1. Πεδίο εφαρμογής
1.1. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις για
την πώληση αγαθών (οι «Όροι») θα ισχύουν για
οποιαδήποτε πώληση από την Eaton (συνολικά
για οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες,
θυγατρικές ή εταιρείες χαρτοφυλακίου που
αναφέρονται ως «Eaton»), οποιωνδήποτε
προϊόντων της Eaton (οι «Προμήθειες») στο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει μια
παραγγελία στην Eaton η οποία καθίσταται
αποδεκτή από την Eaton υπό τους παρόντες
όρους (ο «Αγοραστής»). Ο Αγοραστής και η
Eaton αναφέρονται από κοινού ως οι
«Συμβαλλόμενοι» και ο καθένας μεμονωμένα
ως «Συμβαλλόμενος».
1.2. Η Eaton θα δεσμεύεται και μια συμφωνία για την
πώληση Προμηθειών μεταξύ της Eaton και του
Αγοραστή σύμφωνα με αυτούς τους Όρους θα
συνάπτεται μόνο αφού η Eaton αποδεχτεί,
εγγράφως, οποιαδήποτε εντολή αγοράς που
υποβάλλεται από τον Αγοραστή για
οποιεσδήποτε Προμήθειες (η «Αποδοχή»).
1.3. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διατύπωσης
που αντιτίθεται στους τυπικούς όρους και
προϋποθέσεις αγοράς του Αγοραστή, σε
οποιαδήποτε εντολή αγοράς, οποιαδήποτε
αλληλογραφία ή οποιαδήποτε άλλης μορφής
επιβεβαίωση, ο Αγοραστής θα δεσμεύεται από
τους παρόντες όρους και οποιοιδήποτε άλλοι
όροι και προϋποθέσεις απορρίπτονται και
εξαιρούνται δια της παρούσας.
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και η περιγραφή των Προμηθειών), θα είναι αυτό
που καθορίζεται ή αναφέρεται στην Αποδοχή.
2. Τιμή, Όροι Πληρωμής και Συμψηφισμός
2.1. Η τιμή των Προμηθειών πρέπει να είναι η τιμή
που ορίζεται στην Αποδοχή ή, όπου δεν έχει
καθοριστεί τιμή, θα είναι η τιμή που αναφέρεται
στο δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Eaton που
ισχύει κατά την ημερομηνία της Αποδοχής.
2.2. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς
από την Eaton, η παράδοση θα γίνεται: για τις
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και παραδόσεις
δεμάτων, CPT/Μεταφορά πληρωμένη μέχρι
(Incoterms 2010 / Διεθνείς Εμπορικοί Όροι 2010)
στις αποθήκες του αγοραστή. Ή για θαλάσσιες
και αεροπορικές μεταφορές, FCA/Ελεύθερο στον
μεταφορέα (Incoterms 2010 / Διεθνείς Εμπορικοί
Όροι 2010) στο αρχικό λιμάνι φόρτωσης ή
αποθήκη, όπως έχει συμφωνηθεί γραπτώς
μεταξύ των μερών.
2.3. Η τιμή δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας ή οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα φόρο τον
οποίο πρέπει να πληρώσει ο Αγοραστής
επιπλέον εντός της προθεσμίας εξόφλησης των
Προμηθειών.

1.4. Καμία τροποποίηση αυτών των Όρων δεν θα
είναι δεσμευτική, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Eaton.
Προηγούμενες διαπραγματεύσεις, συνήθεις
εμπορικές συναλλαγές ή η πορεία μιας
απόδοσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη όσον
αφορά την ερμηνεία της έννοιας της παρούσας
σύμβασης, ακόμη και αν ο συμβαλλόμενος που
τις αποδέχεται ή συναινεί είχε γνώση του
χαρακτήρα της απόδοσης και της ευκαιρίας για
υποβολή ένστασης.

2.4. Η Eaton θα προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για
τις Προμήθειες κατά την αποστολή τους. Η τιμή
θα πρέπει να πληρωθεί χωρίς οποιεσδήποτε
κρατήσεις ή συμψηφισμούς στον τραπεζικό
λογαριασμό της Eaton εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,
εκτός εάν ορίζεται ή αναφέρεται διαφορετικά στην
Αποδοχή. Ο χρόνος πληρωμής είναι ουσιώδης.
Εάν η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την
πληρωμή η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τους
όρους αυτού του Άρθρου 2.4 πέσει Σάββατο,
Κυριακή ή σε αργία, η πληρωμή πρέπει να
καταβάλλεται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα
που προηγείται του εν λόγω Σαββάτου, Κυριακής
ή αργίας. Η πληρωμή δεν θα θεωρείται ότι έχει
καταβληθεί έως ότου η Eaton λάβει τα
οφειλόμενα ποσά εξ ολοκλήρου σε
εκκαθαρισμένα κεφάλαια.

1.5. Το πεδίο εφαρμογής της πώλησης (η ποσότητα,
ο(οι) αριθμός(οί) εξαρτήματος(ων), η(οι) τιμή(ές)

2.5. Εάν ο Αγοραστής δεν προβεί σε οποιαδήποτε
πληρωμή όπως και όταν αυτή καταστεί απαιτητή

βάσει των παρόντων Όρων, τότε η Eaton μπορεί,
με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων της (i)
να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
της βάσει των παρόντων Όρων έως ότου
καταβληθεί η εν λόγω πληρωμή και (ii) να
χρεώσει τόκους επί των ληξιπρόθεσμων ποσών
με επιτόκιο οκτώ τοις εκατό (8%) υψηλότερο από
το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ετησίως από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας πληρωμής έως την ημερομηνία
πλήρους εξόφλησής της.
2.6. Η Eaton θα δικαιούται κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια να συμψηφίσει τυχόν
πληρωμές που οφείλονται από την Eaton στον
Αγοραστή κατά καιρούς με οποιαδήποτε
εισπρακτέα που οφείλονται από τον Αγοραστή
στην Eaton. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να
συμψηφίσει τυχόν πληρωμές που οφείλονται
στην Eaton από τον Αγοραστή χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Eaton.
2.7. Η Eaton θα αποδέχεται το σύνολο των
παραγγελιών του αγοραστή υπό την
προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής θα πληρoί τις
απαιτήσεις πιστωτικής επάρκειας που θέτει η
Eaton. Οι όροι πληρωμής μπορεί να αλλάξουν σε
περίπτωση μη τήρησης αυτών των
προϋποθέσεων. Η Eaton διατηρεί το δικαίωμα
ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει την πλήρη ή
μερική πληρωμή πριν προχωρήσει σε μια
πώληση, εάν κατά την κρίση της Eaton, η
οικονομική κατάσταση του Αγοραστή δεν
δικαιολογεί τους όρους πληρωμής που
καθορίστηκαν.
3. Ελάχιστη χρέωση
Παραγγελίες για ποσό λιγότερο από πεντακόσια
(500) ευρώ ή αντίστοιχο ποσό σε τοπικό νόμισμα
θα χρεώνονται με έξοδα αποστολής και
διαχείρισης που θα ισούνται με το πέντε τοις
εκατό (5%) της τιμής της παραγγελίας, με
ελάχιστη χρέωση είκοσι πέντε (25) ευρώ ή το
αντίστοιχο σε τοπικό νόμισμα, εκτός εάν
σημειώνεται διαφορετικά στην Αποδοχή από την
Eaton.
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4. Παράδοση
4.1. Εκτός εάν εγγράφως έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά από την Eaton ή καθορίζεται
διαφορετικά στην Αποδοχή, η παράδοση πρέπει
να γίνεται από την Eaton EXW (Incoterms 2010)
στις αποθήκες της Eaton, όπως γνωστοποιήθηκε
στον Αγοραστή. Οι Προμήθειες πρέπει να
παραλαμβάνονται από τον Αγοραστή εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την
γνωστοποίηση από την Eaton ότι οι Προμήθειες
είναι έτοιμες για παραλαβή.
4.2. Όπως γνωστοποιήθηκε στον Αγοραστή, τυχόν
ημερομηνίες που αναφέρονται για την παράδοση
των Προμηθειών αναφέρονται μόνο κατά
προσέγγιση και δεν μπορούν να θεωρούνται
δεσμευτικές με σχετική ανακοίνωση. Η Eaton δεν
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην
παράδοση των Προμηθειών από οποιαδήποτε
αιτία. Εάν δεν έχουν προκαθοριστεί ημερομηνίες
παράδοσης, η παράδοση θα πραγματοποιηθεί
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
4.3. Εάν η Eaton πειστεί ότι δεν παραδόθηκαν όλες οι
Προμήθειες, τότε η Eaton, με δική της επιλογή:
4.3.1.

θα παραδώσει μέσω αποστολής τις εν λόγω
Προμήθειες στον Αγοραστή, οποιεσδήποτε
ποσότητες για τις οποίες έχει πειστεί η Eaton
ότι δεν παραδόθηκαν ή

4.3.2.

θα εκχωρήσει στον Αγοραστή σχετική
πίστωση.

4.4. Η ευθύνη της Eaton θα περιορίζεται στην
αποκατάσταση της παράδοσης ή στην εκχώρηση
της πίστωσης όπως προαναφέρεται.
4.5. Σε περίπτωση που οι Προμήθειες πρέπει να
παραδοθούν σε επιμέρους παραδόσεις, κάθε
παράδοση θα αποτελεί μια ξεχωριστή σύμβαση
και τυχόν ελλειμματική παράδοση από την Eaton
μίας ή περισσοτέρων επιμέρους παραδόσεων
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν παρέχει
το δικαίωμα στον Αγοραστή να καταγγείλει το
σύνολο των παρόντων Όρων.
4.6. Εάν η Eaton δεν παραδώσει τις Προμήθειες για
οποιοδήποτε λόγο (εκτός από υπαιτιότητα του
Αγοραστή) και η Eaton είναι υπεύθυνη έναντι του

Αγοραστή, τότε η ευθύνη της Eaton θα
περιορίζεται μόνο στο επιπλέον ποσό (αν
υπάρχει) του κόστους του Αγοραστή (στη
φθηνότερη διαθέσιμη αγορά) για ομοειδή
εμπορεύματα προς αντικατάσταση εκείνων που
δεν παραδόθηκαν πάνω από την τιμή των
Προμηθειών.
4.7. Εάν ο Αγοραστής δεν παραλάβει τις Προμήθειες
ή παραλείψει να δώσει στην Eaton κατάλληλες
οδηγίες παράδοσης κατά το χρόνο που
αναφέρεται για την παράδοση (αλλά όχι λόγω
οποιασδήποτε αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου
του Αγοραστή ή λόγω σφάλματος της Eaton),
τότε, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος ή ένδικου μέσου που διαθέτει η
Eaton, η Eaton μπορεί: 4.7.1.

4.7.2.

να απαιτήσει την καταβολή με οποιαδήποτε
εύλογη βάση, που περιλαμβάνει, χωρίς
περιορισμό, την τιμή πώλησης, καθώς και
οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα ή δαπάνες
που προκύπτουν από μια τέτοια
καθυστέρηση
να αποθηκεύσει τις Προμήθειες έως την
πραγματική παράδοσή τους με κόστος και
κίνδυνο του Αγοραστή και να χρεώσει τον
Αγοραστή με τα εύλογα έξοδα
(συμπεριλαμβανομένων του χειρισμού και
της ασφάλισης) για την αποθήκευση ή

4.7.3.

να πουλήσει τις Προμήθειες στην καλύτερη
τιμή που είναι άμεσα δυνατή και (μετά την
αφαίρεση κάθε εύλογου εξόδου αποθήκευσης
και πώλησης) να πιστώσει τον Αγοραστή με
το ποσό που υπερβαίνει την τιμή βάσει των
παρόντων Όρων ή να χρεώσει τον αγοραστή
για κάθε έλλειμμα κάτω από την τιμή βάσει
των παρόντων Όρων και

4.7.4.

η πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που
προβλέπεται στα άρθρα Error!

Reference source not found.,
Error! Reference source not
found. ή Error! Reference
source not found. θα οφείλεται από
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τον Αγοραστή εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου της
Eaton.
4.8. Εάν η Eaton διατηρεί οποιεσδήποτε από τις
Προμήθειες που προβλέπονται στο άρθρο

Error! Reference source not
found. για λογαριασμό του Αγοραστή για
διάστημα άνω των τριών (3) μηνών από το χρόνο
που αναφέρεται για την παράδοση, τότε η Eaton
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση όσον
αφορά τις εν λόγω Προμήθειες. Σε περίπτωση
που οποιοδήποτε μέρος του τιμήματος των εν
λόγω Προμηθειών καταβλήθηκε από τον
αγοραστή πριν από την εν λόγω καταγγελία, η
Eaton θα επιστρέψει τα εν λόγω ποσά μετά την
αφαίρεση όλων των εξόδων που χρεώθηκαν
στην Eaton όσον αφορά τις εν λόγω Προμήθειες
πριν από την καταγγελία.
4.9. Ο Αγοραστής πρέπει να παρέχει οποιεσδήποτε
πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για
λόγους εξαγωγής, μεταφοράς και εισαγωγής.
5. Τίτλος Κυριότητας και Κίνδυνος
5.1. Ο Τίτλος Κυριότητας για όλες τις Προμήθειες θα
διατηρείται από την Eaton έως ότου όλα τα ποσά
που οφείλονται στην Eaton σχετικά με αυτές τις
Προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επιβαρύνσεων ή τόκων, εξοφληθούν στο ακέραιο.

5.4. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη εκχώρησης
εξασφάλισης στην Eaton είναι άκυρη σύμφωνα με
τους νόμους στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι
Προμήθειες που διατηρούνται από την Eaton,
οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση που είναι
αποδεκτή από τους τοπικούς νόμους και εκχωρεί
στην Earon ισοδύναμη εξασφάλιση, θα θεωρείται
ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Αγοραστή και της
Eaton. Ο Αγοραστής υποχρεούται να εκτελέσει
όλες τις ενέργειες και να λάβει όλα τα αναγκαία
μέτρα για τη δημιουργία και την προάσπιση των
δικαιωμάτων εξασφαλίσεων προς όφελος της
Eaton.
5.5. Ο κίνδυνος οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς
των Προμηθειών θα μεταφέρεται από την Eaton
στον Αγοραστή με την παράδοση των
Προμηθειών, σύμφωνα με το Άρθρο 4.1.
6. Επιστροφές Προϊόντων
6.1. Πρέπει να λαμβάνονται γραπτές εξουσιοδοτήσεις
και οδηγίες αποστολής από την Eaton για
οποιεσδήποτε Προμήθειες μπορεί να
επιστρέφονται στην Eaton από τον Αγοραστή.
7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.2. Έως ότου η κυριότητα των Προμηθειών
μεταβιβαστεί στον Αγοραστή, ο Αγοραστής
πρέπει να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να
διατηρήσει τις Προμήθειες σε ικανοποιητική
κατάσταση κατά την εύλογη ικανοποίηση της
Eaton.

7.1. Κάθε Συμβαλλόμενος διατηρεί την κυριότητα των
Background IP, των πνευματικών δικαιωμάτων
του που προϋπήρχαν πριν τη συμφωνία και
κανένα στοιχείο στην παρούσα Συμφωνία δεν θα
μπορεί να ερμηνευτεί ως οποιαδήποτε
μεταβίβαση του τίτλου κυριότητας των εν λόγω
πνευματικών δικαιωμάτων. Η Eaton είναι ο
μοναδικός ιδιοκτήτης όλων των Foreground IP,
των πνευματικών δικαιωμάτων που παράγονται
μετά τη συμφωνία και θα έχει πλήρη ιδιοκτησία
των εν λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.

5.3. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ενεχυριάζει ή να
βάζει ως εξασφάλιση για οποιοδήποτε χρέος
οποιεσδήποτε από τις Προμήθειες που
παραμένουν στην κυριότητα της Eaton, αλλά εάν
ο Αγοραστής το κάνει αυτό, τότε όλα τα ποσά
που οφείλει ο Αγοραστής στην Eaton, με την
επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή
μέτρων αποκαταστάσεως της Eaton, θα
καθίστανται ληξιπρόθεσμα και άμεσα απαιτητά.

7.2. Ο Αγοραστής δεν πρέπει να προβεί ή να
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να
προβεί σε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε
να βλάπτει ή και να μην συνάδει με τα εμπορικά
σήματα (όρος που για τους σκοπούς των
παρόντων Όρων θα περιλαμβάνει, χωρίς
περιορισμό, τα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές
ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών, τους
λογότυπους, την παρουσίαση/συσκευασία, άλλες
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εμπορικές ονομασίες, καταχωρημένα ή μη), που
χρησιμοποιούνται από την Eaton σχετικά με τις
Προμήθειες ή την υπεραξία που σχετίζεται με
αυτές και, ειδικότερα, δεν θα προκαλέσει ή
εξουσιοδοτήσει την τροποποίηση, εξάλειψη,
συγκάλυψη ή ενσωμάτωση άλλων σημάτων
(ολικά ή εν μέρει) επί των Προμηθειών. Ο
Αγοραστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ή
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να
χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα που
χρησιμοποιούνται από την Eaton σε σχέση με τις
Προμήθειες σε οποιοδήποτε επιστολόχαρτα,
διαφημίσεις, προωθήσεις ή πωλήσεις υλικών,
εκτός από τις Προμήθειες ή άλλα τέτοια υλικά
που παρέχονται από την Eaton στον Αγοραστή.
Όλα τα υλικά διαφημίσεων, προώθησης και
πώλησης που παρέχονται από την Eaton στον
Αγοραστή θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της
Eaton και ο Αγοραστής δεν θα επιτρέπει σε
κανένα άλλο πρόσωπο να κάνει χρήση αυτών. Η
χρήση σε οποιαδήποτε μορφή του ονόματος
«EATON» ή του λογότυπου της Eaton στο
επίσημο όνομα, επωνυμία εταιρείας, εμπορική ή
εταιρική ονομασία, όνομα χώρου (domain) ή άλλο
παρόμοιο όνομα του Αγοραστή απαιτεί την εκ
των προτέρων γραπτή έγκριση της Eaton.
7.3. Ο Αγοραστής συμφωνεί να ενημερώνει την Eaton
αμέσως για οποιαδήποτε παράβαση
οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα της
Eaton ή άλλων Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου
ανταγωνισμού που γνωρίζει ο Αγοραστής. Η
Eaton και ο Αγοραστής θα πρέπει στη συνέχεια
από κοινού να αποφασίσουν σχετικά με την
κατάλληλη ενέργεια. Ο Αγοραστής συμφωνεί να
βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο στις νομικές
ενέργειες που θα διενεργούνται από την Eaton ή
τα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα για αυτό το
θέμα.
7.4. Εάν τυχόν υποβληθεί οποιαδήποτε αξίωση κατά
του Αγοραστή ότι οι Προμήθειες παραβιάζουν
δικαιώματα ή ότι η χρήση ή μεταπώλησή τους
παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
η Eaton μπορεί (κατ' επιλογή της), είτε να
εξασφαλίσει το δικαίωμα του Αγοραστή να

συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Προμήθειες ή να
αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει τις Προμήθειες
έτσι ώστε να καταστούν μη παραβατικές ή, εάν
καμία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις δεν είναι
ευλόγως δυνατή για την Eaton, θα επιστρέψει το
τίμημα αγοράς.
7.5. Στους παρόντες Όρους:
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

«Background IP» είναι οποιαδήποτε
πνευματική ιδιοκτησία και Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας που υπήρχαν πριν
από την ημερομηνία της Αποδοχής και
οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής
ιδιοκτησίας που δημιουργήθηκαν μετά την
ημερομηνία της Αποδοχής, αλλά εκτός του
πεδίου εφαρμογής των παρόντων Όρων
«Foreground IP» είναι οποιαδήποτε
πνευματική ιδιοκτησία και Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παράγονται
βάσει των παρόντων Όρων και
«Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»
είναι οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που
συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα
δικαιώματα αναπαραγωγής, τα ηθικά
δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα, όλα
τα δικαιώματα σε σχέση με: εφευρέσεις
(συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και των υποδειγμάτων
χρησιμότητας), εμπορικά σήματα,
εμπιστευτικές πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών
μυστικών και της τεχνογνωσίας), σχέδια,
πρωτότυπα, αλγορίθμους, λογισμικό,
διαφάνειες και τοπογραφίες ημιαγωγών και
όλα τα άλλα δικαιώματα που απορρέουν από
την πνευματική δραστηριότητα στο
βιομηχανικό, επιστημονικό, λογοτεχνικό ή
καλλιτεχνικό τομέα, που παρέχονται από το
νόμο οπουδήποτε στον κόσμο,
καταχωρημένα ή όχι, με δυνατότητα
καταχώρισης και όλες τις σχετικές
εφαρμογές.
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8. Καταγγελία Σύμβασης, Ακύρωση και Αλλαγές
8.1. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων
δικαιωμάτων καταγγελίας της σύμβασης που
προβλέπονται στην παρούσα, η συμφωνία
μεταξύ των Συμβαλλομένων υπό αυτούς τους
Όρους μπορεί να τερματιστεί άμεσα ανά πάσα
στιγμή μετά από γραπτή ειδοποίηση, υπό τους
παρακάτω όρους:
8.1.1.

8.1.2.

από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο, εφόσον ο
έτερος Συμβαλλόμενος διαπράξει ουσιώδη
παραβίαση των εν λόγω Όρων και η εν λόγω
παραβίαση δεν αποκατασταθεί εντός τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
γνωστοποίηση της εν λόγω παραβίασης και
εάν αυτή η παράβαση δεν μπορεί εύλογα να
αποκατασταθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών, ο Συμβαλλόμενος που διέπραξε την
παραβίαση δεν έχει ξεκινήσει μια συνεχή
καλόπιστη προσπάθεια αποκατάστασης της
παραβίασης
από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο, εφόσον ο
έτερος Συμβαλλόμενος τελέσει σε
οποιαδήποτε μορφής πτώχευσης ή διορίσει
παραλήπτη, διαχειριστικό παραλήπτη ή
διαχειριστή ή προβεί σε συμβιβασμό με τους
πιστωτές του ή λάβει ή υποστεί οποιαδήποτε
παρόμοια ενέργεια λόγω χρέους ή αν
πρόκειται για εταιρεία που τίθεται υπό
εκκαθάριση είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά,
στην οποία περίπτωση όλα τα οφειλόμενα
ποσά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα
καθίστανται αμέσως απαιτητά και πληρωτέα
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη
προηγούμενη συμφωνία ή διακανονισμό.

8.2. Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν κατά καιρούς να
συμφωνούν να κάνουν αλλαγές σε μια
παραγγελία, μετά από σχετική γραπτή Αποδοχή.
9. Εγγύηση
9.1. Εκτός και αν εγγράφως έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά από τους Συμβαλλομένους, η Eaton
εγγυάται στον Αγοραστή ότι οι Προμήθειες δεν θα
έχουν ελαττώματα και θα είναι κατάλληλες για το
σκοπό τους («Ελαττώματα»), υπό συνήθη
χρήση, για μέγιστο χρονικό διάστημα

εικοσιτεσσάρων (24) μηνών («Εγγύηση») από
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου για τις εν
λόγω Προμήθειες. Η Eaton, με την επιφύλαξη
των διατάξεων των παρόντων Όρων και κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, θα αποκαθιστά
οποιαδήποτε ελαττώματα στις Προμήθειες που
προκύπτουν από ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικά
ή εργασία που παρεμποδίζει τη λειτουργία των
σχετικών Προμηθειών.
9.2. Αυτή η περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για
τυχόν Προμήθειες ή εξάρτημα που:
9.2.1.

έχει επισκευαστεί ή τροποποιηθεί εκτός του
εργοστασίου της Eaton με οποιονδήποτε
τρόπο, ούτως ώστε, κατά την αποκλειστική
κρίση της Eaton, να επηρεάζει την
λειτουργικότητα τους,

9.2.2.

έχει υποστεί αλλοίωση, ατυχήματα, κακή
χρήση, κακοποίηση, παραμέληση ή μη
φυσιολογική φθορά,

9.2.3.

έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ή
χρησιμοποιείται κατά τρόπο αντίθετο προς τις
οδηγίες της Eaton ή δεν έχουν τηρηθεί οι
οδηγίες της Eaton για τη λειτουργία και τη
συντήρησή του ή

9.2.4.

έχει υποβληθεί σε μη κανονικές ή ασυνήθεις
φυσικές ή ηλεκτρικές καταπονήσεις ή
περιβαλλοντικές συνθήκες, κακομεταχείριση
ή αμέλεια στο χειρισμό ή τη λειτουργία.

9.3. Η Eaton δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που
οφείλονται σε πράξεις τρίτων, ατμοσφαιρικές
εκκενώσεις, υπερβολική τάση ρεύματος, χημικές
επιδράσεις και απώλεια ή ζημιά κατά τη
μεταφορά. Η Εγγύηση δεν καλύπτει την
αντικατάσταση των εξαρτημάτων που υφίστανται
φυσιολογική φθορά. Η Eaton δεν παρέχει καμία
εγγύηση για την πώληση μεταχειρισμένων
Προμηθειών. Εάν οι Προμήθειες κατασκευάζονται
από την Eaton, με βάση τα δεδομένα
σχεδιασμού, τα σχέδια, τα μοντέλα ή άλλες
προδιαγραφές που παρέχονται από τον
Αγοραστή, τότε η εγγύηση της Eaton θα
περιορίζεται στη μη συμμόρφωση με τις
προδιαγραφές του Αγοραστή, όπως εγκρίθηκαν
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από την Eaton σύμφωνα με τους παρόντες
Όρους.
9.4. Ο Αγοραστής δεν θα έχει, ρητά, δικαίωμα για
οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
συμπληρωματικής απόδοσης,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιών,
μεταφορών, εργασιών και υλικών, στο βαθμό που
οι δαπάνες αυξάνονται επειδή το αντικείμενο των
Προμηθειών μεταφέρθηκε σε τοποθεσία
διαφορετική από την τοποθεσία της παράδοσης
9.5. Οποιαδήποτε σχέδια, περιγραφικό υλικό,
προδιαγραφές και διαφημιστικά υλικά που
εκδίδονται από την Eaton και οποιεσδήποτε
περιγραφές ή απεικονίσεις που περιέχονται σε
καταλόγους ή φυλλάδια της Eaton, έχουν εκδοθεί
ή δημοσιευτεί με μοναδικό σκοπό να παρέχουν
μια κατά προσέγγιση εικόνα των Προμηθειών
που περιγράφονται σε αυτά. Δεν θα εντάσσονται
στο πλαίσιο αυτών των Όρων γενικά ή ειδικά
αυτής της Εγγύησης. Η Eaton μπορεί να
πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στις
προδιαγραφές, το σχεδιασμό ή τα υλικά των
Προμηθειών που απαιτούνται ώστε να
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις
ασφαλείας ή άλλες κανονιστικές απαιτήσεις ή
όταν οι Προμήθειες πρέπει να παρέχονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Eaton,
εφόσον δεν επηρεάζουν ουσιωδώς, κατά την
εύλογη κρίση της Eaton, την ποιότητα ή την
απόδοση των Προμηθειών.
10. Ευθύνη
10.1. Τα μέτρα αποκατάστασης του Αγοραστή
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους είναι τα
αποκλειστικά και μοναδικά μέτρα αποκατάστασης
για οποιαδήποτε παράλειψη της Eaton να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει της
παρούσας.
10.2. Σε καμία περίπτωση, είτε βάσει σύμβασης,
γραπτού δικαίου ή αδικοπραξίας, δεν θα
πρέπει η συνολική ευθύνη της Eaton υπό
αυτούς τους όρους να υπερβαίνει την τιμή που
καταβάλλεται σε σχέση με τις Προμήθειες τις
οποίες αφορά μια τέτοια ευθύνη. Αυτό το όριο

της ευθύνης είναι σωρευτικό και όχι ανά
περιστατικό (δηλαδή, η ύπαρξη δύο ή
περισσότερων αξιώσεων, δεν θα διευρύνει το
όριο αυτό). Επιπλέον, αυτό ισχύει σωρευτικά
για όλες τις συνδεδεμένες με την Eaton
οντότητες.
10.3. Σε καμία περίπτωση, είτε βάσει σύμβασης,
γραπτού δικαίου ή αδικοπραξίας, δεν θα
πρέπει η Eaton ή οι συνδεδεμένες με αυτήν
οντότητες, στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και
πράκτορες να ευθύνονται για έμμεσες, τυχαίες
ή επακόλουθες ζημίες, που περιλαμβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται στην απώλεια κερδών,
απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής ή
επιβολή χρηματικών ποινών.
10.4. Οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο 10 δεν ισχύουν στις παρακάτω
περιπτώσεις:
10.4.1. ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ελληνικού Αστικού Κώδικα και των
Ελληνικών Νόμων για τους καταναλωτές,
10.4.2. πρόθεση,
10.4.3. βαριά αμέλεια των ιδιοκτητών, νόμιμων
εκπροσώπων ή στελεχών της Eaton που
προκύπτει από ή σχετίζεται με την απόδοση
της Eaton υπό τους παρόντες Όρους,
10.4.4. απάτη ή
10.4.5. τραυματισμός απειλητικός για τη ζωή, τη
σωματική ακεραιότητα ή την υγεία, λόγω
αμέλειας.
11. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.
Αποζημίωση.
11.1. Ο Aγοραστής έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει
οποιαδήποτε δικαιώματα στους πελάτες του που
απορρέουν από τους παρόντες Όρους, εντός των
ορίων που καθορίζονται στην παρούσα.
Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που υπερβαίνουν
αυτούς τους Όρους παραμένουν ως αποκλειστική
ευθύνη του Αγοραστή. Ο Αγοραστής πρέπει να
παρέχει στον χρήστη (συμπεριλαμβανομένων
των υπαλλήλων του) τις Προμήθειες με όλες τις
κοινοποιήσεις, προειδοποιήσεις, οδηγίες,
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υποδείξεις και παρόμοια υλικά που παρέχει η
Eaton για κάθε προϊόν.
11.2. Ο Αγοραστής θα αποζημιώνει και θα διατηρεί
αζημίωτη την Eaton από και κατά κάθε ζημίας,
απώλειας ή άλλου κόστους οποιασδήποτε
μορφής ή είδους (συμπεριλαμβανομένων των
δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από την
παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των
παρόντων Όρων από τον Αγοραστή ή από
αμέλεια, παράβαση καθήκοντος ή ενέργειες του
Αγοραστή, των στελεχών, υπαλλήλων,
αντιπροσώπων ή εργολάβων του. Το ίδιο ισχύει
και για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος ή δαπάνες
που βαρύνουν την Eaton για ισχυρισμούς που
εγείρονται από οποιονδήποτε πελάτη του
Αγοραστή, στο βαθμό που η εν λόγω απώλεια,
κόστος ή δαπάνη υπερβαίνει τα όρια ευθύνης
που καθορίζονται στους παρόντες Όρους,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
διατάξεων της Εγγύησης.
12. Κανονισμοί Εξαγωγών και Δίκαιο κατά της
διαφθοράς
12.1. Η εκπλήρωση των τυχόν υποχρεώσεων που
απορρέουν από τους παρόντες Όρους εξαρτάται
από το ότι δεν υφίστανται εμπόδια που
οφείλονται στους ισχύοντες τοπικούς νόμους,
τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) ή
στους ισχύοντες εθνικούς, Ευρωπαϊκής Ενώσεως
ή διεθνείς κανόνες εξωτερικού εμπορίου ή τυχόν
κυρώσεις ή υφιστάμενα εμπάργκο.
12.2. Ο Αγοραστής πρέπει να συμμορφώνεται με
όλους τους νόμους, όπως ορίζεται στο άρθρο
12.1. Ο Αγοραστής δεν θα προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει
την Eaton ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη
εταιρεία σε κίνδυνο παραβίασης των εν λόγω
νόμων, κανονισμών, διατάξεων ή και ενεργειών ή
οποιωνδήποτε ερμηνειών τους.
12.3. Ο Αγοραστής δεν πρέπει - χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Eaton - να
υποστηρίζει ή να πουλάει, άμεσα ή έμμεσα, τα
προϊόντα σε πελάτες του στρατιωτικού τομέα ή

σε πελάτες που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα
προϊόντα για στρατιωτικούς σκοπούς.
12.4. Ο Αγοραστής συμφωνεί να συμμορφώνεται
πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς κατά της διαφθοράς,
συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των
νόμων της δικαιοδοσίας στην οποία είναι
εγγεγραμμένος ο Αγοραστής, του νόμου περί
Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς των Η.Π.Α. (FCPA)
και του Νόμου κατά της Δωροδοκίας του
Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Αγοραστής συμφωνεί να
συμμορφώνεται με την Παγκόσμια Πολιτική κατά
της διαφθοράς και την Παγκόσμια Πολιτική
Δώρων & Ψυχαγωγίας της Eaton, αντίγραφα των
οποίων διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
12.5. Ο Αγοραστής πρέπει να τηρεί πάντα τον
Κώδικα Δεοντολογίας και τις σχετικές πολιτικές
της Eaton, αντίγραφα των οποίων διατίθενται
κατόπιν αιτήματος.
12.6. Ο Αγοραστής συμφωνεί να αποζημιώσει, να
υπερασπιστεί και να διατηρήσει αζημίωτη την
Eaton από οποιαδήποτε παράβαση των
υποχρεώσεων του Αγοραστή βάσει του παρόντος
άρθρου 12.
13. Ανωτέρα Βία
13.1. Εάν η Eaton αποτρέπεται, παρεμποδίζεται ή
καθυστερεί από ή για την εκτέλεση οποιασδήποτε
από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους
παρόντες Όρους (εκτός από την υποχρέωση
πληρωμής) λόγω Ανωτέρας Βίας, οι
υποχρεώσεις της Eaton υπό τους παρόντες
Όρους θα ανασταλούν για όσο διαρκεί το Γεγονός
Ανωτέρας Βίας και στο βαθμό που αυτή
αποτρέπεται, παρεμποδίζεται ή καθυστερεί.
13.2. «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» είναι ένα συμβάν
πέραν του εύλογου ελέγχου της Eaton, που
περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απεργία,
ανταπεργία, εργατική αντιδικία (εξαιρουμένων
απεργιών, ανταπεργιών και εργατικών αντιδικιών
με τη συμμετοχή των εργαζομένων της Eaton,
δυσχερειών εφοδιασμού και καθυστερήσεων,
παραβίαση της σύμβασης ή αντιδικιών με τους
υπεργολάβους της Eaton), θεομηνίες, πόλεμο,
εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένες
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ζημιές (εξαιρουμένων κακόβουλων ζημιών με τη
συμμετοχή των υπαλλήλων της Eaton),
συμμόρφωση με το νόμο ή κυβερνητική εντολή,
κανόνες, κανονισμούς ή κατευθυντήριες οδηγίες,
εμπάργκο και εμπορικούς περιορισμούς,
ατυχήματα, βλάβες εγκαταστάσεων ή
μηχανημάτων, φωτιά, πλημμύρα, θύελλα και
δυσκολία ή αύξηση του κόστους για την
πρόσληψη εργαζομένων, την απόκτηση αγαθών
ή τη μεταφορά τους.
13.3. Όταν ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας, κατά την
έννοια του άρθρου 13.2 αλλάζει ουσιωδώς την
οικονομική σημασία του περιεχομένου των
Προμηθειών ή επηρεάζει σημαντικά την
επιχείρηση του Αγοραστή, η σύμβαση θα πρέπει
να προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές
του ευλόγου και της καλής πίστης. Στο βαθμό
που αυτό δεν δικαιολογείται για οικονομικούς
λόγους, η Eaton πρέπει να έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν η Eaton προτίθεται
να ασκήσει το δικαίωμά της να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση, πρέπει να ενημερώσει τον
Αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
αφού λάβει υπόψη τις επιπτώσεις αυτού του
συμβάντος. Αυτό ισχύει επίσης όταν έχει
συμφωνηθεί με τον Αγοραστή μια παράταση της
περιόδου παράδοσης.
14. Εμπιστευτικότητα και Ανακοινώσεις
14.1. «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» είναι όλες οι
πληροφορίες (είτε κοινοποιούνται γραπτώς,
προφορικώς, ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε
άλλο μέσο, άμεσα ή έμμεσα),
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε
σχέση με τους παρόντες Όρους και των
συναλλαγών που προβλέπονται στην παρούσα ή
σε οποιαδήποτε σχετική συμφωνία, οι οποίες
από τη φύση τους προορίζονται να αποτελούν
γνώση του Συμβαλλομένου που τις λαμβάνει και
μόνο, οι οποίες χαρακτηρίζονται «εμπιστευτικές»
ή «ιδιόκτητες» ή είναι κατά τα άλλα εμπιστευτικές,
καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις
επιχειρηματικές συναλλαγές και τις οικονομικές
διευθετήσεις από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο
με οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο ο εν λόγω

Συμβαλλόμενος τηρεί εμπιστευτική σχέση
αναφορικά με το υπό εξέταση θέμα.
14.2. Κανένας Συμβαλλόμενος, περιλαμβανομένων
χωρίς περιορισμό των συνδεδεμένων νομικών
προσώπων, ιδιοκτητών, διευθυντών και
υπαλλήλων, δεν θα χρησιμοποιεί και δεν θα
γνωστοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση ή
γνωστοποίηση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση του Συμβαλλομένου που
πραγματοποιεί τη γνωστοποίηση, για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ορθή
εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τους παρόντες Όρους, οποιωνδήποτε
εμπορικών μυστικών ή άλλων Εμπιστευτικών
Πληροφοριών, είτε σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας των επιχειρήσεων του άλλου
Συμβαλλομένου ή των Προμηθειών που μπορεί
να λάβει ή να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα ή να
προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση,
επικοινωνία ή εγκύκλιο σχετικά με τις συναλλαγές
για τις οποίες ισχύουν οι παρόντες Όροι. Αυτή η
υποχρέωση θα παραμείνει σε ισχύ μετά την
παράδοση των Προμηθειών χωρίς περιορισμό
χρόνου, αλλά δεν θα ισχύει για οποιεσδήποτε
πληροφορίες οι οποίες (i) ήταν δημοσίως
γνωστές κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης προς
τον παραλήπτη Συμβαλλόμενο ή έχουν καταστεί
δημόσια γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του
παραλήπτη Συμβαλλομένου μετά την επικοινωνία
του με τον παραλήπτη Συμβαλλόμενο, (ii) ήταν
στην κατοχή του Συμβαλλομένου αυτού χωρίς
υποχρέωση εμπιστευτικότητας κατά τη στιγμή της
επικοινωνίας του με τον παραλήπτη
Συμβαλλόμενο, (iii) έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα
από τον παραλήπτη Συμβαλλόμενο ή τις
συνδεδεμένες του οντότητες και χωρίς αναφορές
σε οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες του
γνωστοποιούντος Συμβαλλομένου ή άλλες
πληροφορίες που έχει γνωστοποιήσει
εμπιστευτικά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, όπως
αποδεικνύεται από τις πρόσφατες εγγραφές του,
(iv) απαιτούνται από το νόμο, από έναν κανόνα
μιας χρηματιστηριακής ή ελεγκτικής αρχής στην
οποία υπόκειται ή υποβάλλεται οποιοσδήποτε
Συμβαλλόμενος, με την προϋπόθεση ότι
γνωστοποιούνται μόνο οι Εμπιστευτικές
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Πληροφορίες για τις οποίες η γνωστοποίηση
απαιτείται αυστηρά ή (v) λαμβάνονται με νόμιμο
τρόπο από τον παραλήπτη Συμβαλλόμενο από
τρίτο μέρος που είναι εξουσιοδοτημένο να προβεί
στη γνωστοποίησή τους χωρίς περιορισμούς.
14.3. Ο Συμβαλλόμενος που γνωστοποιεί τις
πληροφορίες δεν φέρει καμία ευθύνη ή άλλη
υποχρέωση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
σε ή οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται
από τον παραλήπτη Συμβαλλόμενο βάσει
οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών που
γνωστοποιούνται σύμφωνα με αυτούς τους
Όρους. Καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους
(ρητή, σιωπηρή ή εκ του νόμου) δεν εκχωρείται
σχετικά με τις Προμήθειες ως προς την ακρίβεια ή
την πληρότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
που γνωστοποιούνται.
14.4. Αυτό το άρθρο 14 θα ισχύει για μια περίοδο
πέντε (5) ετών μετά τη λήξη ή την καταγγελία της
παρούσας σύμβασης.
15. Διέπον Δίκαιο και Δικαιοδοσία
15.1. Οι παρόντες Όροι, η ερμηνεία τους και
οποιεσδήποτε συμβατικές ή μη συμβατικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με
αυτούς, διέπονται από και ερμηνεύονται
σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αντίφαση
κανόνων δικαίου.
15.2. Οποιαδήποτε αντιδικία που προκύπτει άμεσα
ή έμμεσα από τους παρόντες Όρους θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια που
έχουν δικαιοδοσία στην περιοχή όπου η Eaton
έχει την καταστατική της έδρα.
16. Γενικά
16.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων
Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η εν
λόγω διάταξη (στο βαθμό που είναι άκυρη ή
ανεφάρμοστη) δεν θα επιφέρει καμία συνέπεια
και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στους
παρόντες Όρους χωρίς ωστόσο να ακυρώνονται
οποιεσδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις των
παρόντων Όρων. Οι Συμβαλλόμενοι θα
καταβάλουν τότε κάθε εύλογη προσπάθεια για να

αντικαταστήσουν τις άκυρη ή ανεφάρμοστη
διάταξη με έγκυρες και ισχυρές διατάξεις
αποκατάστασης, οι οποίες θα έχουν όσο το
δυνατόν όμοιο προς το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα που είχε η άκυρη ή ανεφάρμοστη
διάταξη.
16.2. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει,
να αδειοδοτήσει ή αναθέσει υπεργολαβικά όλα ή
οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις
του βάσει των παρόντων Όρων, χωρίς την εκ των
προτέρων έγγραφη συναίνεση της Eaton. Η
Eaton μπορεί να εκχωρήσει, να αδειοδοτήσει ή
να αναθέσει υπεργολαβικά όλα ή οποιαδήποτε
από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις της βάσει των
παρόντων Όρων, χωρίς την εκ των προτέρων
έγγραφη συναίνεση του Αγοραστή.
16.3. Η παράλειψη της άσκησης ή η καθυστέρηση
της άσκησης ενός δικαιώματος ή ένδικου
βοηθήματος που προβλέπεται από τους
παρόντες Όρους ή από το νόμο, δεν αποτελεί
παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή ένδικο
βοήθημα ή παραίτηση από άλλα δικαιώματα ή
ένδικα βοηθήματα. Καμία μεμονωμένη ή μερική
άσκηση ενός δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος
που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους ή
από το νόμο δεν θα εμποδίζει την περαιτέρω
άσκηση του δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος ή
την άσκηση άλλου δικαιώματος ή ένδικου
βοηθήματος.
16.4. Οποιαδήποτε κοινοποίηση βάσει της
παρούσας θεωρείται ότι έχει επιδοθεί δεόντως
εάν αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ
στον ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο, στην έδρα ή
την κύρια επαγγελματική του εγκατάσταση. Οι
κοινοποιήσεις που αποστέλλονται με συστημένη
επιστολή θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί επτά
ημέρες μετά την αποστολή τους και οι
κοινοποιήσεις που αποστέλλονται με φαξ
θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί εικοσιτέσσερις (24)
ώρες από την ημερομηνία αποστολής τους.
16.5.
Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί στην
Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα, σε
περίπτωση διαφοράς ή απόκλισης η Ελληνική
απόδοση θα υπερισχύει.
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Ο Αγοραστής βεβαιώνει και εγγυάται πως
αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις
πώλησης της Eaton όπως αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο:

