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1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης ισχύουν από την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία, αντικαθιστούν προϊσχύοντες όρους,
δεσμεύουν όλους τους πελάτες και διέπουν αποκλειστικά οποιαδήποτε πώληση, παραγγελία ή συναλλαγή με την FILTERTECH.
Η πώληση των προϊόντων της FILTERTECH γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής εκ μέρους των αγοραστών αυτών
των όρων. Οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη εμφανίζεται στα έγγραφα ή τις παραγγελίες του αγοραστή και η οποία έρχεται σε αντίθεση
με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος δε θα μπορεί να αντιταχθεί στην FILTERTECH και θα θεωρηθεί άκυρη.
Η FILTERTECH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει αυτούς τους όρους, ενημερώνοντας αντίστοιχα τους
αγοραστές. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση όρων δεν καταλαμβάνει τις παραγγελίες που ήδη έχουν γίνει. Απόκλιση
από τους όρους του παρόντος με οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή συμφωνία, ακόμη και μεταγενέστερη, δεν ισχύει εκτός εάν έχει
εγκριθεί προηγουμένως και εγγράφως από την FILTERTECH.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ
Η παραγγελία του αγοραστή θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τη FILTERTECH εφόσον γίνει εγγράφως. Ως έγγραφο
παραγγελίας του αγοραστή μπορεί να θεωρηθεί είτε η εντολή αγοράς του, είτε η αντίστοιχη προσφορά της FILTERTECH με
υπογραφή του αγοραστή ως απόδειξη αποδοχής της, είτε οποιαδήποτε άλλη έγγραφη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον αγοραστή ή
εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο του. Η λήψη της έγγραφης παραγγελίας μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail), είτε με fax. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο, μπορούν να γίνουν αποδεκτές προφορικές παραγγελίες δια τηλεφώνου.
Κάθε αποδεκτή παραγγελία του αγοραστή, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρήτρας που βρίσκεται στους γενικούς
όρους αγοράς του αγοραστή.
Η πώληση καταρτίζεται από την ημέρα που η FILTERTECH λαμβάνει από τον αγοραστή την επιβεβαίωσης της παραγγελίας του.
Τα μέρη συμφωνούν ότι όλα τα εμπορικά έγγραφα που αποστέλλονται μεταξύ της FILTERTECH και του αγοραστή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) έχουν την ίδια αποδεικτική ισχύ με πρωτότυπα έγγραφα.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι πληρωμές που γίνονται από τον αγοραστή καταλογίζονται στις παλαιότερες οφειλές και πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους
και τελευταία στο κεφάλαιο του χρέους, σύμφωνα με το άρθρο 423 ΑΚ και παρά κάθε αντίθετη δήλωση του αγοραστή.
Οι απαιτήσεις της FILTERTECH είναι ανεπίδεκτες επισχέσεως ή συμψηφισμού από τον αγοραστή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός
εάν ο αγοραστής έχει ομοειδή, ληξιπρόθεσμη και εκκαθαρισμένη ανταπαίτηση που έχει οριστικά αναγνωρισθεί από τα δυο
συμβαλλόμενα μέρη ή από τελεσίδικη απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. ΟΦΕΙΛΕΣ
Ως δήλη ημέρα πληρωμής ορίζεται η παρέλευση της συμφωνημένης ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και
σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου. Ο αγοραστής γίνεται υπερήμερος με μόνη την
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και σε αυτήν την περίπτωση και μη υφιστάμενης ειδικής γραπτής συμφωνίας υπολογίζεται και
τον επιβαρύνει άνευ ετέρας ειδοποιήσεως ο εκάστοτε ισχύον νόμιμος τόκος υπερημερίας.
Σε περίπτωση υπερημερίας καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού κατά την ορισμένη ημερομηνία πληρωμής και με την
επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος και αξίωσης:
Όλες οι απαιτήσεις και αξιώσεις της FILTERTECH που απορρέουν από την εμπορική της σχέση με τον αγοραστή, ανεξάρτητα εάν
αυτές είναι ληξιπρόθεσμες καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες εντός προθεσμίας 48 ωρών μετά από απλή
έγγραφη δήλωση της FILTERTECH προς τον αγοραστή, περιελθούσα στον αγοραστή με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμη και με e
mail).
Η FILTERTECH δικαιούται αυτοδικαίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αναστέλλει την αποστολή προς τον αγοραστή των
εμπορευμάτων που δεν έχουν παραδοθεί, η οποία θα εκτελεσθεί μόνο με πληρωμή του τιμήματος κατά την παράδοση, και χωρίς
καμία έκπτωση.
H FILTERTECH δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής των παρόντων γενικών όρων πώλησης.
Ο αγοραστής οφείλει να επιτρέψει την πρόσβαση στο χώρο του σε υπάλληλο ή αντιπρόσωπο της FILTERTECH, συνοδευόμενο
ενδεχομένως από δικαστικό επιμελητή ή άλλο πρόσωπο, με σκοπό την σύνταξη έκθεσης απογραφής των εμπορευμάτων της
FILTERTECH που βρίσκονται στην αποθήκη του.
Η έκδοση τιμολογίου πώλησης από τη FILTERTECH προς τον αγοραστή, η τηρούμενη από τη FILTERTECH λογιστική καρτέλα
του και τα αποδεικτικά παράδοσης των εμπορευμάτων στον αγοραστή ή στον εξουσιοδοτημένο μεταφορέα αυτού, συνιστούν
πλήρη απόδειξη για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος σε βάρος του αγοραστή.
Εάν κάποιο ποσό δεν εξοφληθεί πλήρως κατά την συμφωνημένη ημερομηνία, συμφωνείται ρητώς ότι η FILTERTECH δικαιούται
να ακυρώνει πωλήσεις οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωση προς τον αγοραστή αναφερομένη στην παρούσα ρήτρα και χωρίς
περαιτέρω όχληση. Τα εμπορεύματα που έχουν παραδοθεί και δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί θα πρέπει να επιστραφούν στην
FILTERTECH με δαπάνες του αγοραστή και συνεπώς ο αγοραστής θα επιτρέπει την πρόσβαση στο χώρο του στην FILTERTECH
και στον μεταφορέα, ώστε να παραλαμβάνουν και να μετακινήσουν τα ανωτέρω εμπορεύματα. Ως αποζημίωση για την ακύρωση
της παραγγελίας και για την φθορά των εμπορευμάτων θα παρακρατηθούν από την FILTERTECH οι δόσεις και τυχόν
καταβεβλημένα ποσά, χωρίς αυτό να αποκλείει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση για την αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας ή
απώλειας.

Η FILTERTECH έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των
προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η τελική τους χρήση. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει την
παραγγελία ή θα ζητήσει αποζημίωση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της παραγγελίας από την FILTERTECH θεωρείται ότι
έχει γίνει αποδεκτή από τον αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει υποβάλλει αντιρρήσεις εγγράφως εντός δύο (2) ημερών από
την ημερομηνία γνωστοποίησης προς αυτόν της εν λόγω αλλαγής.
Συμφωνείται ρητώς ότι η FILTERTECH δικαιούται να ακυρώνει πωλήσεις οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωση προς τον
αγοραστή εάν κάποιο ποσό δεν εξοφληθεί πλήρως κατά την συμφωνημένη ημερομηνία, σύμφωνα με την σχετική ρήτρα περί «όρων
πληρωμής» των παρόντων γενικών όρων.
Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς τη γραπτή αποδοχή της
FILTERTECH. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημίες που θα προκληθούν από την ακύρωση ή
τροποποίηση της παραγγελίας, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του πωλητή. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας για 10. ΕΓΓΥΗΣΗ
οποιονδήποτε λόγο από τον αγοραστή και άρνησης του να παραλάβει τα παραγγελθέντα εμπορεύματα κατά το συμφωνηθέντα Τα προϊόντα που εμπορεύεται η FILTERTECH, συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους για ελαττώματα
χρόνο παράδοσής τους, η FILTERTECH δικαιούται να παρακρατήσει υπέρ της την τυχόν δοθείσα από τον αγοραστή προκαταβολή κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά, για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής τους και σύμφωνα πάντα με τους όρους
ως ποινική ρήτρα της αναπόδεικτης ζημίας που έχει υποστεί και να διαθέσει τα εμπορεύματα ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο.
και τις προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος ο κατασκευαστής.
Σε κάθε περίπτωση η FILTERTECH δεν ευθύνεται για κατασκευαστικές αστοχίες προϊόντων και ως εμπορικός αντιπρόσωπος των
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
O χρόνος εκτέλεσης των παραγγελιών είναι ενδεικτικός και οι προθεσμίες παράδοσης που αναφέρονται από τη FILTERTECH κατασκευαστριών εταιριών των ειδών που εμπορεύεται η ευθύνη της περιορίζεται στη αντιπροσώπευση αυτών των εταιριών.
πρέπει να θεωρηθούν καθαρά ενδεικτικές και ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα και μεταφορικά Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με μη συμφωνηθείσες ιδιότητες, οι σχετικές αξιώσεις του αγοραστή θα
μέσα. Η FILTERTECH δε δεσμεύεται από τις ημερομηνίες παράδοσης και δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις στην παράδοση υποβάλλονται στην FILTERTECH μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που το ελάττωμα υπέπεσε στην αντίληψη του
σε οποιονδήποτε λόγο και αν οφείλονται αυτές. Καμμία καθυστέρηση στην παράδοση δε δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή να αγοραστή, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής από την ημερομηνία της
ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία, ή να αξιώσει μείωση τιμής ή αποζημίωση.
παράδοσης των προϊόντων. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις γνωστοποιηθούν στην FILTERTECH μετά από την προαναφερθείσα
προθεσμία θα είναι άκυρες και δεν θα επιφέρουν καμία έννομη συνέπεια.
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με τη συνήθη εργοστασιακή τους συσκευασία η οποία δεν επιστρέφεται. Εάν ζητηθεί ειδική
συσκευασία, εφόσον αυτή είναι δυνατή, το επιπλέον κοστολόγιο επιβαρύνει τον αγοραστή.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ανεξάρτητα από τον πραγματικό τόπο αποστολής, θεωρείται πάντα ότι τα εμπορεύματα παραδίδονται και παραλαμβάνονται από
τον αγοραστή / πελάτη ελεύθερα στις αποθήκες της FILTERTECH, εκτός διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας με τη FILTERTECH.
Για παραδόσεις εκτός Θεσσαλονίκης τα εμπορεύματα παραδίδονται στα πρακτορεία - μεταφορικές εταιρίες επιλογής των πελατών.
Η FILTERTECH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην αποστολή ακόμα και από τόπους διαφορετικούς από την αποθήκη της. Σε
κάθε περίπτωση, τα εμπορεύματα φορτώνονται και ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Φθορές ή βλάβες των
εμπορευμάτων που δημιουργούνται κατά τη μεταφορά από τρίτους, δεν αναγνωρίζονται. Εάν δε διευκρινίζεται από τον αγοραστή o
τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει η FILTERTECH.
Ο αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα εμπορεύματα κατά την παράδοση τους. Σε περίπτωση φθοράς, απώλειας, ζημίας, κλοπής κλπ.
των εμπορευμάτων, δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα την μεταφορική εταιρία κατά το χρόνο της παραλαβής αυτών και εάν αυτές
οφείλονται στη μεταφορά. Ο αγοραστής οφείλει να προβαίνει εντός των προβλεπομένων νόμιμων προθεσμιών σε κάθε απαραίτητη
δήλωση ή ενέργεια προς τον μεταφορέα και να ενημερώνει την FILTERTECH αμέσως μετά την εκφόρτωση, για κάθε γεγονός που
τυχόν επηρέασε τα εμπορεύματα.
Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλισθούν για την μεταφορά, μόνο εάν το ζητήσει ο αγοραστής και κάθε χρέωση επιβαρύνει τον ίδιο. Η
ασφάλιση των εμπορευμάτων ακόμα και αν η μεταφορά πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα της FILTERECH, βαρύνει
εξ’ολοκλήρου τον πελάτη.
Η FILTERTECH έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, ότι ο αγοραστής
είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση, ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.
Ο αγοραστής δηλώνει ότι οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που παραλαμβάνει τα εμπορεύματα από τη FILTERTECH,
(συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορέων που αναλαμβάνουν για λογαριασμό του αγοραστή την μεταφορά των προϊόντων)
φέρει ειδική εξουσιοδότηση από τον αγοραστή για την παραλαβή των εμπορευμάτων αυτών και την υπογραφή του σχετικού
τιμολογίου – δελτίου αποστολής.
Τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των προϊόντων φέρει ο αγοραστής από τη χρονική στιγμή της παράδοσής
τους. Εάν, ωστόσο, ο αγοραστής δεν προβεί στην συμφωνημένη παραλαβή των προϊόντων, αυτός φέρει τον σχετικό κίνδυνο από
τη χρονική στιγμή, κατά την οποία υποχρεούτο να παραλάβει τα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης
πώλησης προϊόντων, οπότε και θα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί (πλασματικά) η παράδοση.

7. ΤΙΜΕΣ
Τιμές και υποχρεώσεις που έχουν δοθεί ή συμφωνηθεί προφορικώς ή δεν αντιστοιχούν στον επίσημο τιμοκατάλογο προϊόντων της
FILTERTECH δεν είναι δεσμευτικές, εκτός εάν έχουν επιβεβαιωθεί εγγράφως από την FILTERTECH.
Τα εμπορεύματα τιμολογούνται στην τιμή που συμφωνήθηκε βάσει προσφοράς κατά την ημέρα της έγγραφης επιβεβαίωσης της
παραγγελίας από την FILTERTECH.
Οι τιμές τιμοκαταλόγου νοούνται για παράδοση στις εγκαταστάσεις της FILTERTECH, επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.A.
και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο οφειλόμενο σε συνάρτηση με την πώληση ή την παράδοση των εμπορευμάτων φόρο,
τέλος ή επιβάρυνση.

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το συμφωνημένο τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Η καταβολή από τον αγοραστή του τιμήματος της πώλησης μπορεί να γίνει είτε τοις μετρητοίς, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό της FILTERTECH, είτε με αντικαταβολή, είτε με κάρτα τραπέζης, είτε με επίδοση τραπεζικής επιταγής, είτε με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τη FILTERTECH. Κάθε καταβολή χρημάτων εφόσον δεν
πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη της FILTERTECH. Η εξόφληση των επί πιστώσει
τιμολογίων εντός του συμφωνημένου χρόνου από την εκδοση τους αναγνωρίζεται μόνο με απόδειξη της FILTERTECH. Σε
περίπτωση που χάριν εξόφλησης του τιμήματος των πωλήσεων παραδίδεται από τον αγοραστή επιταγή, ο αγοραστής οφείλει να
παραδώσει εντός των συμφωνημένων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων ή την έκδοση του τιμολογίου, επιταγή με
απώτατη ημερομηνία πληρωμής αυτών την συμφωνημένη ημέρα από την παραλαβή των εμπορευμάτων ή από την έκδοση του
αντίστοιχου τιμολογίου.
Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης των επί πιστώσει τιμολογίων μας ή αν η εξόφληση πραγματοποιηθεί με μεταχρονολογημένες
επιταγές, παρακρατείται η κυριότητα των προϊόντων από την εταιρία μας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος ή
την είσπραξη των μεταχρονολογημένων επιταγών.
Η FILTERTECH δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής με τον αγοραστή σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της
οικονομικής ή περιουσιακής κατάστασης του αγοραστή ή γενικότερα σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής των μεταξύ τους
σχέσεων, καθώς επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία η FILTERTECH θεωρεί ότι κάποια παραγγελία του αγοραστή φέρει
ιδιαίτερο οικονομικό κίνδυνο ή ότι οι απαιτήσεις της από παλαιότερες οφειλές καθίστανται επισφαλείς ή ακόμη και εάν ο αγοραστής
επιδεικνύει κακόπιστη, αθέμιτη, δυσφημιστική ή αντισυμβατική συμπεριφορά ή εν γένει προωθεί τα προϊόντα της FILTERTECH με
τρόπο αναντίστοιχο της φήμης και εν γένει της εμπορικής πολιτικής της FILTERTECH.
Ο αγοραστής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματά του από την πώληση των εμπορευμάτων, χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεση της FILTERTECH.

11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων ή την
ανακάλυψη των ελαττωμάτων. Κανένα παράπονο δεν θα είναι δεκτό για εμπορεύματα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση πολέμου, απεργιών, επιδημιών, δυσλειτουργίας ή διακοπής των μεταφορών, ελλείψεως πρώτων υλών, ατυχημάτων
ή καταστροφών οποιασδήποτε μορφής που προκαλούν την μερική ή γενική δυσλειτουργία της FILTERTECH ή των προμηθευτών
της, ή ακόμη σε περίπτωση ανώτερης βίας ή επέλευσης οποιουδήποτε τυχαίου ή απρόβλεπτου γεγονότος εκτός της σφαίρας
επιρροής της FILTERTECH, οι συναλλαγές και πωλήσεις αναστέλλονται αυτοδικαίως και η εκτέλεσή τους αναβάλλεται, χωρίς η
FILTERTECH να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης επιβάρυνσης.

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η FILTERTECH εκπληρώνει τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις ενημέρωσης του αγοραστή για τα προϊόντα της μέσω της
παροχής σχετικών τεχνικών οδηγιών και εγγράφων που συνοδεύουν τα προϊόντα. Ο αγοραστής συνεπώς είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την ενημέρωση των πελατών του σχετικά με τις προδιαγραφές, την πιθανή διάρκεια ζωής και τους όρους και τις
συνθήκες χρήσης των προϊόντων, καθώς και για τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Γενικότερα, είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος να παρέχει με τον κατάλληλο τρόπο σε καταναλωτές ή τελικούς χρήστες κάθε πληροφορία που απαιτείται
από το νόμο. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή μη κατανόησης, ο αγοραστής οφείλει να συμβουλεύεται την FILTERTECH και να
ακολουθεί τις οδηγίες που δίδονται από την FILTERTECH ή τον κατασκευαστή.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η FILTERTECH δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία (διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή μη συνομολογημένη ποινική
ρήτρα ή ζημία του αγοραστή, που δεν μπορούσε εύλογα να προβλέψει κατά τον χρόνο της κατάρτισης της σχετικής σύμβασης
πώλησης των Εμπορευμάτων.

15. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόμιμου ή βάσει των παρόντων συμβατικού
δικαιώματος της FILTERTECH δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί σε καμία περίπτωση ως παραίτηση της από το δικαίωμα
αυτό.

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αγοραστής είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας, ο οποίος λειτουργεί επιχείρηση με ίδιο επιχειρηματικό κίνδυνο χωρίς να υπάγεται
σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης ή να εντάσσεται σε δίκτυο διανομής με συγκεκριμένους κανόνες, όρους και προϋποθέσεις, για
λογαριασμό της FILTERTECH και ως εκ τούτου η παρούσα σύμβαση δεν υπάγεται σε καμία περίπτωση στις διατάξεις του π.δ
219/1991 ή άλλου αντίστοιχου νομοθετήματος και δεν δικαιούται να διατηρεί ο αγοραστής καμία οικονομική αξίωση, απαίτηση ή
άλλης μορφής προμήθειας ή αποζημίωσης κατά την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης ή σε περίπτωση λύσης της παρούσης για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
O αγοραστής διορίζει ως αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η FILTERTECH τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αγοραστή και μόνο εκείνα που είναι απαραίτητα στο πλαίσιο
άσκησης των εμπορικών της δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τη δέσμευση να προστατεύει αυτά τα
δεδομένα από κακόβουλη χρήση. Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η νομοθεσία σχετικά με την
πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και του περιορισμού της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Η διμερής επικοινωνία με
οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ της FILTERTECH και του αγοραστή με σκοπό την εκτέλεση της εμπορικής πράξης, αποτελεί τεκμήριο
αποδοχής εκ μέρους του αγοραστή της νομιμοποιητικής βάσης για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων και παροχή
συναίνεσης για την τήρηση αυτών.

18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι όροι του παρόντος διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών σχετικά με τις συμβάσεις, τις παραγγελίες, τα τιμολόγια, τις εκδοθείσες επιταγές κ.λ.π. και γενικότερα με τους όρους του
παρόντος, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού αυτών των διαφορών από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους. Στην
περίπτωση μη φιλικής επίλυσης, αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την πώληση των
προϊόντων της FILTERTECH είναι τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κατ' εξαίρεση, η FILTERTECH έχει τη
διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεων της κατά του αγοραστή, να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του
αγοραστή.

