
 

Γενικοί Όροι Πωλήσεως, Παραδόσεως και Υπηρεσιών 
Ισχύουν από Μάιος 2020 

ΧΕΜΠΕΛ ΕΠΙΧΡΩΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
(α) «Η Σύμβαση» είναι η συμφωνία μεταξύ της Πωλήτριας και ο Αγοραστής που αφορά τα Προϊόντα που 

περιγράφονται στην πρώτη σελίδα, περιλαμβανομένων των παρόντων Γενικών Όρων. 
(β) «Τα Προϊόντα» είναι τα χρώματα, επιχρίσματα και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και οι 

συσκευασίες αυτών, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης. 
(γ) «Η Πωλήτρια» είναι η Hempel A/S (στο εξής «Hempel»), ή εναλλακτικά η εταιρεία που εμφανίζεται στην πρώτη 

σελίδα ως πωλήτρια. 
(δ) «Ο Αγοραστής» είναι η εταιρεία που κατονομάζεται στην πρώτη σελίδα ως αγοραστής. 
(ε) «Το Πλοίο» είναι το πλοίο που κατονομάζεται στην πρώτη σελίδα. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ 
(α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι περιλαμβάνουν τους τυπικούς όρους βάσει των οποίων η Πωλήτρια παρέχει τα 

Προϊόντα στον Αγοραστή και ισχύουν σε όλες τις προσφορές και πωλήσεις εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως 
εγγράφως. 

 Η Πωλήτρια δεν δεσμεύεται από αντίθετους όρους αγοράς ή σχετικές επιφυλάξεις του Αγοραστή ακόμα κι αν η 
Πωλήτρια δεν έχει εναντιωθεί ρητώς στους συγκεκριμένους όρους ή επιφυλάξεις. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται 
να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Γενικούς Όρους.  

(β) Η νομιμότητα, ισχύς και εφαρμοσιμότητα άλλων ρητρών των παρόντων Γενικών Όρων δεν θα επηρεάζεται εάν 
κάποια από αυτές τις ρήτρες είναι ή καταστεί παράνομη, ανίσχυρη ή ανεφάρμοστη. 

 
3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
(α) Η προσφορά της Πωλήτριας για προϊόντα ή υπηρεσίες ισχύει για 30 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της 

προσφοράς από τον Αγοραστή, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως εγγράφως. Η προσφορά καθίσταται ανίσχυρη 
εάν ο Αγοραστής δεν την αποδεχθεί άνευ όρων με την τοποθέτηση αντίστοιχης παραγγελίας εντός 30 ημερών.  

(β)  Η Πωλήτρια δεσμεύεται από παραγγελία μόνο στην περίπτωση που την αποδεχθεί εγγράφως ή παραδώσει τα 
Προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον Αγοραστή. 

 
4. ΤΙΜΕΣ     
(α)  Οι τιμές στον τιμοκατάλογο της Πωλήτριας, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης, είναι ισχυρές, 

εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως εγγράφως. 
(β)  Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους και τέλη, ούτε δαπάνες φόρτωσης και παράδοσης, τα οποία οφείλει να 

καταβάλει ο Αγοραστής. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν την τυπική συσκευασία της Πωλήτριας, όχι όμως και 
τυχόν παλλέτες ή κιβώτια για τα προϊόντα που εξάγονται. 

(γ) Οι τιμές βασίζονται σε τρέχουσες δαπάνες υλικών, αγοράς και ναύλου. Σε περίπτωση αύξησης των ανωτέρω 
περισσότερο από πέντε τοις εκατό (5%) εντός της χρονικής περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ της σύναψης της 
Σύμβασης και του χρόνου πραγματικής παράδοσης, η Πωλήτρια επιφυλάσσεται να αναπροσαρμόσει τις τιμές 
ώστε να αντανακλούν ευθέως τις αλλαγές αυτές. 

 
5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ 
(α) Η πληρωμή θα πρέπει να διενεργείται στο νόμισμα το οποίο προσδιορίζεται στο τιμολόγιο.  
(β) Ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει το σύνολο της τιμολογιακής αξίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του 

τιμολογίου εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως εγγράφως. Η Πωλήτρια δικαιούται να χρεώσει τόκους επί 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το μεγαλύτερο από τα κάτωθι επιτόκια 
(i) 1,5% μηνιαίως πλέον του τρέχοντος μηνιαίου βασικού επιτοκίου της τράπεζας της Πωλήτριας, ή 
(ii) 2% ετησίως πλέον του ετήσιου προεξοφλητικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας όπου η 

Πωλήτρια έχει την έδρα της. 
Ο Αγοραστής οφείλει να αποζημιώσει την Πωλήτρια για όλες τις δαπάνες και έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά 
την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

(γ) Η Πωλήτρια δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εγγράφως προς τον Αγοραστή με άμεση ισχύ εάν ο 
τελευταίος έχει παραβεί ουσιώδη υποχρέωσή του υπό την Σύμβαση ή άλλη συμφωνία του με την Πωλήτρια. 
Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους, η ουσιώδης παράβαση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, τις εξής περιπτώσεις: 
(i) όταν ο Αγοραστής αδυνατεί να εκπληρώσει τις οφειλές του όταν αυτές καταστούν απαιτητές,  
(ii) όταν ο Αγοραστής αξιώνει την εξαγορά του από τους δανειστές του,  
(iii) όταν όλη ή μέρος της περιουσίας του Αγοραστή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση, ή  
(iv) όταν υποβάλλεται αίτηση για εκκαθάριση, λύση ή διαχείριση του Αγοραστή ή εν σχέσει με αυτόν.  

(δ) Σε περίπτωση που η Πωλήτρια γνωστοποιήσει την καταγγελία σύμφωνα με τις διατάξεις της Ρήτρας 5(γ), όλες 
οι εκκρεμείς δόσεις θα επισπευσθούν και θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές άμεσα και αυτοδικαίως. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, όμως, η Πωλήτρια είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει έκπτωση λόγω προεξόφλησης των 
δόσεων. Η εν λόγω έκπτωση θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα δύο ποσοστά:  
(i) 1,5% μηνιαίως πλέον του τρέχοντος μηνιαίου βασικού επιτοκίου της τράπεζας της Πωλήτριας, ή 
(ii) 2% ετησίως πλέον του ετήσιου προεξοφλητικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας όπου η 

Πωλήτρια έχει την έδρα της. 
H Πωλήτρια απαλλάσσεται από τις υπό την Σύμβαση υποχρεώσεις της από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας, 
με εξαίρεση τις υποχρεώσεις της από εγγυήσεις για Προϊόντα που έχουν προμηθευθεί και εξοφληθεί πριν το 
χρόνο της καταγγελίας. 

(ε) Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να παρακρατήσει, συμψηφίσει ή αφαιρέσει τυχόν απαιτήσεις του κατά της 
Πωλήτριας από τα οφειλόμενα προς την τελευταία χρηματικά ποσά σύμφωνα με την Σύμβαση ή άλλη συμφωνία 
με αυτήν.  

(στ) Η υποχρέωση της Πωλήτριας να παραδώσει τα Προϊόντα παύει εάν ο Αγοραστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 
όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλει στην Πωλήτρια κατά το χρόνο παράδοσης σύμφωνα με την Σύμβαση ή 
άλλη συμφωνία με την Πωλήτρια. Επιπλέον, η Πωλήτρια έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παράδοση των 
Προϊόντων εάν ο Αγοραστής έχει παραβεί κάποια υποχρέωσή του, ενώ η εν λόγω αναστολή δεν θα επηρεάζει 
άλλα δικαιώματα της Πωλήτριας  υπό την Σύμβαση ή άλλη συμφωνία με τον Αγοραστή. Η Πωλήτρια δεν 
υποχρεούται να παραδώσει μέχρις ότου ο Αγοραστής έχει καταβάλει όλα τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά, 
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών και τυχόν τόκων.  

(ζ) Η υποχρέωση λήψης αδειών, εγγράφων ελέγχου συναλλάγματος και άλλων εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται 
για την εξαγωγή, εισαγωγή και χρήση των Προϊόντων, είναι αποκλειστικά του Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους εάν παραλείψει ή αδυνατεί 
να εξασφαλίσει κάποια άδεια ή έγκριση.  

 
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
(α) Τα Προϊόντα παραδίδονται «εκ των Εγκαταστάσεων» (“Ex Works” – Incoterms 2000) στον τόπο που 

αναγράφεται στην πρώτη σελίδα. 
(β)  Ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει όλες τις δαπάνες της Πωλήτριας εξαιτίας της αδυναμίας του Αγοραστή να 

παραλάβει είτε: 
(i) κατά το χρόνο που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή μετά από επιβεβαίωση της Πωλήτριας, είτε,  
(ii) όταν τα Προϊόντα είναι έτοιμα, και εφόσον η Πωλήτρια έχει ενημερώσει τον Αγοραστή εγγράφως για το 

γεγονός αυτό και ο Αγοραστής δεν τα έχει παραλάβει εντός επτά ημερών από την εν λόγω ενημέρωση, 
και σε οποιαδήποτε περίπτωση όχι αργότερα από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 
(i) ανωτέρω, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως εγγράφως.  

(γ) Εάν η Πωλήτρια συμφωνήσει να παραδώσει τα Προϊόντα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν το πράξει, ο 
Αγοραστής έχει δικαίωμα να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, που δεν έχει 
ακόμα παραδοθεί. Ο Αγοραστής αποδέχεται το δικαίωμα αυτό ακύρωσης ως μοναδικό μέτρο αποκατάστασης 
και ρητά παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του. 

(δ) Εάν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων ότι τα Προϊόντα θα μεταφερθούν με κίνδυνο της Πωλήτριας, ο 
Αγοραστής οφείλει να τα εξετάσει λεπτομερώς κατά την παράδοσή τους. Ο Αγοραστής οφείλει να 
γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια εντός 48 ωρών από την παράδοση τυχόν βλάβη, απώλεια ή έλλειμμα των 
Προϊόντων. Εάν ο Αγοραστής δεν λάβει τα Προϊόντα κατά την συμφωνημένη ημερομηνία, οφείλει να το 
γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια εντός 48 ωρών από την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Η Πωλήτρια 
αποκηρύσσει οιαδήποτε ευθύνη, και ο Αγοραστής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με 
τις παρούσες διατάξεις εκτός εάν οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο Αγοραστής είναι επαρκείς ώστε να 
επιτρέψουν στην Πωλήτρια να απαιτήσει νόμιμα από τον μεταφορέα των Προϊόντων την αποκατάσταση της εν 
λόγω βλάβης, απώλειας ή ελλείμματος. 

(ε) Η Πωλήτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των Προϊόντων κατά την αρχική ημερομηνία 
παράδοσης, και επιτρέπεται να παρατείνει την ημερομηνία παράδοσης, εάν περιστατικά τα οποία αδυνατεί 
εύλογα να ελέγξει (ανωτέρα βία) την εμποδίσουν να εκπληρώσει την Σύμβαση. Εάν τα περιστατικά αυτά 
εξακολουθήσουν να εμποδίζουν την Πωλήτρια να εκπληρώσει τη Σύμβαση, έχει δικαίωμα να την ακυρώσει.  

(στ) Η Πωλήτρια δύναται να αρνηθεί, μειώσει ή αναστείλει την παράδοση των Προϊόντων έτσι ώστε να κατανείμει την 
προμηθευτική της ικανότητα μεταξύ του Αγοραστή και άλλων πελατών της σε περίπτωση που περιστατικά, τα 
οποία αδυνατεί εύλογα να ελέγξει, την  εμποδίζουν να παραδώσει όλα τα Προϊόντα και να εκτελέσει πλήρως 
παραγγελίες άλλων πελατών της. Σε τέτοια περίπτωση, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να ακυρώσει 
παραγγελία(ες) που δεν έχει(ουν) παραδοθεί. 

 
7. ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
(α) Η ευθύνη της Πωλήτριας για τα Προϊόντα μεθίσταται στον Αγοραστή κατά το νωρίτερο από τα κάτωθι δύο 

χρονικά σημεία: 
(i) όταν τα Προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή, τον αντιπρόσωπό του ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 

τον ίδιο να παραλάβει, ή  

(ii) κατά την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοση σε περίπτωση που ο Αγοραστής αδυνατεί να παραλάβει 
όπως ορίζεται στην Σύμβαση. 

 (β) Η Πωλήτρια παραμένει η ιδιοκτήτρια των Προϊόντων μέχρις ότου εισπραχθεί ολόκληρο το τίμημα για όλα τα 
Προϊόντα, ακόμα κι αν αυτά δεν έχουν παραδοθεί στον Αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής πωλήσει τα Προϊόντα σε 
τρίτο πριν εξοφληθεί η Πωλήτρια, το προϊόν της πώλησης θα καταλογιστεί πρώτα έναντι όλων των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Πωλήτρια. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν έχει καταβάλει ολόκληρο το 
τίμημα της αγοράς, ή εάν ξεκινήσουν πτωχευτικές διαδικασίες κατ’ αυτού, η Πωλήτρια ή αντιπρόσωπός της έχει 
δικαίωμα να ανακτήσει ή πωλήσει περαιτέρω τα Προϊόντα και να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή 
προς το σκοπό αυτό, και οι ενέργειες αυτές δεν θα επηρεάσουν τυχόν άλλα δικαιώματα της Πωλήτριας.  

(γ) Όλες είναι πωλήσεις είναι οριστικές. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται πίστωση λόγω επιστροφής Προϊόντων, ακόμα 
κι εάν έχει υποβάλει διαμαρτυρία ή απαίτηση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως εγγράφως, στην οποία 
περίπτωση ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα Προϊόντα αυτά άμεσα και σε καλή κατάσταση, 
επωμιζόμενος το κόστος μεταφοράς τους. 

 
8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η ευθύνη της Πωλήτριας για τα Προϊόντα 
(α) Η Πωλήτρια εγγυάται ότι τα Προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με καλά υλικά και ποιότητα εργασίας και 

συμμορφώνονται προς τα δημοσιευθέντα στοιχεία του προϊόντος που ισχύουν κατά το χρόνο αγοράς. Η 
παρούσα Ρήτρα 8 παρέχει την μοναδική εγγύηση για τα Προϊόντα και αντικαθιστά και εκτοπίζει οιαδήποτε άλλη 
εγγύηση επί των Προϊόντων, ρητή ή σιωπηρή. Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη υπό την Σύμβαση 
(ρητή ή σιωπηρή), αδικοπρακτική ή άλλη, για την ποιότητα, απόδοση, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για 
οιονδήποτε σκοπό, των Προϊόντων. 

(β) Η εγγύηση της Πωλήτριας δεν περιλαμβάνει ελαττώματα ή βλάβες που εμφανίζονται σε περιοχές που δεν είναι 
εύλογα προσβάσιμες με συνηθισμένα μέσα επισκευής λόγω σχήματος ή τοποθεσίας. Ούτε η εν λόγω εγγύηση 
περιλαμβάνει βλάβη που προκαλείται από μηχανικά αίτια, ηλεκτροσυγκόλληση ή άλλη εφαρμογή θερμότητας, 
βακτηριακή προσβολή, ρύπανση, ηλεκτρομηχανικές ενέργειες, βλάβη κατά την επισκευή, φθορά κάτω από 
υπερκείμενα στρώματα επίχρωσης ή τριβή, με εξαίρεση την συνήθη και καθημερινή φθορά. Η Πωλήτρια 
ευθύνεται σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση μόνο εάν ο Αγοραστής έχει: 
(i) προετοιμάσει όλες τις επιφάνειες πριν την επίχρωση και συντηρήσει αυτές μετά από αυτήν, 
(ii) μεταφέρει, αποθηκεύσει, χειριστεί και χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που 

έχουν παρασχεθεί σε αυτόν από την Πωλήτρια και σύμφωνα με τα διεθνή ήθη της αγοράς,  
(iii) υποβάλει εγγράφως απαίτηση με αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη του φερόμενου ως ελαττώματος ή 

βλάβης στα Προϊόντα, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπίστωσε για πρώτη 
φορά, ή θα μπορούσε να είχε εύλογα διαπιστώσει, το ελάττωμα ή βλάβη, 

(iv) επέτρεψε στην Πωλήτρια εύλογο χρονικό διάστημα να επιθεωρήσει τα Προϊόντα και την περιοχή όπου 
έχουν χρησιμοποιηθεί, 

(v) συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τη Σύμβαση, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης 
εμπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος της αγοράς, 

(vi) παύσει να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα αμέσως μόλις διαπίστωσε, ή θα μπορούσε να είχε διαπιστώσει, 
το ελάττωμα.  

(γ) Σε περίπτωση ενεργοποίησης της εγγυήσεως σύμφωνα με την Ρήτρα 8, η Πωλήτρια οφείλει, κατ’ επιλογή της 
ίδιας, είτε να αντικαταστήσει τα Προϊόντα είτε να καταβάλει το κόστος αγοράς αντίστοιχων προϊόντων Hempel 
από αλλού, δεν υποχρεούται όμως να καταβάλει οιοδήποτε ποσό πέρα από την τιμολογιακή αξία των 
Προϊόντων. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται άλλου μέτρου αποκατάστασης αφού η Πωλήτρια έχει αντικαταστήσει τα 
Προϊόντα ή καταβάλει το κόστος αγοράς αντίστοιχων προϊόντων Hempel από αλλού. Η Πωλήτρια δύναται να 
αναστείλει μεταγενέστερες παραδόσεις Προϊόντων ή να αναβάλει τις αντίστοιχες ημερομηνίες παράδοσης 
αναλόγως, μέχρις ότου κριθεί οριστικά η νομιμότητα της απαίτησης του Αγοραστή.  

(δ) Η παρούσα εγγύηση παύει αυτοδικαίως όταν ο κύκλος ζωής ων Προϊόντων τελειώσει ή παρέλθει 12μηνο από 
την ημερομηνία παραδόσεως, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

 
Η ευθύνη της Πωλήτριας για παροχή Τεχνικών Συμβουλών και Άλλων Υπηρεσιών  
(ε) Η Πωλήτρια υποχρεούται μόνο να παρέχει τεχνικές συμβουλές, οδηγίες και άλλες πληροφορίες για τη χρήση 

των Προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει η ίδια ή αντιπρόσωπός της εφόσον ο Αγοραστής 
αποδείξει ότι: 

 (i) η Πωλήτρια έχει παράσχει την συμβουλή ή υπηρεσία αμελώς σε σύγκριση  με τις διαθέσιμες κατά το 
χρόνο εκείνο πληροφορίες, εξοπλισμούς και γνώσεις, 

 (ii) ότι ο ίδιος (ο Αγοραστής) έχει υποστεί θετική (άμεση) ζημία συνεπεία του ανωτέρω. Συνεπώς, η Πωλήτρια 
δεν ευθύνεται για την αποθετική ζημία του Αγοραστή, η οποία περιλαμβάνει απώλεια εισοδήματος ή 
κερδών, απώλεια χρόνου ή χρήσης του Πλοίου, μηχανήματος ή εξοπλισμού.  

 
Περιορισμός ευθύνης 
(στ) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η ευθύνη της Πωλήτρια προς τον Αγοραστή δεν θα υπερβαίνει την 

τιμολογιακή αξία των Προϊόντων. 
(ζ) Η Πωλήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια εισοδήματος ή κερδών, απώλεια χρόνου ή χρήσης του Πλοίου, 

μηχανήματος ή εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Πωλήτρια για ειδικές ή αποθετικές ζημίες, 
όπως κι αν προκύψουν.  

(η) Η Πωλήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτου που οφείλεται στην χρήση 
των Προϊόντων από τον Αγοραστή. 

(θ) Οιοιδήποτε περιορισμοί της ευθύνης ή εξαιρέσεις από αυτήν που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση προς 
όφελος της Πωλήτριας συμφωνείται να εκτείνονται και προς όφελος όλων των εταιρειών και/ή προσώπων του 
Ομίλου Hempel. Ο Αγοραστής αποδέχεται να καθίσταται η Πωλήτρια αντιπρόσωπος ή διαχειριστής του 
αποκλειστικά προς το σκοπό της επέκτασης του προνομίου των περιορισμών και εξαιρέσεων αυτών. Όλες οι 
υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα που, υπό άλλες συνθήκες, θα πήγαζαν από την εν λόγω 
αντιπροσώπευση αποκλείονται ρητώς. 
 

Χρόνος παραγραφής 
(ι) Υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα ρήτρα δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου σχετικά με την σωματική 

βλάβη ή τον θάνατο, ο Αγοραστής δεν έχει καμία αξίωση κατά της Πωλήτριας, πηγάζουσα από σύμβαση ή 
αδικοπραξία, εν σχέσει με ο,τιδήποτε διενεργήθηκε ή παραδόθηκε υπό την Σύμβαση (περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για ελαττωματικά προϊόντα, υπηρεσίες και αγαθά), εκτός εάν η αξίωση αυτή γνωστοποιηθεί στην 
Πωλήτρια εγγράφως εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παράδοση. 
 

9. “ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ο Αγοραστής δηλώνει, εν σχέσει με την παρούσα Σύμβαση, ότι συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους 
και κανονισμούς και αναλαμβάνει  
την υποχρέωση να εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με αυτούς, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, αυτών που αφορούν στην  
καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, καθώς και τις κυρώσεις και περιορισμούς εξαγωγικών 
ελέγχων του ΟΗΕ, των ΗΠΑ, του  
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Αγοραστής παραβεί τον παρόντα όρο, ο Πωλητής 
μπορεί, κατ’ επιλογήν, είτε να  
αναστείλει, είτε να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως και άνευ υπαιτιότητας για τον Πωλητή. 

 
10.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
(α)  Όσον αφορά πωλήσεις σε Δανούς αγοραστές, το δίκαιο της Δανίας θα διέπει τη Σύμβαση και το Ναυτικό και 

Εμπορικό Δικαστήριο της Δανίας θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία επί διαφορών που προέρχονται από την 
Σύμβαση. Οσον αφορά όλες τις άλλες πωλήσεις, η Σύμβαsη θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα 
ερμηνεύετα σύμφωνα με αυτό, ενώ αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά πηγάζουσα από την Σύμβαση 
θα έχει το Δικαστήριο Πειραιώς. Εντούτοις, ο Αγοραστής συμφωνεί ρητά ότι η Πωλήτρια δύναται να καταφύγει 
σε άλλη δικαιοδοσία προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις του υπό τη Σύμβαση. Η εξασφάλιση 
περιλαμβάνει και την συντηρητική κατάσχεση Πλοίου(ων), αδελφών πλοίων ή, εάν επιτρέπεται από το τοπικό 
δίκαιο, άλλων πλοίων υπό την ίδια ή συναφή διαχείριση ή έλεγχο. 

(β)  Το ενοποιημένο δίκαιο επί της Διεθνούς Πώλησης Προϊόντων, το ενοποιημένο δίκαιο επί της Κατάρτισης 
Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Προϊόντων, καθώς και η Σύμβαση περί Διεθνών Συμβάσεων Πωλήσεως 
Προϊόντων, δεν εφαρμόζονται στη Σύμβαση. Οι όροι Incoterms 2000 θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των 
παρόντων Γενικών Όρων εκτός εάν αντίκεινται σε οιονδήποτε από αυτούς. 

(γ) Η Σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή σχετικά με την 
προμήθεια των Προϊόντων. Ο Αγοραστής αποδέχεται ότι κανένα άλλο δικαίωμα προσφυγής κατά της 
Πωλήτριας δεν έχει εκτός από αυτά που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Οι παρόντες 
Γενικοί Όροι ισχύουν ακόμα κι εάν ο Αγοραστής διατηρεί αξίωση βασισμένη σε αμέλεια από μέρους της 
Πωλήτριας ή αντιπροσώπου της.    

 


