GENERAL SALES CONDITIONS RESILUX P.SOUTH EUROPE
1. All pre-offers and sales will be subject to the Present General Sales Conditions, except when explicit deviations exist.
2. The submission of an order implies the total acceptation by the Purchaser of the Present General Sales Conditions, without any
reservation whatsoever.
3. The nullity of any of the provisions does not imply the nullity of the remaining provisions.
4. The Seller has the right to modify the Present General Sales Conditions provided that he informs the Purchaser hereof in writing.
Modifications will not affect existing orders.
5. In the event of any contractual default, the Seller will have, between others, the choice to cancel the sales contract or suspend
the delivery of the goods
6. The pre-offers issued by the Seller are subject to variations in the terms of delivery and availability of the product.
7. A pre-offer issued by the Seller will be valid only if the Purchaser accept it within the following 30 days or within the term
stipulated by the Seller.
8. Order issued by the Buyer will only be binding upon the Seller provided that he has accepted it at the latest within 30 days after
the receipt it from the Purchaser.
9. The Purchaser has not the right to cancel an order, after the Seller has accepted it.
10. Prices are offered “Ex Works Patras” and do not include taxes or duties of any kind.
11. Τhe invoices will be made paid in cash at the registered seat of the Seller
12. In case of different currency between the invoice and the payment, valid is the exchange rate which is more favorable to the
Seller.
13. Legal overdue interest, legal cost and expenses, expenses due to a rejection of promissory notes and any kind of expenses
incurred by the Seller in its attempt to collect outstanding amounts will be charge without notification after the due date of
payment.
14. In case of an advance payment the Seller has the right to postpone and/or to deny the delivery of the goods until the full
payment of an unpaid order. The Seller has the right to compensate the advance payment with due outstanding amount of any
kind.
15. The due date of payment is the 30th day as from the date of issuance of the invoice.
16. The delivery will take place at the facilities of the Seller.
17. Force Majeure (e.g. lack of raw materials,…) give the Seller the right to cancel an order or to postpone its execution with
immediate effect by means of a written notification to the Purchaser without the Purchaser being entitled to any
indemnification.
18. Upon the expiry of seven working days, after having send a written notification to the Purchaser of its non-compliance of its
obligation to collect the ordered goods, the Seller is entitled and authorized by the Purchaser to sell the goods to a third party at
its choice without the Purchaser being entitled to any indemnification.
19. In the event of bankruptcy, liquidation, agreements with creditors, cessation or temporarily suspension of the business of the
Purchaser, the Seller is entitled to cancel the contract with immediate effect by means of registered letter without the Purchaser
being entitled to any indemnification.
20. The goods that are the subject matter of the contract of sale will remain Seller' s exclusive property until full payment has been
made by the Purchaser of the price. The Purchaser explicitly acknowledges that, upon acceptance of the Present Sales
Conditions, that until the full payment of the price the property of the delivered goods remains exclusively with the Seller while
the risks remain exclusively with the Purchaser.
21. In the event that the delivered goods do not meet the technical specifications, the Purchaser will have to make its complaint in
writing on the delivery bill. Once the Purchaser has accepted the Products, this implies that the Purchaser will have examined
the Products as to its state and capacities and will have sufficient knowledge about the Products in order to have made its
decision to buy the Products. The Purchaser will therefore not hold the Seller liable in the event the Products do not correspond
to the Purchasers’ intentions or are not fit for the use to which it is put by the Purchaser, unless such intentions or use were
communicated to the Seller in writing prior to the execution of this Agreement. The Purchaser explicitly acknowledges, upon
acceptance of the Present Sales Conditions, that the Seller limits the indemnification of each deficient Product by the free
replacement of each deficient Product without that any additional compensation shall be due by the Seller.
22. Claims relating to hidden defects will have to be stated in writing by the Purchaser within 10 working days following the
reception of the goods.
23. Claims regarding a specific product will not authorize the Purchaser not to comply with its obligations with regard to any other
product that is not subject to the claim.
24. Upon the placement of an order by the Purchaser the Seller has the right to demand that the Purchaser gives additional
guarantees to ensure full and punctual payment of all amounts due. The Seller has the right to refuse the order or to suspend
delivery in case the guarantee(s) given by the Purchaser do not fit those requested by the Seller.
25. In the event that the Purchaser does not fulfill its payment obligations, the Seller has the right to request additional guarantees
needed to secure the fulfilment of the Purchaser's obligations. If the guarantee(s) do not fit those requested the Seller has the
right to cancel the contract.
26. The Present General Sales conditions are exclusively governed by and construed under the laws of Greece, and the parties
submit themselves exclusively to the Courts of Athens even for temporary measures.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ της RESILUX PACKAGING S. EUROPE
1. Όλες οι προσφορές και οι πωλήσεις υπόκεινται στους παρόντες ΓΟΠ εκτός εάν υπάρχει ρητή εξαίρεση.
2. Η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή από τον αγοραστή των παρόντων ΓΟΠ χωρίς καμία επιφύλαξη και για
οιοδήποτε λόγο
3. Η ακυρότητα όρου δεν επιφέρει ακυρότητα στους υπόλοιπους όρους.
4. Μονομερή τροποποίηση του παρόντος εκ του πωλητή προϋποθέτει ενημέρωση του αγοραστή, μη έχουσα ισχύ σε υφιστάμενες
παραγγελίες
5. Σε περίπτωση οιασδήποτε αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ο Πωλητής, πλην άλλων, έχει το δικαίωμα επιλογής μεταξύ
ακύρωσης της σύμβασης ή διακοπής παράδοσης προϊόντων
6. Οι πρόσφορες του πωλητή μπορούν να μεταβληθούν ως προς τους όρους παράδοσης και διαθεσιμότητας του προϊόντος
7. Η προσφορά του πωλητή ισχύει εφόσον γίνει αποδεχτεί από τον Αγοραστή εντός 30 ημερών ή τυχόν άλλης τεθείσης
προθεσμίας, ισχύουσας της συντομοτέρας προθεσμίας
8.Παραγγελίες αγοραστή είναι δεσμευτικές εφόσον γίνουν αποδεχτές εντός 30 ημερών από την ημέρα αποστολής της.
9. Ακύρωση παραγγελίας αγοραστή μετά την αποδοχή της εκ του πωλητή δεν ισχύει
10. Οι τιμές αφορούν ex works Patras και δεν συμπεριλαμβάνουν κανενός είδους φόρο ή τέλος
11. Τα εκδιδόμενα τιμολόγια εξοφλούνται μετρητοίς στην έδρα του πωλητή
12. Σε περίπτωση ισοτιμίας νομισμάτων μεταξύ χρέωσης και καταβολής ισχύει η ευνοϊκότερη για τον πωλητή ισοτιμία
13. Τόκοι υπερημερίας, δικαστικά έξοδα, έξοδα απόρριψης αξιόγραφων και λοιπές δαπάνες αναζήτησης οφειλών χρεώνονται
άνευ ειδοποιήσεως μετά την συμφωνηθείσα ημέρα πληρωμής ή την ημέρα πραγματοποίηση τους
14. Προκαταβολές συμψηφίζονται με οφειλές οιουδήποτε είδους και παραγγελίας. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο
πωλητής έχει το δικαίωμα να μεταθέσει ή/και να αρνηθεί την παράδοση των προϊόντων μέχρι την πλήρη εξόφληση.
η
15. Δήλη ημέρα πληρωμής είναι η 30 ημέρα από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου εκ μέρους του πωλητή
16. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται στις εγκαταστάσεις του πωλητή
17.Λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. έλλειψη πρώτης ύλης) παρέχουν το δικαίωμα στον πωλητή να ακυρώσει μια παραγγελία ή να
καθυστέρηση την παράδοση της, ενημερώνοντας συγχρόνως τον αγοραστή, χωρίς ο αγοραστής να έχει δικαίωμα οιασδήποτε
αποζημίωσης, παραιτούμενος (ο αγοραστής) ρητώς και αμετακλήτως του δικαιώματος του αυτού δια της αποδοχής των
παρόντων ΓΟΠ
18. Μετά την πάροδο 7 εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του πωλητή προς τον αγοραστή να παραλάβει τα
παραγγελθέντα προϊόντα, ο πωλητής έχει το δικαίωμα, αλλά και την ρητή δια του παρόντος εξουσιοδότηση εκ μέρους του
αγοραστή, να πωλήσει τα προϊόντα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σε τρίτους και ο αγοραστής δεν έχει κανένα
δικαίωμα αποζημιώσεως και για κανέναν λόγο παραιτούμενος (ο αγοραστής) ρητώς και αμετακλήτως του δικαιώματος του
αυτού δια της αποδοχής των παρόντων ΓΟΠ
19. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, εκκαθαρίσεως, συμφωνίας με τους πιστωτές,
παύσης εργασιών ή αναστολής των εργασιών του κ.λ.π, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την οιαδήποτε συμφωνία
ενημερώνοντας τον αγοραστή με συστημένη επιστολή, ο δε αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα κανενός είδους αποζημιώσεως
παραιτούμενος (ο αγοραστής) ρητώς και αμετακλήτως του δικαιώματος του αυτού δια της αποδοχής των παρόντων ΓΟΠ
20. Η κυριότητα των προϊόντων εκάστης παραγγελίας παραμένει στον πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τους. Ο
αγοραστής ρητά δηλώνει, ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η κυριότητα των προϊόντων παραμένει αποκλειστικά στον
πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τους, ενώ αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά τον κίνδυνο των προϊόντων
που του έχουν παραδοθεί
21. Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα προϊόντα δεν έχουν τις ζητηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, ο αγοραστής θα πρέπει να το
αναφέρει στο δελτίο παραλαβής – αποστολής. Εάν παραληφθούν ανεπιφύλακτα τα προϊόντα, σημαίνει ότι ο αγοραστής τα
έχει εξετάσει και αποδεχθεί σχετικά με την κατάσταση και τις προδιαγραφές τους και ότι έχει πλήρη γνώση τους έτσι ώστε να
αποφασίσει την αγορά τους. Ως εκ τούτου ο αγοραστής δεν έχει καμία αξίωση κατά του πωλητή για προϊόντα που δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ή δεν είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται, εκτός εάν υπήρξε
έγγραφη γνωστοποίηση πριν την ενεργοποίηση της συμφωνίας. Ο αγοραστής ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η
οποιαδήποτε ευθύνη του πωλητή από ελαττωματικά προϊόντα περιορίζεται στην αντικατάσταση αυτών και ουδεμία άλλη
αξίωση και για οιοδήποτε λόγο και αιτία υφίσταται κατά του πωλητή, παραιτούμενος (ο αγοραστής) ρητώς και αμετακλήτως
παντός ετέρου δικαιώματος του
22. Αξιώσεις σχετικά με κρυφά ελαττώματα των προϊόντων, θα εξετάζονται από τον πωλητή μόνο εάν του γνωστοποιηθούν
εγγράφως εντός 10 εργασίμων ημερών από την παράδοση των προϊόντων.
23. Αξιώσεις του αγοραστή σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, δεν του δίνουν το δικαίωμα να μην συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του σχετικά με άλλα προϊόντα που δεν αποτελούν αντικείμενο των αξιώσεων του
24. Με την υποβολή μίας παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες εγγυήσεις
σχετικά με την πλήρη και εμπρόθεσμη πληρωμή των χρεώσεων. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της
παραγγελίας ή να αναστείλει την παράδοση στην περίπτωση που οι δοθείσες εγγυήσεις δεν ανταποκρίνονται στις ζητηθείσες
25. Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες εγγυήσεις ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Εάν αυτές δεν ανταποκρίνονται στις ζητηθείσες ο πωλητής έχει το δικαίωμα ακύρωσης της
συμβάσεως
26. Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς δηλώνουν ότι οι παρόντες ΓΟΠ διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος και ότι αποκλειστική
αρμοδιότητα για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς μεταξύ τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών
συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.

