Γενικοί όροι πώλησης
Ημερομηνία έναρξης ισχύος για την ArcelorMittal FCE ΕΛΛΑΣ
Μ.Ε.Π.Ε.: 1η Ιανουαρίου 2018 ArcelorMittal Commercial Hellas

1. ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

–

ΣΥΝΑΨΗ

Οι παρόντες Γενικοί όροι πώλησης (στο εξής
«ΓΟΠ») ισχύουν για όλα τα προϊόντα, τα
αξεσουάρ ή τις υπηρεσίες («Προϊόντα») που
διατίθενται από τον πωλητή («Πωλητής») στον
πελάτη («Πελάτης»). Οι ΓΟΠ, μαζί με τους
ειδικούς όρους του Πωλητή, οι οποίοι
περιέχονται στη συνημμένη επιβεβαίωση
παραγγελίας ή στο συμβόλαιο πώλησης
(εφεξής «Επιβεβαίωση παραγγελίας») και
μόνο σε άλλα έγγραφα που ενσωματώνονται
ειδικά δι’ αναφοράς στο παρόν, συνιστούν τη
συνολική συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του
Πωλητή, και υπερισχύουν εξολοκλήρου
οποιουδήποτε άλλου αντικρουόμενου όρου
και προϋπόθεσης που προτείνει ο Πελάτης και
κάθε προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας που
δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς στο παρόν.
Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ
Πωλητή ή των αντιπροσώπων αυτού
τρίτων καθίστανται έγκυρες μόνο εφόσον
ληφθεί ρητή έγγραφη επιβεβαίωση από
Πωλητή.

του
και
έχει
τον

Ελλείψει όρου περί του αντιθέτου,
κάθε
έγγραφο, οι κατάλογοι και οι ενδεικτικές τιμές
εμπορευμάτων αποστέλλονται μόνο για
πληροφόρηση, οι δε προσφορές του Πωλητή
δεν είναι δεσμευτικές χωρίς την Επιβεβαίωση
παραγγελίας. Καμία προσθήκη ή μεταβολή
στους παρόντες όρους, είτε προβλέπεται στην
εντολή αγοράς του Πελάτη είτε σε άλλα
έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων
των
φορτωτικών εγγράφων, δεν δεσμεύει τον
Πωλητή, εκτός κι αν έχει συμφωνήσει ρητώς
προς τούτο. Η θέση της υπογραφής του
Πελάτη και η επιστροφή της Επιβεβαίωσης
παραγγελίας ή, άλλως, η μη απόρριψή της
από τον Πελάτη εντός τριών ημερών από τη
λήψη της συνιστά την εκ μέρους του αποδοχή
των προβλεπόμενων στο παρόν συμβατικών
όρων.
Η μη άσκηση από τον Πωλητή οποιουδήποτε
δικαιώματός του, δεν θεωρείται παραίτηση
από το δικαίωμα αυτό. Όσον αφορά πώληση
που συνάφθηκε μέσω ηλεκτρονικής αγοράς, η

Επιβεβαίωση παραγγελίας θα περιλαμβάνει
όλα τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν
την αγορά του Πελάτη, όπως αυτή
επιβεβαιώθηκε ρητώς από τον Πωλητή.
Εάν κάποιος από τους ΓΟΠ ή μέρος αυτών
κριθεί άκυρος, μη εκτελεστός ή παράνομος εν
όλω ή εν μέρει, τούτο δεν επηρεάζει την
εγκυρότητα των υπολοίπων όρων και
προϋποθέσεων του παρόντος.
Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων
της Επιβεβαίωσης παραγγελίας και της
διατύπωσης
των
παρόντων
ΓΟΠ,
υπερισχύουν οι όροι της Επιβεβαίωσης
παραγγελίας.

2. ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Όλες οι τιμές των Προϊόντων υπολογίζονται με
βάση τα αποτελέσματα μέτρησης και ζύγισης
των Προϊόντων στον τόπο της αποστολής.
Εκτός κι αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά
στην Επιβεβαίωση παραγγελίας, οι τιμές είναι
καθαρές τοις μετρητοίς, ο δε Πελάτης οφείλει
να καταβάλει όλους τους φόρους και τις
χρεώσεις για μεταφορά, ασφάλιση, αποστολή,
αποθήκευση, διεκπεραίωση, επισταλίες και
παρόμοιες χρεώσεις. Κάθε προσαύξηση στις
όποιες τέτοιες χρεώσεις, που τίθεται σε ισχύ
μετά την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης
παραγγελίας, βαρύνει τον Πελάτη. Η
εξόφληση των τιμολογίων πρέπει να γίνεται
τοις μετρητοίς, χωρίς έκπτωση, εντός 30
ημερών από την ημερομηνία Παράδοσης,
εκτός κι αν η ημερομηνία εξόφλησης του
τιμολογίου είναι αργία στη χώρα όπου
βρίσκεται η τράπεζα του δικαιούχου, στην
οποία περίπτωση η εξόφληση του τιμολογίου
πρέπει να γίνεται την τελευταία εργάσιμη
ημέρα πριν από τη λήξη της ημερομηνίας
εξόφλησης του τιμολογίου. Εάν κατά του
Πελάτη έχει εκδοθεί εντολή πτώχευσης ή έχει
κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία, ο Πωλητής
δεν δεσμεύεται από το ανωτέρω χρονικό
διάστημα εξόφλησης: η πληρωμή θα γίνεται
τοις μετρητοίς είτε πριν από την αποστολή
των Προϊόντων είτε πριν από την κατασκευή
τους.

Εάν ο Πελάτης αδυνατεί να εξοφλήσει το
τιμολόγιο στη λήξη του, υποχρεούται να
καταβάλει αυτοδίκαια και χωρίς πρότερη
όχληση (α) τόκο υπερημερίας σύμφωνα με τον
Ν. 4152/2013, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί
άλλως,
και
(β)
ένα
εφάπαξ
ποσό
αποζημίωσης που ανέρχεται στο 10% του
ποσού του τιμολογίου ως ζημία, με την
επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που
μπορεί να έχει ο Πωλητής λόγω της αθέτησης
πληρωμής. Στην περίπτωση όπου επέλθει
καθυστέρηση στην εξόφληση ή στην
εκπλήρωση της όποιας υποχρέωσης που
συνομολόγησε ο Πελάτης ή ο Πωλητής
αμφιβάλλει ως προς την φερεγγυότητα ή την
αξιοπιστία και ο τελευταίος δεν είναι
διατεθειμένος να προβεί σε προκαταβολική
πληρωμή τοις μετρητοίς ή να παράσχει στον
Πωλητή οικονομικές εγγυήσεις όπως του
ζητήθηκε, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να
ακυρώσει το συμβόλαιο ή να αναστείλει την
εκτέλεση του τμήματος συμβολαίου που δεν
έχει ακόμη εκτελεστεί χωρίς να έχει τη
συναίνεση του Πελάτη.
Για τους ίδιους
λόγους, όλα τα οφειλόμενα από τον Πελάτη
ποσά, ακόμη κι εκείνα που δεν έχουν καταστεί
ακόμα ληξιπρόθεσμα, καθίστανται άμεσα
πληρωτέα χωρίς όχληση εκ μέρους του
Πωλητή.
Ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματός
του να συμψηφίσει τα χρέη του Πελάτη ή/και
να τακτοποιήσει τα τιμολόγια που δεν έχουν
εξοφληθεί για περισσότερο από 30 ημέρες
προσαυξημένα κατά τον τόκο υπερημερίας
και τα συσσωρευθέντα έως τότε έξοδα, με
την ακόλουθη σειρά:
έξοδα, τόκοι, ποσά
τιμολογίων. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να
παρακρατεί τα ποσά των τιμολογίων ή να
προβαίνει σε συμψηφισμό οποιουδήποτε
ύψους ακόμη και σε περίπτωση διαφωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, εάν καθυστερήσει η
εξόφληση ενός τιμολογίου, ο Πελάτης δεν
νομιμοποιείται να λάβει μέτρα που μπορεί να
επηρεάσουν τα Προϊόντα (είτε πωλώντας ή
θέτοντάς τα υπό επεξεργασία).
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Όλες οι τραπεζικές προμήθειες, πλην των
προμηθειών της τράπεζας του Πωλητή,
βαρύνουν τον Πελάτη.

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΦΠΑ

–

Εκτός κι αν εξειδικεύεται άλλως και δη
γραπτώς, η μεταβίβαση των κινδύνων
πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του
Πωλητή πριν από τη φόρτωση των
Προϊόντων. Σε περίπτωση χρήσης των
Διεθνών Εμπορικών Όρων (Incoterms), η
μεταβίβαση των κινδύνων διέπεται από την
πιο πρόσφατη έκδοση των Διεθνών
Εμπορικών Όρων που έχει εκδώσει το Διεθνές
Εμπορικό Επιμελητήριο – (Παράδοση). Εάν
ο Πελάτης δεν παραλάβει τα Προϊόντα, ο
Πωλητής μπορεί να τα αποθηκεύσει με
κίνδυνο και έξοδα του πρώτου, και αφού
ειδοποιήσει περί της διαθεσιμότητάς τους, να
τα τιμολογήσει σαν να είχαν παραδοθεί. Σε
κάθε περίπτωση, ο Πωλητής διατηρεί το
δικαίωμα μεταπώλησης και αξίωσης της
ανάλογης αποζημίωσης για τα Προϊόντα,
χωρίς έγγραφη προς τούτο ειδοποίηση.
Εκτός κι αν προσδιορίζεται άλλως στην
Επιβεβαίωση παραγγελίας, τα πωληθέντα
Προϊόντα παραδίδονται στον προορισμό τους,
ο δε Πωλητής καθορίζει το δρομολόγιο και τα
μέσα μεταφοράς καθώς και τους πράκτορες
και μεταφορείς. Ο Πελάτης οφείλει να
διαβιβάσει εγκαίρως στον Πωλητή, ούτως
ώστε να του επιτρέψει να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή, όλες
τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως μεταξύ
άλλων (α) τις οδηγίες σήμανσης και
αποστολής, (β) τα πιστοποιητικά εισαγωγής,
τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση
των απαραίτητων κρατικών αδειών και τυχόν
άλλα έγγραφα πριν από την αποστολή τους
και (γ) τη διαβεβαίωση του Πελάτη ότι έχει
δώσει εντολή για το άνοιγμα ή την έκδοση
μιας ενέγγυας πίστωσης, εάν απαιτείται. Εάν
ο Πωλητής δεν λάβει τις όποιες τέτοιες
οδηγίες, τα έγγραφα ή τις διαβεβαιώσεις ή εάν
οι οδηγίες, τα έγγραφα ή οι διαβεβαιώσεις θα
συνεπάγονταν (κατά την απόλυτη κρίση του)
αδικαιολόγητα έξοδα ή καθυστέρηση εκ
μέρους του, τότε ο Πωλητής δύναται, κατά την
απόλυτη κρίση του και με την επιφύλαξη των
όποιων άλλων ένδικων μέσων έχει στη
διάθεσή του, να καθυστερήσει τον χρόνο της
αποστολής ή/και να ακυρώσει το εν λόγω
συμβόλαιο.
Εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί άλλως ρητά, οι
χρόνοι
παράδοσης
δεν
θεωρούνται
δεσμευτικοί και οι καθυστερήσεις στην
παράδοση δεν νομιμοποιούν τον Πελάτη να
αξιώσει την όποια αποζημίωση για τη ζημία
που υπέστη από την άνω αιτία.
Οι καθυστερήσεις στην παράδοση δίνουν
μόνο το δικαίωμα στον Πελάτη να ακυρώσει
τα Προϊόντα που δεν έχουν ακόμη
κατασκευαστεί και μόνο αφού δοθεί στον
Πωλητή εύλογη περίοδος χάριτος για την
αποκατάσταση της εν λόγω καθυστέρησης και
αφού έχει αποσταλεί πρώτα στον Πωλητή
εξώδικη όχληση μη συμμόρφωσης.
Με την
επιφύλαξη των διατάξεων που περιέχονται

στο άρθρο 5 παρακάτω, οι χρόνοι δέσμευσης
για παράδοση δίνουν στον Πελάτη μόνο το
δικαίωμα για αξίωση αποζημίωσης, εφόσον ο
Πωλητής έχει κατατοπιστεί εγγράφως με τη
σύναψη του συμβολαίου για την πιθανή ζημία
που απορρέει από την καθυστερημένη
παράδοση και για την αποτίμηση των
διαφορετικών στοιχείων αυτής.
Σε
περίπτωση
καθυστερήσεων
στην
παραγωγή, ο Πωλητής δικαιούται να μην
προμηθεύσει ολόκληρη την ποσότητα που
έχει παραγγείλει ο Πελάτης σε μία παράδοση
αλλά δύναται να παραδώσει τα Προϊόντα σε
διαδοχικές τμηματικές παραδόσεις.
Η παράδοση θεωρείται ολοκληρωμένη με την
παράδοση των Προϊόντων και με ανοχή
± 5% ως προς το βάρος.
Εάν η προμήθεια των Προϊόντων υπόκειται σε
απαλλαγή
ΦΠΑ
λόγω
ενδοκοινοτικών
πωλήσεων ή λόγω του προορισμού εξαγωγής
των παραδοθέντων Προϊόντων, και ο Πελάτης
παραλάβει με κίνδυνο και έξοδά του όλο ή
μέρος του φορτίου (όροι μεταφοράς EXW,
FOB, FCA κ.λπ.), ο Πωλητής δεσμεύεται να
αιτηθεί την απαλλαγή ΦΠΑ, εάν ο Πελάτης του
προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις έγγραφο
μεταφοράς: CMR, φορτωτική, CIM, δήλωση
εξαγωγής κ.ά) του φορτίου ή της μεταφοράς
στη χώρα προορισμού (.
(a) Έπειτα από απλό αίτημα του Πωλητή, ο
Πελάτης δεσμεύεται να του αποστείλει, εντός
10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του
αιτήματός του, τα παρακάτω:




Αντίγραφο του τιμολογίου για τα
παραδοθέντα Προϊόντα με ημερομηνία
και ευανάγνωστη υπογραφή (όνομα και
επώνυμο) που να βεβαιώνει τη λήψη
των παραδοθέντων στη διεύθυνση που
αναγράφεται
στο
τιμολόγιο,
τον
συνδυασμό και την ποσότητα που
ορίζεται
στις
προδιαγραφές
της
παράδοσης και στο τιμολόγιο.
Αντίγραφο του δελτίου αποστολής ή του
εγγράφου μεταφοράς που βεβαιώνει
την παράδοση των Προϊόντων.

(b) Σε περίπτωση που η τασσόμενη στο
στοιχείο α) προθεσμία δεν γίνει σεβαστή, ο
Πωλητής έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον
Πελάτη πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ για
κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Σε καμία
περίπτωση, ωστόσο, το πρόστιμο δεν θα
υπερβαίνει το ύψος του ΦΠΑ επί της αξίας της
παράδοσης σε ευρώ.
(c) Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να
ενημερώσει αμελλητί τον Πωλητή (εντός 1 έως
3 ημερών) σχετικά με τις εξής μεταβολές:



Μεταβολή του ΑΦΜ του Πελάτη για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας
και της διεύθυνσης του Πελάτη.

4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

–

ΕΛΕΓΧΟΣ

Όλες
οι
παραδόσεις
υπόκεινται
στις
καθιερωμένες ανοχές όσον αφορά τις
διαστάσεις και το βάρος. Με την παράδοση, ο
Πελάτης οφείλει να επιθεωρεί τα Προϊόντα ως
προς το βάρος, το μήκος και το πλάτος τους
και να ελέγχει ότι είναι ίδια με εκείνα που
δηλώνονται στην Επιβεβαίωση παραγγελίας.
Τυχόν εμφανή ελαττώματα και φθορές στα
Προϊόντα (επιφανειακή φθορά, φθορά στη
συσκευασία) θα επισημαίνονται εγγράφως από
τον Πελάτη κατά τον έλεγχο. Εάν ο Πελάτης
δεν υποβάλει γραπτό σχόλιο το αργότερο 3
ημέρες μετά την παράδοση των Προϊόντων και
πριν αυτά υποβληθούν σε περαιτέρω
επεξεργασία, τα Προϊόντα θεωρούνται ότι
έγιναν δεκτά από τον Πελάτη με την παράδοσή
τους.
Ο Πωλητής δεν κάνει δεκτή καμία
αξίωση που εγείρεται λόγω εμφάνισης
ελαττώματος, φθοράς ή/και μη συμμόρφωσης
των Προϊόντων με τους όρους της
παραγγελίας, τα οποία θα αποκάλυπτε ένας
ορθός έλεγχος εάν είχε πραγματοποιηθεί.

5. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ
Ο Πωλητής εγγυάται ότι τα Προϊόντα
πληρούν
τις
προδιαγραφές
της
Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Ο Πελάτης
οφείλει να έχει διαβιβάσει στον Πωλητή όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες για να
διασφαλίσει (α) την επαρκή επεξεργασία
αυτών των προδιαγραφών και (β) σχετικά με
τη μετατροπή ή/και την τελική χρήση των
Προϊόντων, αναγνωρίζει δε ότι η υποχρέωση
του Πωλητή για συμμόρφωση ικανοποιείται
πλήρως όταν τα Προϊόντα συνάδουν με τις
παρούσες προδιαγραφές κατά τον χρόνο της
Παράδοσης.
Κάθε τεχνική συμβουλή, προφορική, γραπτή
ή κατόπιν δοκιμής, προερχόμενη από τον
Πωλητή πριν ή/και κατά τη διάρκεια της
χρήσης
των
Προϊόντων,
παρέχεται
καλόπιστα, χωρίς ωστόσο να παρέχεται
καμία εγγύηση εκ μέρους του Πωλητή. Η
συμβουλή του Πωλητή δεν απαλλάσσει τον
Πελάτη από την υποχρέωσή του να
δοκιμάσει τα Προϊόντα που του προμηθεύει
ο Πωλητής ως προς την καταλληλότητά τους
για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και
χρήσεις.
Ο Πελάτης φέρει τη μοναδική
ευθύνη για τη χρήση και επεξεργασία των
Προϊόντων.
Τα ελαττώματα που δεν έχουν εντοπιστεί
κατά
την
παράδοση
πρέπει
να
κοινοποιούνται στον Πωλητή αμέσως μόλις
εντοπιστούν, με συστημένη επιστολή και
βεβαίωση λήψης, αλλά σε κάθε περίπτωση
το αργότερο 6 μήνες μετά την Παράδοση (ο
Πελάτης
έχει
την
υποχρέωση
να
επιθεωρήσει εξονυχιστικά τα Προϊόντα κατά
τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου).
Η κοινοποίηση των ελαττωμάτων και των
σφαλμάτων πρέπει να τεκμηριώνεται από
έγγραφα που να αιτιολογούν την αξίωση.
Τα
Προϊόντα
δεν
χαρακτηρίζονται
ελαττωματικά από τον Πωλητή, όταν το
ελάττωμα που ισχυρίζεται ο Πελάτης δεν
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υπερβαίνει την αξία των εκατό ευρώ ανά
παράδοση του Πωλητή.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης (α) οφείλει να
πληροί την υποχρέωσή του για περιορισμό
των ζημιών και (β) δεν δικαιούται να
καθυστερήσει
την
καταβολή
τυχόν
ανεξόφλητων τιμολογίων. Εάν τα Προϊόντα
χαρακτηριστούν
από
τον
Πωλητή
ελαττωματικά,
ο
Πωλητής
έχει
την
αποκλειστική υποχρέωση, κατά την απόλυτη
κρίση του, είτε (α) να αντικαταστήσει ή να
αποζημιώσει τα εν λόγω Προϊόντα ή (β) εάν
το τίμημα δεν έχει καταβληθεί ήδη από τον
Πελάτη, να το μειώσει ή να ακυρώσει το
συμβόλαιο. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τις
όποιες απώλειες λόγω επεξεργασίας των
Προϊόντων, τις απώλειες παραγωγής, την
απώλεια εσόδων ή/και τυχόν άλλη αποθετική
βλάβη ή ειδική αποζημίωση για ζημία που
υπέστη άμεσα ή έμμεσα ο Πελάτης ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο Πωλητής
ευθύνεται μόνο για τις ζημίες που προκάλεσε
από βαριά αμέλεια ή δόλο που έχει αποδείξει
δεόντως ο Πελάτης, και η ευθύνη του
Πωλητή σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο
100% της τιμολογηθείσας αξίας των
ελαττωματικών
ή
κατεστραμμένων
Προϊόντων.

6. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα παραδοθέντα Προϊόντα παραμένουν στην
κυριότητα του Πωλητή έως ότου εκπληρώσει ο
Πελάτης τις οικονομικές υποχρεώσεις που
περιγράφονται παραπάνω.
Ως εκ τούτου:
(a)
Εάν τα Προϊόντα έχουν υποστεί
επεξεργασία,
έχουν
συνδυαστεί
ή/και
αναμειχθεί από τον Πελάτη με άλλα προϊόντα
που του ανήκουν, τότε ο Πωλητής έχει πλήρη
κυριότητα των νέων προϊόντων.
Εάν τα
Προϊόντα έχουν υποστεί επεξεργασία, έχουν
συνδυαστεί ή/και έχουν αναμειχθεί από τον
Πελάτη με άλλα προϊόντα που ανήκουν σε
άλλους Προμηθευτές, τότε ο Πωλητής έχει
συγκυριότητα επί της συνολικής αξίας των
νέων προϊόντων με τους εν λόγω
προμηθευτές. Στην περίπτωση αυτή, η
ιδιοκτησία του Πωλητή υπολογίζεται με βάση
τον λόγο της τιμολογηθείσας αξίας των
Προϊόντων προς την τιμολογηθείσα αξία όλων
των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για
την κατασκευή των νέων προϊόντων.
(b) Εφόσον ο Πελάτης πληροί όλες τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και παραμένει
κύριος των Προϊόντων του, δικαιούται κατ’
αποκλειστικότητα
να
μεταπωλήσει
τα
Προϊόντα όπως συνηθίζει στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
Η
χρήση των Προϊόντων για την εκτέλεση
συμβάσεων
παροχής
υπηρεσιών
και
συμβάσεων έργου, εργασίας και υλικών
θεωρείται στο παρόν ως μεταπώληση.
(c) Οι
απαιτήσεις
του
Πελάτη
που
προκύπτουν από τη μεταπώληση των
Προϊόντων έχουν ήδη εκχωρηθεί αποκλειστικά
στον Πωλητή για εγγυητικούς σκοπούς. Ο
Πελάτης δικαιούται να εισπράξει τις απαιτήσεις
από τη μεταπώληση, εκτός κι αν ο Πωλητής

αποσύρει την εντολή άμεσης χρέωσης σε
περίπτωση
αμφιβολίας
περί
της
φερεγγυότητας του Πελάτη ή/και της
οικονομικής του αξιοπιστίας ή εάν ο Πελάτης
έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει κάποιο από
τα τιμολόγια. Σε περίπτωση που ο Πωλητής
άρει την εντολή άμεσης χρέωσης, ο Πελάτης
υποχρεούται α) να ενημερώσει άμεσα τους
πελάτες του σχετικά με τη εκχώρηση των
απαιτήσεων προς τον Πωλητή και ότι ο
Πωλητής είναι ο κύριος των Προϊόντων, β) και
να διαβιβάσει στον Πωλητή όλες τις
πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι
απαραίτητα για να κατοχυρώσει τα δικαιώματα
του Πωλητή έναντι τρίτων. Ο Πελάτης
υποχρεούται να ενημερώσει τον Πωλητή
χωρίς καθυστέρηση για την όποια κατάσχεση
ή/και κάθε άλλη ενέργεια τρίτων που
επηρεάζει αρνητικά τα Προϊόντα. Εάν η αξία
των υφιστάμενων εγγυήσεων που έχει
αποκτήσει ο Πελάτης υπέρ του Πωλητή
υπερβαίνει συνολικά το 20% του συνολικού
τιμολογηθέντος ποσού του συμβατικού χρέους
του Πελάτη, ο Πωλητής υποχρεούται, κατόπιν
αιτήματος του τελευταίου, να του μεταβιβάσει
την κυριότητα για τα Προϊόντα που θα επιλέξει
ο ίδιος.
(d) Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική
ευθύνη και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους
και τα έξοδα που σχετίζονται με την
εκφόρτωση, την ορθή διεκπεραίωση και την
κατάλληλη αποθήκευση των Προϊόντων ή/και
των νέων προϊόντων που περιγράφονται στο
άρθρο 6α) παραπάνω. Επιπλέον, ο Πελάτης
αναλαμβάνει α) να συνάψει ασφαλιστήριο
συμβόλαιο γενικής ευθύνης κατά παντός
κινδύνου, με δικά του έξοδα, που να καλύπτει
τις ζημίες ή/και την κλοπή όλου ή μέρους των
Προϊόντων ή/και των νέων προϊόντων και β)
να προσκομίσει στον Πωλητή, σε πρώτη
ζήτηση, ένα πιστοποιητικό ασφάλισης και
αποδεικτικό καταβολής των αντίστοιχων
ασφάλιστρων.

8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για συμβάντα
ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την
κατασκευή, αποστολή και παράδοση των
Προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο Πωλητής δεν
ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή
προβλήματα στην εκτέλεση και παράδοση
που οφείλονται ολικώς ή μερικώς σε πόλεμο
(είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), απεργίες,
εργατικές διαφορές, ατυχήματα, πυρκαγιές,
πλημμύρες, θεομηνίες, καθυστερήσεις στη
μεταφορά, ελλείψεις υλικών, βλάβες στον
εξοπλισμό, συνθήκες των εγκαταστάσεων
παραγωγής, νόμους, κανονιστικές διατάξεις,
δικαστικές εντολές ή πράξεις οποιουδήποτε
κρατικού φορέα ή οργανισμού, ή για
οποιαδήποτε αιτία που εκφεύγει του εύλογου
ελέγχου του Πωλητή ή που καθιστά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων
μη εφικτή από τον Πωλητή λόγω επέλευσης
ενός συμβάντος για το οποίο είχε θεωρηθεί
δεδομένο ότι δεν θα συμβεί όταν εκδόθηκε η
παρούσα Επιβεβαίωση παραγγελίας.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Πωλητής
δικαιούται μεγαλύτερη προθεσμία για να
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
και δύναται να καταμερίσει την παραγωγή
μεταξύ των πελατών του με τρόπο που θεωρεί
δίκαιο.
Τηρουμένων των αναλογιών, ο παρών όρος
ισχύει και για τον Πελάτη. Η επέλευση κάθε
τέτοιου συμβάντος ανωτέρας βίας πρέπει να
κοινοποιείται
γραπτώς
στον
αντισυμβαλλόμενο εντός 3 ημερών από την
επέλευσή του.

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, ο Πελάτης
ευθύνεται για την προμήθεια των υλικών
συσκευασίας και προστασίας καθώς και για τη
στερέωση και ασφάλιση των Προϊόντων κατά
τη μεταφορά τους.
Εάν λόγω μη συμμόρφωσης του Πελάτη με
την ανωτέρω υποχρέωση, ο Πωλητής υποστεί
τις συνέπειες, ο Πελάτης οφείλει να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο
Πωλητής από τρίτους. Ο Πελάτης δεν μπορεί
να μετακυλίσει στον Πωλητή τα έξοδα
καταστροφής, ανακύκλωσης ή αποθήκευσης.
Κατά
παρέκκλιση
της
παραπάνω
παραγράφου,
όποτε
χρησιμοποιούνται
πλαστικά στηρίγματα για την ασφάλιση των
ρολών χάλυβα, τα εν λόγω στηρίγματα
παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή και ο
Πελάτης έχει την υποχρέωση να τα επιστρέψει
με δικά του έξοδα στον Πωλητή.
Η σήμανση, κατά περίπτωση, πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που
εφαρμόζει ο Πωλητής, εκτός κι αν ο Πελάτης
έχει επιβάλλει άλλες απαιτήσεις με τις οποίες
έχει συμφωνήσει ο Πωλητής.
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