ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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 Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. («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 αδαμαντοφόρα εργαλεία, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός, τα αναλώσιμα μηχανημάτων
και οι σχετικές υπηρεσίες αυτών.
Ως «Incoterms» (στον ενικό Incoterm) νοούνται οι όροι του Διεθνούς 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 Συμφωνίας ή/και Σύμβασης.
Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως (και) Παρασκευή, η οποία δεν είναι επίσημη αργία στην
χώρα όπου εδρεύετε.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι παρόντες Όροι θα διέπουν κάθε Συμφωνία ή/και Σύμαβση μεταξύ μας για την προμήθεια ή την πώληση από εμάς
Εμπορευμάτων ή/και Υπηρεσιών. Ελλείψει έγγραφης συμφωνίας ή/και σύμβασης 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 Συμφωνία ή/και 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 στα τιμολόγιά μας για τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες, Οι προσφορές μας ισχύουν για περίοδο 30 ημερών
από την ημερομηνία που εδόθησαν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό μεταξύ μας. Αντίγραφα της
τρέχουσας προσφοράς 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 120 ημερών από το τέλος του μήνα τιμολόγησης. Δεν 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 Συμφωνίας ή/και Σύμβασης τυχόν ισχύει εκάστοτε μεταξύ μας, χωρίς να γεννάται
καμία ευθύνη για εμάς. Σε περίπτωση διακοπής και πριν από την αποδοχή της υπαναχώρησης από Συμφωνία ή/και
Σύμβαση, θα έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε χρέωση άμεσα πληρωτέα για το μέρος του κόστους της Συμφωνίας
ή/και Σύμβασης με το οποίο έχουμε ήδη επιβαρυνθεί.
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 βασικό επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας μας από την Alpha Bank που θα υπολογίζεται σε ημερήσια
βάση πλέον μηνιαίων τόκων.
4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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. 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.
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6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
6.1
Θα σας παραδίδουμε τα Εμπορεύματα ή/και τις Υπηρεσίες όπως αναφέρονται στο Τιμολόγιο ή Δελτίο
Αποστολής μας, το οποίο, στην περίπτωση εξαγωγικών πωλήσεων, θα είναι σύμφωνο με τον σχετικό Incoterm που
θα αναφέρεται σε αυτό.
6.2
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.
6.3
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 Συμφωνίας ή/και Σύμβασης.
6.4
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.
7. 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.
8. ΑΔΕΙΕΣ 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. Δεν 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.
9. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
9.1
Τα προμηθευόμενα Εμπορεύματα παραμένουν μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής τους στην κυριότητά μας.
9.2
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.
9.3
Μας χορηγείτε αμετάκλητη άδεια πρόσβασης ανά πάσα στιγμή σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις έχετε στην
ιδιοκτησία σας ή χρησιμοποιείτε (ή κατέχετε) προκειμένου να αφαιρέσουμε Εμπορεύματα των οποίων την κυριότητα
βρίσκετε στα χέρια μας.
10. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
10.1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Όρου 10, 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.
10.2
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. 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 εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί.
10.3
Δεν 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.
10.4
Δεν 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.
10.5
Δεν ευθυνόμαστε για το κόστος απομάκρυνσης ή/και αντικατάστασης αδαμαντοφόρου εργαλείου 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.
10.6
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.
10.7 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.
10.8
Η ευθύνη μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το τίμημα των πωληθέντων Εμπορευμάτων ή/και
των πωληθεισών Υπηρεσιών.
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11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
11.1
Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων και ενδίκων βοηθημάτων, έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε
οποιαδήποτε Συμφωνία ή/και Σύμβαση μαζί σας, να αναστείλουμε περαιτέρω παραδόσεις προς εσάς και να
διακόψουμε τη μεταφορά Εμπορευμάτων αμέσως σε περίπτωση:
11.1.1
παράλειψης εκ μέρους σας να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε κατά την ημερομηνία εξόφλησης
σε σχέση με οποιαδήποτε συμφωνία·
11.1.2
παράβασης εκ μέρους σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή οποιασδήποτε Σύμβασης μαζί μας·
11.1.3
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·
11.1.4
που δεν είστε πλέον σε θέση να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες.
11.2
Σε περίπτωση καταγγελίας, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων και ενδίκων βοηθημάτων μας,
έχουμε το δικαίωμα:
11.2.1
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·
11.2.2
να μας καταβληθούν όλα τα ποσά που μας οφείλονται σε σχέση με όλα τα Εμπορεύματα ή/και τις Υπηρεσίες
που σας παρείχαμε.
12. ΓΕΝΙΚΑ
12.1
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.
12.2
Δεν έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε ή να διαθέσετε κατά οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος των
οφελών ή των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από Συμφωνία ή/και Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεσή μας (η οποία δεν θα παρακρατείται ούτε θα καθυστερεί αδικαιολόγητα).
12.3
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.
12.4
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.
12.5
Κάθε Συμφωνία ή/και Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται βάσει του ελληνικού δικαίου και κάθε
συμβαλλόμενο μέρος υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα αυτά των
Αθηνών.

3

