ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ «ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
1. Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλήτριας και αγοραστή, θεωρούνται
αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι
παντός άλλου (ακόμα και όρων προμηθειών του αγοραστή). Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν
μόνον αν συνομολογηθούν εγγράφως. Τοποθέτηση παραγγελίας από κάθε αγοραστή,
συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.
2. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται κατά το χρόνο επιβεβαίωσης παραγγελίας από την πωλήτρια ή
την πραγματική αποστολή ή παράδοση των εμπορευμάτων (οποιοδήποτε προηγηθεί). Παραγγελία
μη επιβεβαιωθείσα, θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα ή απορριφθείσα.
3. Οι πωλούμενες ποσότητες σε μέτρα ενδέχεται να έχουν απόκλιση προς τις συμφωνηθείσες
μέχρι +/- 5% και χρεώνονται αντίστοιχα. Η πωλήτρια δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον
αγοραστή γι’ αυτό.
4. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο για την εκάστοτε παραγγελία και, εν αμφιβολία, αφορούν
σε καθαρές αξίες (άρα δε συμπεριλαμβάνουν φόρους, έξοδα ή άλλης μορφής επιβάρυνση ή
αμοιβή τρίτου).
5. Δοκιμές των πωλούμενων προϊόντων, διενεργούνται μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας και με
δαπάνες του αγοραστή).
6. Τα υλικά συσκευασίας (ξύλινα στροφεία κ.λ.π.) δεν επιστρέφονται και συμπεριλαμβάνονται
στην τιμή.
7. Οι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στην προσφορά της πωλήτριας είναι ενδεικτικοί και
ισχύουν με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης πώλησης (διαθέσιμο απόθεμα). Δεσμευτικοί για την
πωλήτρια είναι οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στην έγγραφη (από την πωλήτρια)
επιβεβαίωση της εκάστοτε παραγγελίας, αφ’ ότου και υπολογίζονται. Η πωλήτρια δύναται να
προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις, καθώς και σε παραδόσεις πριν το συμφωνημένο χρόνο.
Υπαναχώρηση χωρεί αζημίως για τον αγοραστή, σε περίπτωση υπερβάσεως του χρόνου
παραδόσεως άνω των 60 ημερών. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική
ζημία του αγοραστή ή τρίτου από καθυστέρηση της παράδοσης.
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απεργίας των εργαζομένων της πωλήτριας ή κωλύματος του
προμηθευτή της, ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται ανάλογα. Ο αγοραστής δύναται να
ακυρώσει την συγκεκριμένη παραγγελία εφόσον ο λόγος ανωτέρας βίας διαρκέσει πάνω από 60
ημέρες.
9. Αν ο αγοραστής δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του
προς τούτο, καθίσταται πάραυτα υπερήμερος, το οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό
και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη (φύλαξης, ασφάλισης κλπ.). Εν τοιαύτη περιπτώσει,
η πωλήτρια δύναται να επιλέξει – εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό – να διαθέσει τα εμπορεύματα
αλλού και να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία δόθηκε από τον πελάτη για την παραγγελία
αυτή, ως ποινική ρήτρα και να αξιώσει αποζημίωση.
10. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, εκφορτώνονται και αποθηκεύονται με επιμέλεια, ευθύνη και
δαπάνες του αγοραστή, ανεξάρτητα από το ποίος όρισε τον μεταφορέα, τον εκφορτωτή ή τον
αποθηκάριο. Τυχόν κάλυψη του κόστους μεταφοράς από την πωλήτρια, δεν συνεπάγεται αποδοχή
ή ανάληψη της ευθύνης ή του κινδύνου μεταφοράς. Ο αγοραστής δύναται να επιβλέψει, με
μέριμνα και δαπάνες του, τη φόρτωση κάθε παραγγελίας, άλλως δεν θα δύναται να αμφισβητήσει
την κατάσταση των εμπορευμάτων μετά τη φόρτωση. Σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει
υποδείξει διαφορετικό τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων (λ.χ. σε κάποιο εργοτάξιο ή σε τρίτο
πρόσωπο), η παραλαβή θα λογίζεται από την παράδοση στον υποδειχθέντα τόπο και/ή στο
υποδειχθέν πρόσωπο.
11. Εάν, κατά την υποβολή/επιβεβαίωση της παραγγελίας ο αγοραστής δεν ορίσει εξουσιοδοτημένο(α) πρόσωπο (-α) για την παραλαβή, θα τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο (λ.χ: υπάλληλος,
προστηθείς, κλπ.) στο χώρο ευθύνης του έχει εντολή και εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει τα
εμπορεύματα για λογαριασμό του αγοραστή, με μόνη την υπογραφή του. Τυχόν καθυστερήσεις
κατά την παραλαβή ή την εκφόρτωση, βαρύνουν τον αγοραστή.

12. Στα επί πιστώσει εκδιδόμενα τιμολόγια, εκτός αντίθετης συμφωνίας, η πίστωση είναι τριάντα (30)
ημέρες από την έκδοση και, μετά ταύτα ο αγοραστής βαρύνεται και με τόκους υπερημερίας.
13. Η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται από την πωλήτρια μέχρι και την ολοσχερή
εξόφληση.
14. Διαρκούσης της πιστώσεως, εφ’ όσον επιδεινωθεί η πιστοληπτική ικανότητα ή η οικονομική
κατάσταση του αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει την πωλήτρια, η οποία σε
κάθε περίπτωση δύναται να αναστείλει αορίστως την εκτέλεση της παραγγελίας ή μέρους αυτής
μέχρις ότου ο αγοραστής δώσει επαρκείς εγγυήσεις ή καταβάλλει το τίμημα.
15. Οι πληρωμές προς την πωλήτρια διενεργούνται με ευθύνη και δαπάνες του πληρωτή. Αξιόγραφα
που δίδονται για την πληρωμή μίας παραγγελίας, δίδονται χάριν καταβολής και όχι εις εξόφληση
της οφειλής του αγοραστή. Πιστώσεις, εκπτώσεις ή άλλες διευκολύνσεις ή παροχές, παρέχονται
προαιρετικά και εγγράφως από την πωλήτρια, ισχύουν υπό τον όρο της πιστής τήρησης των όρων
του παρόντος. Ο αγοραστής δεν δύναται να συμψηφίσει ολικά ή μερικά την οφειλή του, με τυχόν
δικές του απαιτήσεις, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
16. Εμπορεύματα που δεν πληρούν τις συμφωνηθείσες ιδιότητες αντικαθίστανται, μετά από άμεση
έγγραφη ειδοποίηση της πωλήτριας και εφ’ όσον δεν γίνει χρήση αυτών ή παραβίαση της
συσκευασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η μοναδική ευθύνη της πωλήτριας έγκειται στην άνευ
χρέωσης διόρθωση του σφάλματος. Εάν ο αγοραστής δεν εναντιωθεί εγγράφως στην πωλήτρια
εντός δύο εργασίμων ημερών από την σε αυτόν παράδοση των εμπορευμάτων, θεωρείται ότι
παρέλαβε καλώς, ανεπιφύλακτα.
17. Ανάκληση επιβεβαιωμένης παραγγελίας δε χωρεί, δοθέντος ότι η εκτέλεση της παραγγελίας [κοπή,
κλπ.] γίνεται με βάση τη συγκεκριμένη παραγγελία και, τις περισσότερες φορές, τα εμπορεύματα
δεν δύνανται να πωληθούν σε άλλον.
18. Η πωλήτρια επιλέγει τους προμηθευτές, για την αγορά των εμπορευμάτων που επέλεξε και
υπέδειξε με ευθύνη του ο αγοραστής. Τα εμπορεύματα πωλούνται με βάση τους όρους και τις
προδιαγραφές του κάθε Προμηθευτή. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται αν τα πωλούμενα δεν είναι
κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο αγοραστής.
19. Η πωλήτρια δύναται να εκχωρήσει την απαίτησή της από τον αγοραστή, σε οποιονδήποτε τρίτο.
20. Σε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το
Ελληνικό, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται σε κάθε ζήτημα που δε ρυθμίζεται ειδικά από
τους παραπάνω όρους.
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