ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. Κανόνες που διέπουν τη σύμβαση
- Οι παρόντες και οι αναγραφόμενοι στο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης όροι είναι
δεσμευτικοί και καλύπτουν αποκλειστικά και συνολικά τις μεταξύ πωλητή και του συγκεκριμένου
υπογράφοντα αγοραστή σχέσεις. Δεν τροποποιούνται ούτε καταργούνται παρά μόνον κατόπιν γραπτής
εξουσιοδοτήσεως του πωλητή. Η θέση της υπογραφής του εκάστοτε αγοραστή
στην α όψη του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, επί του οποίου διατυπώνονται οι
παρόντες όροι, αποτελεί πλήρη απόδειξη της αποδοχής και συμμόρφωσης από μέρους του, όλων των
όρων του
παρόντος που ακολουθούν.
2. Παράδοση Αγαθών
- Η παράδοση στους πελάτες γίνεται με την αποστολή αυτών στις εγκαταστάσεις των πελατών ή σε
όποιον άλλο τόπο οι τελευταίοι υποδεικνύουν, με χρήση ίδιων μεταφορικών μέσων
ή μεταφορών μέσω τρίτων.
- Οι πελάτες φέρουν τον κίνδυνο για την μερική / ολική απώλεια ή καταστροφή των αγαθών από τη
στιγμή που τα αγαθά έχουν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις τους ή σε τόπο που
έχουν υποδείξει ή σε μεταφορέα που έχει αναλάβει τη μεταφορά των αγαθών κατ’ απευθείας ανάθεση
από τους ίδιους. Μετά την παράδοση οι πελάτες υποχρεούνται στην εξόφληση
(πληρωμή) των πωλουμένων αγαθών με βάση τους όρους της πιστωτικής πολιτικής και τις τιμές που
αναγράφονται στα σχετικά παραστατικά πωλήσεων.
- Οποιαδήποτε ημερομηνία παράδοσης αναφερθείσα από τον πωλητή, αποτελεί εκτίμηση χρόνου
παράδοσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεσμευτική για τον πωλητή.
Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως για
παράδειγμα απεργίες, lock-out, καθυστέρηση στις μεταφορές, πυρκαγιές, πλημμύρες,
μη παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές της, καθώς και σε άλλη περίπτωση καθυστέρησης η
οποία δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί σε δόλο ή βαριά αμέλεια της ίδιας.
Με την παράδοση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει τα αγαθά που του έχουν πωληθεί, ώστε να διαπιστώσει
την ποιότητά τους και τυχόν ελαττώματα αυτών. Κάθε επιφύλαξη σχετικά
με αυτά θα πρέπει να γίνει εγγράφως προς τον πωλητή, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την
παράδοση, άλλως ο πελάτης χάνει αυτό το δικαίωμα.
3. Πιστωτική Πολιτική
- Για κάθε πώληση που πραγματοποιείται από τον πωλητή, θα ισχύουν τα πιστωτικά όρια (ημέρες
αποπληρωμής – τρόπος αποπληρωμής - ανώτατο ποσό πραγματικού ανοικτού
υπολοίπου) όπως αυτά έχουν καθοριστεί για το συγκεκριμένο πελάτη από τον πωλητή.
- Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης / αλλαγής (προσωρινής ή μόνιμης) των όρων αυτών
προστατεύοντας τα συμφέροντά του και την εύρυθμη λειτουργία του.
Οι πελάτες θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή σε εύλογο χρονικό διάστημα και
πάντως πριν από την εκτέλεση παραγγελιών υπό τους νέους όρους.
Σε κάθε περίπτωση υπερημερίας ή υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, ο πωλητής επιφυλάσσεται να
κάνει χρήση των δικαιωμάτων του για:
- παρακράτηση ανεκτέλεστων παραγγελιών (μη αποστολή εμπορευμάτων),
- καταγγελία της σχετικής συμφωνίας πώλησης με τον πελάτη,
- αποστολή αγαθών με την μέθοδο της αντικαταβολής,
- χρέωση νόμιμων τόκων υπερημερίας,
- διακοπή ή παύση της διενέργειας πωλήσεων προς τον συγκεκριμένο πελάτη κατόπιν ειδοποίησής του
εντός εύλογου χρόνου,
- εάν δεν έχει καταρτιστεί κατά τα ως άνω ειδική συμφωνία με τον πελάτη θα ισχύουν απαρέγκλιτα οι
διατάξεις του Π.Δ. 166/2003.
4. Τιμές
- Οι τιμές που ισχύουν για κάθε πώληση, είναι αυτές που έχουν κοινοποιηθεί εγγράφως στους πελάτες
με την αποστολή της σχετικού τιμοκαταλόγου του πωλητή, ή με ειδική
προσφορά προς τους πελάτες.

- Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος
επιβαρύνει τους πελάτες.
- Οι τιμές που αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο του πωλητή δεν συμπεριλαμβάνουν φόρους και
τέλη, ούτε έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης στην επαρχία.
5. Κυριότητα Αγαθών
- Σε περίπτωση που η πληρωμή του τιμήματος που συμφωνήθηκε για την αγορά του προϊόντος έχει
συμφωνηθεί να γίνει τμηματικά, η πώληση θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί
ως πώληση με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και θα διέπεται ως εκ τούτου από το
άρθρο 532 Α.Κ.
- Η κυριότητα των αγαθών δεν μεταβιβάζεται στον πελάτη παρά μόνο μετά την πλήρη εξόφληση
του/των τιμολογίων που εκδόθηκαν κατά την πώληση των αγαθών.
Ως πλήρης εξόφληση νοείται:
- η καταβολή του τιμήματος σε μετρητά και
- η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιογράφων ή χρεογράφων που ο πελάτης – αγοραστής
παρέδωσε στην Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε.
- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ενός ή περισσότερων τιμολογίων και εφόσον τα αγαθά τη
δεδομένη χρονική στιγμή παραμένουν στις εγκαταστάσεις του πελάτη,
ο πωλητής δύναται να αξιώσει την αναστροφή της πώλησης και την άμεση επιστροφή αυτών στις
εγκαταστάσεις της, πιστώνοντας εν συνεχεία τον συγκεκριμένο πελάτη.
6. Επιστροφή Προϊόντων
- Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να εξετάσει τα παρεληφθέντα εμπορεύματα κατά την παράδοση και
να ελέγξει εάν είναι σύμφωνα με την παραγγελία του.
Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή εμπορευμάτων παρά
κατόπιν εγγράφου αναγγελίας της προς τον πωλητή με αναφορά στα τυχόν
προβλήματα, ελλείψεις κλπ. και μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί εντός (3) ημερολογιακών ημερών από
την παράδοση των εμπορευμάτων, άλλως θεωρείται ανίσχυρη.
7. Ανωτέρα Βία
- Γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως φυσικά φαινόμενα, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες,
ανταπεργίες, ελλείψεις πρώτων υλών / ενέργειας, συγκοινωνιών, βλάβη
μηχανημάτων, φωτιά, έκρηξη, πράξεις κυβέρνησης, θα απαλλάσσουν τον πωλητή από τις συμβατικές
του υποχρεώσεις στο βαθμό που από ανωτέρα βία εμποδίζεται να εκπληρώσει
αυτές. Το ίδιο ισχύει και στο βαθμό που περιστατικά ανωτέρας βίας καθιστούν εμπορικά αδύνατη την
εντός εύλογου χρόνου εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή ή αφορούν
προμηθευτή του πωλητή. Αν η κατάσταση διαρκεί περισσότερο από (3) μήνες, ο πωλητής δικαιούται να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να οφείλει αποζημίωση στον αγοραστή.
8. Συμψηφισμός – Επίσχεση Απαιτήσεων
- Συμψηφισμός ή επίσχεση απαιτήσεων είναι δυνατά μόνον εφόσον οι ανταπαιτήσεις είναι
εκκαθαρισμένες ή έχουν κριθεί τελεσιδίκως.
9. Επικοινωνία
- Κάθε μορφή ειδοποίησης, απαίτησης ή ενημέρωσης πρέπει να είναι γραπτής μορφής (e –mail ,φαξ ή
συστημένη επιστολή με αποδεικτικό λήψης) άλλως δεν θα πιστοποιείται
η λήψη οποιουδήποτε αιτήματος.
10. Παρακράτηση Κυριότητας
- Η κυριότητα των πωληθέντων παρακρατείται από τον πωλητή έως την ολοσχερή εξόφληση του
τιμήματος, η οποία αποδεικνύεται με επίσημη εξοφλητική απόδειξη του πωλητή.
Εάν μεταβιβαστούν εν τω μεταξύ τα πωληθέντα από τον αγοραστή, οφείλει αυτός να καταβάλει το
σύνολο του συμφωνηθέντος τιμήματος
στον πωλητή.
- Σε περίπτωση ακυρώσεως της συμβάσεως εξαιτίας αδυναμίας του αγοραστή, ο πωλητής μπορεί να
κρατήσει το ήδη καταβεβλημένο
ποσό ως αποζημίωση, με την επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός του.
11. Δωσιδικία – Αρμοδιότητα
- Κάθε διαφορά ανακύπτουσα από τη σύμβαση εισάγεται προς εκδίκαση στο δικαστήριο της
επαγγελματικής κατοικίας (έδρας) του πωλητή,
ήτοι στα δικαστήρια της πόλης των Θηβών.

