσάς, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους σας δεν θίγει ή δεν συνιστά παραίτηση από τα δικαιώµατά µας οποτεδήποτε.
16.6
Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιεσδήποτε παραλλαγές τους τυχόν συµφωνηθούν από εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο της ESAB εγγράφως, περιέχουν τη συνολική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
16.7
Κάθε Σύµβαση διέπεται από και ερµηνεύεται βάσει του ελληνικού δικαίου και κάθε συµβαλλόµενο µέρος υπόκειται
στη µη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε σχέση µε οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά προκύψει από
οποιαδήποτε Σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε διαφορά µεταξύ µας σε σχέση µε εξαγωγική πώληση/αγορά µπορεί να
παραπεµφθεί από µέρους µας σε διαιτησία στην Αθήνα, στην Eλλάδα, σύµφωνα µε τους Κανόνες ∆ιαιτησίας του ∆ιεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου από έναν διαιτητή, η απόφαση του οποίου είναι οριστική και δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη

