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Γενικά
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (GTC)
ισχύουν για όλες τις πωλήσεις, τις παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες, που θα αναφέρονται
επίσης από κοινού ως «παραδόσεις», της T E C o n n e c t i v i t y S o l u t i o n s G m b H (TE).
Τυχόν αντίθετοι ειδικοί όροι του πελάτη δεν είναι δεσµευτικοί για την ΤΕ, ακόµη και εάν η
παραγγελία βασίζεται σε αυτούς ή εάν ο πελάτης αναφέρεται σε αυτούς σε έντυπα ή άλλα
έγγραφα.
Οµοίως, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TE ισχύουν σε κάθε µετέπειτα επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ακόµη και εάν δεν πραγµατοποιείται καµία περαιτέρω αναφορά σε αυτούς όταν
συνάπτονται τέτοιου είδους συναλλαγές.
∆ευτερεύουσες συµφωνίες, καθώς και τροποποιήσεις και προσθήκες στη συµφωνία και τους
Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις της ΤΕ, ισχύουν µόνο εάν συµφωνούνται εγγράφως µε
την ΤΕ.
Προσφορές, Έγγραφο υλικό
Οι προσφορές της ΤΕ πραγµατοποιούνται πάντα χωρίς υποχρέωση για τον πελάτη και
ισχύουν έως και 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της προσφοράς από την
ΤΕ, εκτός εάν στην προσφορά αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.
Κανένα στοιχείο που παρέχεται στους καταλόγους, τους τιµοκαταλόγους και άλλα έγγραφα της
ΤΕ δεν είναι δεσµευτικό, αλλά παρέχεται αποκλειστικά «ως έχει». Η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωµα να προβαίνει σε τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, στο σχεδιασµό προϊόντων και
άλλες αλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις ηµεροµηνίες παράδοσης και τις τιµές.
Τα σχέδια, το έγγραφο υλικό, τα δείγµατα και άλλα υλικά παραµένουν ιδιοκτησία της ΤΕ. ∆εν
εκχωρείται καµία άδεια επί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας της ΤΕ και των
συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να
παραβιάζονται. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή ή η κοινοποίηση του υποστηρικτικού
υλικού, των εγγράφων ή των δειγµάτων, ιδιαίτερα του υλικού που προστατεύεται από
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, χωρίς τη συναίνεση της ΤΕ. Κατόπιν αιτήµατος, όλα τα εν
λόγω έγγραφα και δείγµατα πρέπει να επιστρέφονται στην ΤΕ.
Τιµές
Οι τιµές αναφέρονται στο νόµισµα της προσφοράς, µε το κόστος της συσκευασίας, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συµφωνείται
εγγράφως κάτι διαφορετικό, ελεύθερο στον µεταφορέα στο Εργοστάσιο/την Αποθήκη της ΤΕ
(FCA - Incoterms 2010). Η τοποθεσία του Εργοστασίου/της Αποθήκης της ΤΕ ορίζεται στην
παρεχόµενη προσφορά.
Κατά κανόνα, οι τιµές προσαρµόζονται άπαξ ετησίως.
Όλες οι τιµές και οι όροι πληρωµής που έχουν συµφωνηθεί παραµένουν σε ισχύ έως και
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία της προσφοράς της ΤΕ. Εάν το κόστος που επιβαρύνει
την ΤΕ, ιδιαίτερα το κόστος των πρώτων υλών, υποβληθεί σε σηµαντικές αλλαγές, η ΤΕ
δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη αλλαγή στις συµφωνηθείσες τιµές των προϊόντων. Εάν ο
πελάτης απορρίψει τις εν λόγω αλλαγές στις τιµές ή εάν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των
συµβαλλοµένων για τις εν λόγω αλλαγές στις τιµές δεν καταλήξουν σε µια νέα συµφωνηθείσα
τιµή εντός ενός µηνός από την αποστολή ειδοποίησης για τη συµµετοχή σε τέτοιου είδους
διαπραγµατεύσεις, η ΤΕ δικαιούται να επιδώσει µονοµερή έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας της
συµφωνίας µε άµεση ισχύ και χωρίς καµία ευθύνη. Τα παραπάνω ισχύουν µε επιφύλαξη
οποιασδήποτε µεµονωµένης παραγγελίας που έχει επιβεβαιωθεί από την ΤΕ αλλά δεν έχει
ακόµη διεκπεραιωθεί πλήρως κατά τη στιγµή επίδοσης της ειδοποίησης. Οι συµβαλλόµενοι
έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την περίοδο διαπραγµάτευσης ενός µηνός για αλλαγές
στις τιµές, µέσω αµοιβαίας έγγραφης συµφωνίας.
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Χρόνοι παράδοσης, µερική παράδοση, ανωτέρα βία
Εάν ο χρόνος παράδοσης ορίζεται µε τη µορφή χρονικής περιόδου (και όχι συγκεκριµένης
ηµεροµηνίας), ξεκινά από την ηµεροµηνία της έγγραφης επιβεβαίωσης παραγγελίας βάσει της
αµετάβλητης προσφοράς.
Κάθε χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται δεόντως, εάν οι απαιτούµενες πληροφορίες ή τα
απαιτούµενα έγγραφα δεν λαµβάνονται εγκαίρως από την ΤΕ, εάν τροποποιούνται στη
συνέχεια από τον πελάτη µε τη συναίνεση της ΤΕ ή εάν ληφθεί αργά µια προκαταβολή.
Εάν η αδυναµία συµµόρφωσης µε το χρόνο παράδοσης δεν οφείλεται αποκλειστικά σε
σφάλµα της ΤΕ, ο πελάτης δεν θα αντλεί από αυτό το γεγονός το δικαίωµα υπαναχώρησης
από τη συµφωνία ή µη αποδοχής της παράδοσης ή απαίτησης αποζηµίωσης. Κατά τα λοιπά,
θα ισχύει ο περιορισµός ευθύνης που αναφέρεται στο Άρθρο 10.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλων εξαιρετικών γεγονότων για τα οποία δεν είναι υπεύθυνη
η ΤΕ (συµπεριλαµβανοµένων των απεργιών) και τα οποία καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν
ουσιαστικά την πραγµατοποίηση της παράδοσης, η ΤΕ µπορεί να περιορίσει ή να αναστείλει
την παράδοση για το διάστηµα κατά το οποίο υφίσταται τέτοιου είδους κώλυµα ή να
υπαναχωρήσει από τη συµφωνία. Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας περιλαµβάνονται, ενδεικτικά,
ο πόλεµος, οι εµφύλιες ταραχές, η εξέγερση, οι πράξεις δολιοφθοράς και παρόµοια γεγονότα, οι
απεργίες ή άλλες εργασιακές διαµάχες, η θέσπιση νέων νόµων και κανονισµών, οι
καθυστερήσεις που προκαλούνται από ενέργειες ή παραλείψεις από την πλευρά της
κυβέρνησης/των αρχών, η πυρκαγιά, η έκρηξη ή άλλα αναπόφευκτα γεγονότα, η πληµµύρα, η
καταιγίδα, ο σεισµός ή άλλα εξαιρετικά φυσικά φαινόµενα. Σε καµία περίπτωση η ΤΕ δεν θα
θεωρείται υπεύθυνη για απαιτήσεις που σχετίζονται µε την αδυναµία επιτέλεσης, την ανάρµοστη
επιτέλεση ή την καθυστερηµένη επιτέλεση συµβατικών υποχρεώσεων.
Επιτρέπονται οι επιµέρους παραδόσεις. Σε περίπτωση συµβάσεων µακροπρόθεσµης
προµήθειας, κάθε επιµέρους παράδοση θα θεωρείται ξεχωριστή συναλλαγή. Η αδυναµία
πραγµατοποίησης µιας επιµέρους παράδοσης ή η καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση µιας
επιµέρους παράδοσης δεν παρέχει το δικαίωµα στον πελάτη να υπαναχωρήσει από τη
συνολική συµφωνία ή να απαιτήσει αποζηµίωση.
Αποστολή, παραλαβή προϊόντων από τον πελάτη
Εάν η παραλαβή καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη για λόγους για τους οποίους δεν φέρει
ευθύνη η ΤΕ, η ΤΕ δικαιούται να αποθηκεύσει τα προϊόντα για λογαριασµό και µε ευθύνη του
πελάτη στις δικές τις εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων. Έτσι, θα θεωρείται ότι οι
σχετικές υποχρεώσεις της ΤΕ έχουν επιτελεστεί.
Εάν ο πελάτης δεν δηλώσει τις απαιτήσεις του εγκαίρως, τα προϊόντα θα συσκευάζονται για
µεταφορά οδικώς. Η συνήθης συσκευασία της ΤΕ συνίσταται σε χαρτοκιβώτια τα οποία δεν
είναι κατάλληλα για στοίβαγµα.
Έγγραφα, πληρωµή, συµψηφισµός, τόκος καθυστερηµένης πληρωµής
Εάν τα προϊόντα παραληφθούν από µεταφορέα ή άλλον τρίτο
ή εάν τα προϊόντα
παραληφθούν από τον πελάτη στην τοποθεσία της TE ή εάν η TE παραδώσει τα προϊόντα σε
ενδιάµεση αποθήκη, ο πελάτης υποχρεούται να διαθέσει στην ΤΕ αντίγραφα των εγγράφων
µεταφοράς, καθώς και, σε περίπτωση που τα προϊόντα εξάγονται από την ΕΕ, αντίγραφα των
εγγράφων εκτελωνισµού, εντός ενός µηνός από την παραλαβή των προϊόντων ή την άφιξή
τους στην ενδιάµεση αποθήκη, αντίστοιχα. Εάν, εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου, ο
πελάτης δεν παράσχει τα απαιτούµενα έγγραφα, η TE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει
τον ΦΠΑ, καθώς και άλλα έξοδα, που τυχόν οφείλονται στο γεγονός αυτό.
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης, ο πελάτης υποχρεούται να
διασφαλίζει ότι γνωστοποιείται στην ΤΕ ο ορθός και έγκυρος αριθµός ΦΠΑ του τµήµατος της
επιχείρησης (κύρια εταιρεία/υποκατάστηµα) µε τον οποίο παραγγέλλονται τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες από την ΤΕ.
Όλα τα τιµολόγια εξοφλούνται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
Οι συµβαλλόµενοι είναι δυνατό να καταλήξουν σε διαφορετικές συµφωνίες.
∆εν προβλέπεται συµψηφισµός ανταπαιτήσεων οποιουδήποτε είδους, µε εξαίρεση την
περίπτωση κατά την οποία δεν αµφισβητείται ή επιδικάζεται τελεσίδικα µια τέτοιου είδους
ανταπαίτηση.
Σε περίπτωση που εκκρεµούν περισσότερες απαιτήσεις, η ΤΕ δικαιούται να αποφασίσει ποιες
συγκεκριµένες απαιτήσεις ικανοποιούνται µε τις πληρωµές του πελάτη.
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6.6

Η παρακράτηση ή µείωση πληρωµών εξαιτίας παραπόνων επιτρέπεται µόνο µε τη ρητή
συναίνεση της ΤΕ.

7.
7.1

Μη έγκαιρη πληρωµή από τον πελάτη, αφερεγγυότητα
Εάν ο πελάτης καθυστερήσει στην πραγµατοποίηση µιας πληρωµής, είτε εξολοκλήρου είτε εν
µέρει, το σύνολο των υφιστάµενων υποχρεώσεων πληρωµής προς την ΤΕ,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απορρέουν από άλλες συµβάσεις, καθίσταται αµέσως
πληρωτέο. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε γραµµάτια δεν θα γίνονται δεκτές. Η ίδια
διάταξη ισχύει και σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προβεί σε παύση πληρωµών ή σε
περίπτωση που πραγµατοποιείται ή επιβάλλεται νοµικός συµβιβασµός, πτώχευση ή παρόµοια
διαδικασία σε σχέση µε τα περιουσιακά του στοιχεία και εφόσον γίνουν γνωστές άλλες
συνθήκες που απειλούν να οδηγήσουν στην αφερεγγυότητα του πελάτη.

7.2

Σε περίπτωση µη έγκαιρης πληρωµής από τον πελάτη, η ΤΕ, µε επιφύλαξη των άλλων
θεσµοθετηµένων και συµβατικών δικαιωµάτων της, µπορεί να αρνηθεί, είτε εξολοκλήρου είτε
εν µέρει, να προβεί σε περαιτέρω παραδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας ή οποιασδήποτε
άλλης σύµβασης ή να θέσει ως προϋπόθεση για την πραγµατοποίησή τους τη λήψη
προκαταβολής ή εγγύησης.

8.

∆ιατήρηση κυριότητας
Τα προϊόντα τα οποία έχουν πωληθεί παραµένουν ιδιοκτησία της ΤΕ έως την εξόφληση της
τιµής πώλησης. Εάν ο πελάτης αδυνατεί να επιτελέσει πλήρως την υποχρέωση πληρωµής,
αναγνωρίζει µε το παρόν το δικαίωµα της ΤΕ να ζητήσει την άµεση επιστροφή των
συναφών προϊόντων και να µεριµνήσει για την επιστροφή οποιασδήποτε προκαταβολής
έχει ήδη ληφθεί.

9.
9.1
9.2

Εγγύηση
Η περίοδος εγγύησης είναι δύο έτη από την ηµεροµηνία µεταβίβασης της ευθύνης.
Η TE δεν παρέχει καµία ρητή ή υποδηλούµενη εγγύηση πέραν των προδιαγραφών των
προϊόντων της ΤΕ ή των συµφωνηθέντων προδιαγραφών των προϊόντων. Σε καµία
περίπτωση η εγγύηση της ΤΕ δεν επεκτείνεται στην εµπορευσιµότητα ή την καταλληλότητα για
συγκεκριµένο σκοπό.
Η ΤΕ πρέπει να ενηµερώνεται εγγράφως για τυχόν ελαττώµατα στα προϊόντα χωρίς καµία
καθυστέρηση. Τα εµφανή ελαττώµατα πρέπει να αναφέρονται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών
από την παράδοση. Τα κρυφά ελαττώµατα θα πρέπει να αναφέρονται πάραυτα, αλλά το
αργότερο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή κατά την οποία εντοπίστηκαν ή θα
µπορούσαν να εντοπιστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης θα χάνει όλα τα δικαιώµατα
που απορρέουν από την εγγύηση.
Σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας, η ΤΕ, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα
παρέχει ανταλλακτικό δωρεάν είτε θα προβαίνει σε επιδιορθώσεις είτε θα µεριµνά για
αντίστοιχη µείωση της τιµής. Εάν το ελάττωµα παραµένει και µετά την παραλαβή του
ανταλλακτικού ή την πραγµατοποίηση της επιδιόρθωσης, ο πελάτης δύναται να ζητήσει
αντίστοιχη µείωση της τιµής. Περαιτέρω απαιτήσεις του πελάτη, ιδιαίτερα για καταγγελία της
σύµβασης, αποκλείονται ρητώς, ανεξάρτητα από τη νοµική βάση επί της οποίας εγείρονται.
Οµοίως, ισχύει ο περιορισµός ευθύνης σύµφωνα µε το Άρθρο 10.
Τυχόν παράπονα σε σχέση µε µερικές παραδόσεις δεν παρέχουν το δικαίωµα στον πελάτη να
αρνηθεί την εκτέλεση ολόκληρης της σύµβασης από την ΤΕ.

9.3

9.4

9.5

10.
10.1

Ευθύνη
Στο βαθµό που επιτρέπεται εκ του νόµου, η ευθύνη της ΤΕ θα περιορίζεται σε κάθε
περίπτωση – ακόµη και στην περίπτωση που βασίζεται στην παραβίαση δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας – στην καταβολή αποζηµίωσης για άµεση ζηµία (δηλαδή, κόστος
επανεγκατάστασης ή ανταλλαγής προϊόντος, κόστος ταξινόµησης, κόστος άµεσης εργασίας ή
κόστος άµεσης ανάκλησης σε περίπτωση που η ανάκληση είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία). Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, της απώλειας κέρδους, της απώλειας εισοδηµάτων, της απώλειας δεδοµένων,
της απώλειας χρήσης, έµµεσες ή παρεπόµενες ζηµίες, αποκλείεται δια του παρόντος. Η ΤΕ
φέρει µόνο ευθύνη για ζηµίες αποκλειστικά στο βαθµό που προκάλεσε τις εν λόγω ζηµίες
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τουλάχιστον από αµέλεια.
Στο βαθµό που επιτρέπεται εκ του νόµου, σε καµία περίπτωση η ΤΕ δεν θα φέρει ευθύνη για
περισσότερο από το 5 τοις εκατό της αξίας της σχετικής επιµέρους παράδοσης.

11.

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Η ΤΕ ή οι συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες είναι και παραµένουν ιδιοκτήτες όλων των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση παραγγελιών η εκτέλεση των οποίων
περιλαµβάνει υπηρεσίες ανάπτυξης, η ΤΕ είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης των αποτελεσµάτων
ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των εννοιών, των
σχεδίων, των δειγµάτων, των ιδεών, του λογισµικού, των υποστηρικτικών εγγράφων και
όλου του άλλου υλικού, σε συνδυασµό µε όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που
σχετίζονται ή ταξινοµούνται µε αυτά. ∆εν εκχωρούνται στον πελάτη, ούτε σιωπηρά ούτε
ρητώς, δικαιώµατα χρήσης ή άδειες επί του αποτελέσµατος της ανάπτυξης ή επί των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

12.

Εµπορικά σήµατα
Τα δικαιώµατα επί των εµπορικών σηµάτων της ΤΕ ή των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών
δεν µεταβιβάζονται µε το αγορασθέν αντικείµενο. Η απόκτηση προϊόντων που
επισηµαίνονται µε τα εµπορικά σήµατα της ΤΕ ή µε τα εµπορικά σήµατα των συνδεδεµένων
µε αυτή εταιρειών δεν συνεπάγεται απόκτηση δικαιωµάτων επί των εν λόγω εµπορικών
σηµάτων ή του δικαιώµατος χρήσης τους ανεξάρτητα από το αποκτηθέν προϊόν. Για την
απόκτηση των εν λόγω δικαιωµάτων, πρέπει να συναφθεί ξεχωριστή συµφωνία
δικαιωµάτων εµπορικών σηµάτων.

13.

Εχεµύθεια
Ο πελάτης πρέπει να διατηρεί µυστικές όλες τις εµπιστευτικές πληροφορίες που λαµβάνει
από την ΤΕ στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής σχέσης και να µην τις κοινοποιεί σε τρίτους.

14.

Ακυρότητα, δυνατότητα διαχωρισµού
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων
καταστεί άκυρη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων. Η
άκυρη διάταξη θα αντικαθίσταται µε µια έγκυρη διάταξη η οποία θα ικανοποιεί, κατά το δυνατόν,
τους ίδιους νοµικούς, οικονοµικούς και αρχικά επιδιωκόµενους σκοπούς.

15.
15.1

Τόπος εκτέλεσης, εφαρµοστέο δίκαιο και τόπος δικαιοδοσίας
Ο τόπος εκτέλεσης από την πλευρά του πελάτη ή από την πλευρά της ΤΕ, είναι το Steinach,
Ελβετία.
Οι νοµικές σχέσεις µεταξύ της ΤΕ και του πελάτη θα διέπονται αποκλειστικά από το ελβετικό
δίκαιο, χωρίς εφαρµογή των αρχών περί σύγκρουσης νόµων. ∆ια του παρόντος, αποκλείεται
ρητώς η Σύµβαση της Βιέννης για την πώληση κινητών πραγµάτων (Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών περί συµβάσεων διεθνούς πωλήσεως αγαθών, 11 Απριλίου 1980 (CISG)). Τα
δικαιώµατα της ΤΕ βάσει θεσµοθετηµένων διατάξεων δεν επηρεάζονται από εκείνα που
αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις.
Όλες οι διαφορές που απορρέουν από τη συµβατική σχέση, οι οποίες σχετίζονται µε αυτή ή
επηρεάζουν την εγκυρότητά της ή την εγκυρότητα των παρόντων Γενικών Όρων και
Προϋποθέσεων Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας θα εµπίπτουν στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων στον τόπο όπου διατηρεί την έδρα της η ΤΕ, δηλαδή στο
Steinach SG, Ελβετία.

15.2

15.3
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