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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Πρόλογος
Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών αγοράς ισχύουν αποκλειστικά, εκτός κι αν τροποποιηθούν ρητά και εγγράφως ομόφωνα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι παρόντες όροι ισχύουν και στην περίπτωση που αγοραστής αποδεχθεί τα προϊόντα του 
πωλητή, και υφίστανται αντίθετοι όροι συναλλαγής του πωλητή, οι οποίοι ωστόσο δεν συνιστούν αντικείμενο της σύμβασης. 

Κάθε συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή είναι έγκυρη, μόνο εφόσον καταρτισθεί εγγράφως μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών. Κάθε περεταίρω όροι ή συμβατικές ρήτρες, τους οποίους επικαλείται ο πωλητής, δεν γίνονται 
αποδεκτοί, εφόσον δεν τους έχει αποδεχθεί εγγράφως ο αγοραστής. 

Οι παρόντες όροι διέπουν όλες τις μεμονωμένες συμβάσεις μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται 
η εφαρμογή άλλων όρων, που αποκλίνουν από τους παρόντες. Επιπλέον οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών αγοράς ισχύουν 
μόνο μεταξύ εμπόρων. 

2. Σύναψη της σύμβασης
Στοιχεία ως προς το μέτρο, το βάρος, τις ποσότητες, τιμές και άλλες περιγραφές και στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε 
καταλόγους, εγκυκλίους, αγγελίες ή τιμοκαταλόγους, αποτελούν απλά τιμές κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτικές για τον 
αγοραστή, αν δεν έχουν συμπεριληφθεί ρητά στην σύμβαση. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία περιέρχονται στον πωλητή πριν από 
την σύναψη της σύμβασης, παραμένουν ιδιοκτησία του πωλητή και δεν επιτρέπεται η μετάδοση τους σε τρίτους. 

3. Τίμημα
Το τίμημα, το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία είναι δεσμευτικό και βασίζεται στην «συμφωνία παράδοσης 
εκτελωνισμένου». Το συμφωνημένο τίμημα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση, ήτοι ενδεικτικά τα έξοδα 
συσκευασίας, μεταφοράς και τον φόρο προστιθέμενης αξίας, όταν αυτός επιβάλλεται. 

4. Όροι πληρωμής
Η πληρωμή και η παράδοση θα πραγματοποιείται όπως και όταν το συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση κάτι διαφορετικό, η πληρωμή 
θα πρέπει να γίνεται κανονικά σε 14 μέρες μετά την παράδοση και παραλαβή του τιμολογίου με 2 % έκπτωση ή 
εντός 30 ημερών καθαρά. 

5. Όροι παράδοσης
Η παράδοση θα πρέπει να γίνει την ημερομηνία που ορίζει η σύμβαση πώλησης ή η παραγγελία. Πρόκειται για φιξ ημερομηνίες 
παράδοσης, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως τον 
αγοραστή, αν υπάρχει καθυστέρηση ως προς την παραδοση. Εφόσον ο πωλητής καθίσταται υπερήμερος ως προς την 
παράδοση, έχει ο αγοραστής το δικαίωμα να απαιτήσει εγγράφως αποζημίωση για την καθυστέρηση και τα επιπλέον έξοδα 
που αυτή προκαλεί από τον πωλητή (όπως λ.χ. για τη μεταφορά, ασφάλεια, αποθήκευση κ.τ.λ.). Η αποζημίωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

6 Μεταβίβαση κινδύνου
Εφόσον δεν προκύπτει από την μεμονωμένη σύμβαση κάτι διαφορετικό, ορίζεται ως χρονικό σημείο μεταβίβασης του κινδύνου 
αυτό που προβλέπεται από τα Ιncoterms 2000. Αν δεν έχει συμφωνηθεί μεμονωμένα κάτι διαφορετικό, ισχύει η γενική ρήτρα 
„delivery duty paid“ (παράδοση εκτελωνισμένο, Incoterms 2000).

7. Εγγυήσεις ως προς τα ελαττώματα

7.1. Εγγυήσεις ως προς τα πραγματικά ελαττώματα
Ο πωλητής εγγυάται, ότι τα προϊόντα που παραδίδει είναι ελεύθερα από ελαττώματα, έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες και 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αγοραστή.

Ο αγοραστής ευθύνεται για τα ελαττώματα για δύο χρόνια, τα οποία αρχίζουν από την ημέρα παράδοσης. Εφόσον υφίσταται στο 
προϊόν ελάττωμα, για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής, έχει ο αγοραστής το δικαίωμα να ζητήσει κατά τη δική του κρίση είτε την 
άρση του ελαττώματος είτε την αντικατάσταση του προϊόντος. Τα έξοδα που προκύπτουν από αυτό βαρύνουν τον πωλητή. Όλες 
οι παραδόσεις που γίνονται είτε σε αντικατάσταση των ελαττωματικών είτε μετά από διόρθωσή τους διέπονται επίσης από τους 
γενικούς όρους συναλλαγής αγοράς ως προς την εγγύηση. 
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7.2. Μη προσβολή κανόνων δικαίο
Ο πωλητής εγγυάται ότι η εκτέλεση των μεμονωμένων συμβολαίων πώλησης δεν προσβάλλουν κανόνα δικαίου, κυρίως σε ό,τι 
αφορά την τήρηση νόμων, κανονισμών ή άλλων όρων. 

7.3. Εγγυήσεις ως προς τα νομικά ελαττώματα
Ο πωλητής εγγυάται ότι όλα τα αντικείμενα της πώλησης βρίσκονται στην απόλυτη κυριότητά του και ότι δεν υπάρχουν σε αυτά 
δικαιώματα τρίτων (όπως λ.χ. ενέχυρα, εκχωρήσεις σε άλλους δανειστές ή άλλες ασφάλειες, παρακράτηση κυριότητας κ.λ.π.).

8. Τόπος εκπλήρωσης
Ο τόπος εκπλήρωσης είναι η πόλη του Λέρτε, Κάτω Σαξωνίας, Γερμανίας.

9. Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στους όρους αγοράς, εφαρμόζεται γερμανικό δίκαιο.
Εφόσον ο πωλητής είναι έμπορος με την έννοια του Εμπορικού Νόμου, θεωρείται η έδρα της εταιρείας Kreta Food GmbH 
& Co.KG ως συμφωνημένος τόπος δικαιοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο Λέρτε (στις περιπτώσεις 
καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου) και το Πρωτοδικείο Αννοβέρου (στις περιπτώσεις καθ’ ύλην αρμοδιότητας του 
Πρωτοδικείου) για τις διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων. 

10. Επικουρική ρήτρα
Η ακυρότητα ενός των παρόντων όρων δεν επιφέρει την ακυρότητα όλων των υπολοίπων. Ο άκυρος όρος αντικαθίσταται από 
τη νομοθετική ρύθμιση. 
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