Νοµικά ∆ικαιώµατα
Γενικοί Όροι Πωλήσεως, Παραδόσεως και Υπηρεσιών – Ισχύουν από τον Ιούνιο 2007

1. 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 Α∆ΕΙΕΣ
(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:
1,5% µηνιαίως πλέον του τρέχοντος µηνιαίου βασικού επιτοκίου της τράπεζας
της Πωλήτριας, ή
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:
όταν ο Αγοραστής αδυνατεί να εκπληρώσει τις οφειλές του όταν αυτές
καταστούν απαιτητές,
όταν ο Αγοραστής αξιώνει την εξαγορά του από τους δανειστές του,
όταν όλη ή µέρος της περιουσίας του Αγοραστή τίθεται υπό αναγκαστική
διαχείριση, ή
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:
1,5% µηνιαίως πλέον του τρέχοντος µηνιαίου βασικού επιτοκίου της τράπεζας
της Πωλήτριας, ή
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. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 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:
κατά το χρόνο που αναγράφεται στο τιµολόγιο ή µετά από επιβεβαίωση της
Πωλήτριας, είτε,
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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
(α) Η ευθύνη της Πωλήτριας για τα Προϊόντα µεθίσταται στον Αγοραστή κατά το νωρίτερο
από τα κάτωθι δύο χρονικά σηµεία:
όταν τα Προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή, τον αντιπρόσωπό του ή
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον ίδιο να παραλάβει, ή
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:
προετοιµάσει όλες τις επιφάνειες πριν την επίχρωση και συντηρήσει αυτές
µετά από αυτήν,
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,
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,
επέτρεψε στην Πωλήτρια εύλογο χρονικό διάστηµα να επιθεωρήσει τα
Προϊόντα και την περιοχή όπου έχουν χρησιµοποιηθεί,
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του υπό τη Σύµβαση, περιλαµβανοµένης της
υποχρέωσης εµπρόθεσµης εξόφλησης του τιµήµατος της αγοράς,
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:
η Πωλήτρια έχει παράσχει την συµβουλή ή υπηρεσία αµελώς σε σύγκριση µε
τις διαθέσιµες κατά το χρόνο εκείνο πληροφορίες, εξοπλισµούς και γνώσεις,
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. ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ

(α) Όσον αφορά πωλήσεις σε ∆ανούς αγοραστές, το δίκαιο της ∆ανίας θα διέπει τη Σύµβαση
και το Ναυτικό και Εµπορικό ∆ικαστήριο της ∆ανίας θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία επί
διαφορών που προέρχονται από την Σύµβαση. Όσον αφορά όλες τις άλλες πωλήσεις, η
Σύµβαση θα διέπεται από το δίκαιο της Αγγλίας, και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτό, ενώ
αποκλειστική δικαιοδοσία επί διαφορών που πηγάζουν από την Σύµβαση θα έχει το
Πρωτοδικείο (High Court of Justice) του Λονδίνου. 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 ∆ιεθνούς Πώλησης Προϊόντων, το ενοποιηµένο δίκαιο επί
της Κατάρτισης Συµβάσεων ∆ιεθνούς Πώλησης Προϊόντων, καθώς και η Σύµβαση περί
∆ιεθνών 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.

