Γενικοί όροι και προϋποθέσεις αγοράς
1.

Όμιλος Sibelco

Ορισμοί

και κανονισμούς αναφορικά με την παρασκευή, συσκευασία,
πώληση και παράδοση των Αγαθών ή/και την εκτέλεση των
Υπηρεσιών.

Ως "SIBELCO" νοείται η νομική οντότητα του ομίλου Sibelco
που πραγματοποιεί μια Παραγγελία.
Ως "Αγαθά" νοούνται τα αγαθά (συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε τμήματος των αγαθών ή οποιουδήποτε μέρους
ή μεριδίου αυτών), οι Πρώτες ύλες ή/και τα Εμπορεύματα που
περιγράφονται στην Παραγγελία.

(c)

τα Αγαθά ή/και οι Υπηρεσίες είναι κατάλληλα/-ες για τους
σκοπούς που διασαφηνίζονται από τη SIBELCO ή
κοινοποιούνται στον Πωλητή κατά την υποβολή της
Παραγγελίας.

Ως "Παραγγελία" νοείται η παραγγελία Αγαθών ή/και
(σχετικών) Υπηρεσιών (κατά περίπτωση), μαζί με την/-ις
Προδιαγραφή/-ές από τη SIBELCO.

(d)

τα Αγαθά, η εξαγωγή τους, η εισαγωγή τους, η χρήση ή η
μεταπώληση·και οι Υπηρεσίες, η εκτέλεση ή αποδοχή αυτών,
δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

(e)

οι Υπηρεσίες εκτελούνται από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο
προσωπικό με τη δέουσα φροντίδα και επιμέλεια και είναι
σύμφωνες με τα γενικώς παραδεκτά κλαδικά πρότυπα και τα
πρότυπα υγείας και ασφάλειας της SIBELCO.

(f)

ο Πωλητής δεν έχει προσφέρει και δεν πρόκειται να
προσφέρει οποιοδήποτε δώρο σε οποιονδήποτε υπάλληλο
της SIBELCO σε σχέση με την Παραγγελία.

(g)

Στα Αγαθά δεν υπάρχουν ξένα σώματα ή/και εγγενή
αντικείμενα, μεταξύ άλλων δεν υπάρχει παρουσία ινών
αμιάντου και τα Αγαθά δεν περιέχουν ουσίες που προκαλούν
πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).

Ως "Πρώτη ύλη" νοούνται υλικά που προκύπτουν φυσικά,
παράγονται συνθετικά ή είναι δευτερογενή, τα οποία
προμηθεύεται εξωτερικά η Sibelco και τα οποία
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής για την
παρασκευή των προϊόντων της Sibelco.
Ως "Πωλητής" νοείται η οντότητα που αποδέχεται την
Παραγγελία.
Ως "Υπηρεσίες" νοούνται οι υπηρεσίες (κατά περίπτωση)
που περιγράφονται στην Παραγγελία.
Ως "Όμιλος Sibelco" νοείται η παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία
λύσεων υλικών με κορυφαία μητρική εταιρεία τη SCR-Sibelco
NV και τις θυγατρικές αυτής.
Ως "Προδιαγραφή" νοείται η περιγραφή/προδιαγραφές των
Αγαθών και των (σχετικών) Υπηρεσιών (κατά περίπτωση)
όπως ορίζονται ή επισυνάπτονται στην Παραγγελία.
Ως "Πρότυπα" νοούνται τα πρότυπα που ορίζονται στον όρο
14 (Πρότυπα – περιβαλλοντικά, υγείας και ασφάλειας,
εργασιακά και κοινωνικά).
Ως "Όροι" νοούνται οι παρόντες Γενικοί όροι και
προϋποθέσεις αγοράς.
Ως "Εμπορεύματα" νοούνται οι Πρώτες ύλες τις οποίες
προμηθεύεται η εταιρεία εξωτερικά και οι οποίες πωλούνται
ξανά χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

2.

Παραγγελία

2.1 Η Παραγγελία αποτελεί προσφορά της SIBELCO
προκειμένου να αγοράσει Αγαθά ή/και Υπηρεσίες σύμφωνα
με τους παρόντες όρους. Εφόσον την αποδεχτεί ο Πωλητής,
η Παραγγελία καθίσταται δεσμευτική για τον Πωλητή.
2.2 Οι όροι προμήθειας του Πωλητή ή τυχόν τροποποιήσεις των
παρόντων Όρων ισχύουν μόνο με προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της SIBELCO. Μόλις αποδεχτεί την
Παραγγελία, ο Πωλητής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους,
συμφωνεί και συναινεί ρητώς ότι για τις Παραγγελίες δεν
ισχύουν οι δικοί του όροι προμήθειας ή πώλησης. Όλες οι
πωλήσεις Αγαθών ή/και η παροχή Υπηρεσιών μεταξύ του
Πωλητή και της Sibelco διέπονται αποκλειστικά από τους
όρους της Παραγγελίας και από τους παρόντες Όρους.

3.2 Εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, η διάρκεια της
εγγύησης θα εκπνεύσει 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία
παράδοσης των Αγαθών στη SIBELCO ή από την αποδοχή
των Υπηρεσιών από τη SIBELCO.
4.

4.2 Μόλις ο Πωλητής αναγνωρίσει οποιαδήποτε πρόωρη ή
καθυστερημένη παράδοση, πρέπει να ενημερώσει αμέσως
γραπτώς τη SIBELCO, δηλώνοντας τους λόγους και την
αναμενόμενη ημερομηνία πρόωρης παράδοσης ή τη διάρκεια
της καθυστέρησης (κατά περίπτωση).
5.

2.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Παραγγελίας και των
παρόντων Όρων, υπερισχύει η Παραγγελία.
Εγγυήσεις αναφορικά με την ποσότητα, την ποιότητα και
τη συμμόρφωση με τον Νόμο

3.1 Ο Πωλητής εγγυάται στη SIBELCO ότι:
(a)

η ποσότητα, η ποιότητα και οι προδιαγραφές των Αγαθών
ή/και των υπηρεσιών θα είναι όπως ορίζεται στην Παραγγελία
ή όπως συμφωνείται εγγράφως με τη SIBELCO.

(b)

ο Πωλητής συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους
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Μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας και κινδύνου
Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των Αγαθών μεταβιβάζεται
σύμφωνα με τον όρο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί
(INCOTERMS 2020) και ορίζεται στην Παραγγελία. Ο τίτλος
ιδιοκτησίας μεταβιβάζεται κατά την παράδοση εκτός εάν η
πληρωμή των Αγαθών έχει γίνει πριν από την παράδοση,
στην οποία περίπτωση μεταβιβάζεται στη SIBELCO κατά την
πραγματοποίηση της πληρωμής.

2.3 Τυχόν τροποποιήσεις Παραγγελιών πρέπει να γίνονται
αποδεκτές εγγράφως από τον Πωλητή και τη SIBELCO.

3.

Χρόνος παράδοσης

4.1 Τα Αγαθά ή/και οι Υπηρεσίες παραδίδονται κατά την
ημερομηνία που ορίζεται στην Παραγγελία. Ο χρόνος είναι
ουσιαστικής σημασίας. Η SIBELCO δύναται να μην κάνει
δεκτά Αγαθά ή/και Υπηρεσίες που δεν παραδίδονται κατά την
ημερομηνία (ή τις ημερομηνίες) που ορίζεται στην
Παραγγελία. Επιπλέον, σε περίπτωση πρόωρης ή
καθυστερημένης παράδοσης, η SIBELCO δύναται να
ακυρώσει την Παραγγελία χωρίς να παραιτείται των λοιπών
έννομων βοηθημάτων της.

6.

Συσκευασία & σήμανση

6.1 Ο Πωλητής πρέπει να συσκευάζει, επισημαίνει και αποστέλλει
τα Αγαθά σύμφωνα με:
(i) τις οδηγίες της SIBELCO, (ii) το Παγκοσμίως εναρμονισμένο
σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών
(GHS), (iii) τους ισχύοντες εγχώριους και διεθνείς
κανονισμούς, (iv) το γενικώς αποδεκτό κλαδικό πρότυπο και
(v) το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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6.2 Όλα τα Αγαθά θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα
ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ζημιές και μολύνσεις
(συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ζημιών λόγω
ύγρανσης, σκουριάς, υγρασίας, διάβρωσης και κρούσης)
κατά τη μεταφορά ή/και αποθήκευση.
6.3 Τα επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν εμφανείς
προειδοποιήσεις σε όλες τις συσκευασίες και τα έγγραφα.
6.4 Εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, η SIBELCO δεν είναι
υποχρεωμένη να επιστρέψει στον Πωλητή οποιαδήποτε
συσκευασία ή οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας για τα Αγαθά.
7.

Κοινοποίηση ελαττωμάτων
Η SIBELCO θα ειδοποιεί τον Πωλητή εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος (τουλάχιστον 14 ημερών) για τυχόν ελαττώματα
των Αγαθών/Υπηρεσιών εφόσον αυτά ανακαλυφθούν από τη
SIBELCO.

8.

Ευθύνη και αποζημίωση

8.1 Χωρίς να περιορίζονται άλλα έννομα βοηθήματα, εάν
οποιοδήποτε Αγαθό ή/και Υπηρεσία δεν παραδοθεί σύμφωνα
με την Παραγγελία, η SIBELCO δύναται να:
(a)

(b)

ζητήσει από τον Πωλητή την επιδιόρθωση/εκ νέου προμήθεια
των Αγαθών ή/και των Υπηρεσιών σύμφωνα με την
Παραγγελία εντός 7 ημερών χωρίς επιβάρυνση της SIBELCO·
ή/και
σύμφωνα με τη διακριτική της επιλογή και παρότι είχε ζητήσει
προηγουμένως από τον Πωλητή την επιδιόρθωση/εκ νέου
προμήθεια των Αγαθών ή/και των Υπηρεσιών, δύναται να
ακυρώσει την Παραγγελία και να ζητήσει αποζημίωση του
αντιτίμου και των εξόδων με τα οποία έχει επιβαρυνθεί καθώς
και του επιπρόσθετου κόστους της αγοράς των Αγαθών ή/και
των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

8.2 Ο Πωλητής πρέπει να αποζημιώσει τη SIBELCO για
οποιαδήποτε απαίτηση, αποζημίωση, ευθύνη, άμεση, έμμεση
και παρεπόμενη ζημιά, κόστος και δαπάνη που υφίσταται η
SIBELCO ή που βαρύνει τη SIBELCO όσον αφορά:
(a)

τυχόν παραβίαση από τον Πωλητή των εγγυήσεων του ή των
προϋποθέσεων που ορίζονται από τους παρόντες Όρους·

(b)

οποιαδήποτε απαίτηση ότι τα Αγαθά, η εξαγωγή τους, η
εισαγωγή τους, η χρήση ή η μεταπώληση, ή οι Υπηρεσίες, η
εκτέλεση ή αποδοχή αυτών, παραβιάζουν τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους·

(c)

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Πωλητή ή των
υπαλλήλων του, των αντιπροσώπων ή υπεργολάβων του
κατά την παροχή ή παράδοση των Αγαθών/Υπηρεσιών.

9.

Έγγραφα αποστολής

9.1 Ο Αριθμός παραγγελίας θα πρέπει να δηλώνεται πάντα στην
αλληλογραφία και σε όλα τα έγγραφα αποστολής.
9.2 Ο Πωλητής πρέπει να συντάσσει όλα τα έγγραφα αποστολής
σύμφωνα με (i) τους ισχύοντες εγχώριους και διεθνείς
κανονισμούς εμπορίου/τελωνειακούς κανονισμούς και (ii) τις
οδηγίες της SIBELCO.
9.3 Ο Πωλητής θα παρέχει εγκαίρως στη SIBELCO δεόντως
καταρτισμένα έγγραφα αποστολής (κατά περίπτωση) ώστε να
ελαχιστοποιείται η οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά τον
εκτελωνισμό ή την παραλαβή των Αγαθών.
9.4 Ο Πωλητής χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τύπο μεταφοράς
(π.χ. φορτηγό, τρένο, αεροσκάφος, σκάφος κ.λπ.) με καθαρή
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διαχείριση (clean hold) και λαμβάνει τα απαραίτητα
προληπτικά μέτρα για την βέλτιστη δυνατή προστασία
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η
SIBELCO.
9.5 Οποιοδήποτε επιπλέον κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η
SIBELCO λόγω (i) μη συμμόρφωσης του Πωλητή με τα
παραπάνω ή παράλειψής του (ii) συντάξει τα έγγραφα
αποστολής δεόντως, θα βαρύνει τον Πωλητή.
10. Τιμολόγηση και πληρωμή
10.1 Όλες οι παραδόσεις ολοκληρώνονται χωρίς επιπρόσθετες
χρεώσεις προς τη SIBELCO εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στην Παραγγελία.
10.2 Το τιμολόγιο του Πωλητή πρέπει (i) να περιέχει τον Αριθμό
παραγγελίας και τον αριθμό δελτίου παράδοσης του Πωλητή
και (ii) να είναι σύμφωνο με τα στοιχεία της Παραγγελίας όσον
αφορά την περιγραφή των Αγαθών, των Υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών περιγραφών/της
απογραφής χρόνου, εάν το ζητήσει η SIBELCO) την τιμή, τις
ποσότητες, τη σειρά των τεμαχίων και τους αριθμούς των
τεμαχίων. Τυχόν τιμολόγια που δεν τηρούν τις παραπάνω
απαιτήσεις ενδέχεται να απορριφθούν.
10.3 Η πληρωμή εξαρτάται από τη διαπίστωση ότι τα Αγαθά ή/και
οι Υπηρεσίες συμφωνούν με την Παραγγελία. Ωστόσο, σε
περίπτωση που γίνει πληρωμή από τη SIBELCO, δεν
επηρεάζει τα δικαιώματά της όσον αφορά τυχόν ελαττώματα
των Αγαθών/Υπηρεσιών.
10.4 Η προθεσμία πληρωμής της SIBELCO είναι 60 ημερολογιακές
ημέρες από το τέλος του μήνα παραλαβής του ορθού
τιμολογίου του Πωλητή, εκτός εάν η SIBELCO ορίσει
διαφορετικά στην Παραγγελία.
11. Ανωτέρα βία
11.1 Ούτε η SIBELCO ούτε ο Πωλητής ευθύνονται για την
καθυστέρηση/μη εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεών
τους σύμφωνα με την Παραγγελία και τους παρόντες Όρους
(συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ
άλλων,
της
καθυστέρησης/μη παράδοσης ή καθυστέρησης παραλαβής/
μη παραλαβής των Αγαθών ή/και Υπηρεσιών) που
προκαλείται λόγω ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα
σημαντική πυρκαγιά, πλημμύρα, τυφώνα ή σεισμό. Το μέρος
που επηρεάζεται από το συμβάν ανωτέρας βίας πρέπει να
ενημερώνει εγκαίρως το άλλο μέρος για την επέλευση του
συμβάντος ανωτέρας βίας και θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα
εύλογα μέτρα για την επανέναρξη της εκτέλεσης των
υποχρεώσεών του δυνάμει της Παραγγελίας και των
παρόντων Όρων.
11.2 Εάν η ανωτέρα βία εξακολουθήσει για διάστημα 10
ημερολογιακών ημερών, η SIBELCO δύναται να ακυρώσει
αμέσως την Παραγγελία με γραπτή ειδοποίηση προς τον
Πωλητή.
12. Απόρρητο
Ο Πωλητής μπορεί να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει στους
υπαλλήλους του που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες
για τη λειτουργία της SIBELCO και θέματα της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας που έχει λάβει στο
πλαίσιο της Παραγγελίας αποκλειστικά και μόνο για τον
σκοπό της ολοκλήρωσης της Παραγγελίας και θα τηρεί τις εν
λόγω πληροφορίες απόρρητες, εκτός εάν οι εν λόγω
πληροφορίες είναι ή γίνουν γνωστές στο κοινό χωρίς
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υπαιτιότητα του Πωλητή ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή
υπεργολάβων του.
13. Ισχύον δίκαιο & διαιτησία
13.1 Η Παραγγελία διέπεται από τους νόμους της χώρας στην
οποία βρίσκεται/έχει συσταθεί η οντότητα της SIBELCO που
πραγματοποιεί την Παραγγελία.
13.2 Η δυνατότητα εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών (CIGS)
αποκλείεται για οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της
SIBELCO και του Πωλητή.
13.3 Οποιαδήποτε διαφορά όσον αφορά την Παραγγελία θα
εκδικάζεται, σύμφωνα με την αποκλειστική επιλογή και
διακριτική ευχέρεια της SIBELCO, σε δικαστήριο με
δικαιοδοσία στην έδρα του Πωλητή ή την έδρα της SIBELCO.
14. Πρότυπα – περιβαλλοντικά, υγείας και ασφάλειας,
εργασιακά και κοινωνικά
Η SIBELCO διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες
της σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και
συμμορφώνεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα θεμελιώδη
περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα υγείας και ασφάλειας,
εργασίας, και τα κοινωνικά πρότυπα (συλλογικά τα
"Πρότυπα"). Τα Πρότυπα αποτελούν τη βάση για τη
διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
SIBELCO και για οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή με
τρίτους στην οποία συμμετέχει η SIBELCO. Ο Πωλητής
συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ή τα δικά του περιβαλλοντικά
πρότυπα, πρότυπα υγείας και ασφάλειας, εργασίας, και τα
κοινωνικά πρότυπα που είναι ουσιαστικά όμοια με τα
Πρότυπα και πρέπει να απαιτεί από τους προμηθευτές και
τους υπεργολάβους του, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, να τηρούν
να ισχύοντα πρότυπα. Η Sibelco δικαιούται να εκτελέσει
έλεγχο
για
τη
διεξαγωγή
των
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του Πωλητή με εύλογο τρόπο που η Sibelco
κρίνει κατάλληλο προκειμένου να επαληθεύσει και να ελέγξει
τη συμμόρφωση του Πωλητή με αυτόν τον Όρο. Ο κώδικας
δεοντολογίας της SIBELCO αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
των παρόντων Όρων.
15. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας ("ΔΔΑ")
Ο Πωλητής διασφαλίζει ότι η SIBELCO θα λάβει την τρέχουσα
έκδοση του αντίστοιχου ΔΔΑ. Ο Πωλητής επίσης αυτόματα θα
προωθεί τυχόν τροποποιήσεις όσον αφορά το ΔΔΑ –ή τις
αλλαγές επισήμανσης ή τις υποχρεώσεις– στη SIBELCO.
Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να υπογραμμίζονται
αναλόγως.
16. Πληροφορίες σχετικά με τους εγχώριους/διεθνείς
κανονισμούς και καταστατικούς κανόνες
16.1 Ο Πωλητής πρέπει να καταγράφει όλους του κινδύνους που
σχετίζονται με τα Αγαθά/Υπηρεσίες και την κατάταξή τους
σύμφωνα με τους εγχώριους και διεθνείς κανονισμούς και
τους καταστατικούς κανόνες (π.χ. ADR, RID, ADNR, IMDGCode, IATA-DGR, κ.λπ.) στα έγγραφα αποστολής και
μεταφοράς.
16.2 Ο Πωλητής πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους
υπάρχοντες κανονισμούς και τους καταστατικούς κανόνες
όσον αφορά τη συσκευασία και την επισήμανση των Αγαθών.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πωλητή με τις εν λόγω
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απαιτήσεις, ο Πωλητής θα θεωρείται υπεύθυνος για όλες τις
συνέπειες που προκύπτουν από την εν λόγω παραβίαση.
17. Λήξη
Εάν ο Πωλητής (i) παραβιάσει την Παραγγελία ουσιαστικά και,
σύμφωνα με την αποκλειστική εύλογη άποψη της SIBELCO,
η παραβίαση δεν μπορεί να επανορθωθεί ή (ii) η παραβίαση
μπορεί να επανορθωθεί, αλλά δεν έχει επανορθωθεί από τον
Πωλητή εντός 14 ημερών αφού η SIBELCO ενημερώσει τον
Πωλητή για την παραβίαση, ή (iii) ο Πωλητής εμπλακεί σε
πτώχευση ή κριθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό διαχείριση ή
εκκαθάριση ή υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση ενάντια στον
Πωλητή για πτώχευση, θέση υπό διαχείριση ή εκκαθάριση, η
SIBELCO δικαιούται να αναστείλει ή να καταγγείλει αμέσως
την Παραγγελία (με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων
της) και χωρίς κανένα κόστος.
18. Λογότυπο SIBELCO
Ο Πωλητής δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τα σήματα και τα
εμπορικά σήματα της SIBELCO με οποιονδήποτε τρόπο κατά
τις εμπορικές του δραστηριότητες ή διαφορετικά χωρίς έγκυρη
άδεια ή/και προηγούμενη γραπτή έγκριση από τη SIBELCO.
19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο Πωλητής πρέπει να μεριμνά και να διατηρεί, με δικό του
κόστος, τη συνήθη ασφάλιση με τους κοινούς για τον κλάδο
όρους, η οποία να είναι ικανοποιητική για τη SIBELCO,
συγκεκριμένα μια επαγγελματική, ασφάλεια αστικής ευθύνης
που να περιλαμβάνει και προϊόντα. Ο Πωλητής πρέπει να
προσκομίζει αποδείξεις για την εν λόγω ασφάλεια στη
SIBELCO κατόπιν αιτήματος αυτής. Προς αποφυγή
αμφιβολίας, η ασφαλιστική κάλυψη δεν θα περιορίζει με
κανέναν τρόπο την ευθύνη του Πωλητή για τα Αγαθά του που
έχουν παραδοθεί στη SIBELCO και τις Υπηρεσίες του που
έχουν παρασχεθεί στη SIBELCO.
20. Γενικά
20.1 Ο Πωλητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες
νόμους αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ
άλλων, του ΓΚΠΔ).
20.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης μιας
Παραγγελίας ή των παρόντων Όρων είναι ή καταστεί άκυρη,
παράνομη ή ανεφάρμοστη, θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί
στον ελάχιστο βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να
καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εφαρμόσιμη. Εάν αυτή η
τροποποίηση δεν είναι δυνατή, η σχετική διάταξη ή το μέρος
διάταξης θεωρείται ότι έχει διαγραφεί. Οποιαδήποτε τέτοια
τροποποίηση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη
δυνατότητα εφαρμογής του υπολοίπου της Παραγγελίας ή
των Όρων.
20.3 Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης (ή πλήρους
άσκησης) οποιουδήποτε δικαιώματος ή έννομου βοηθήματος
δεν αποτελεί παραίτηση ή εγκατάλειψη αυτού ή
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή έννομου δικαιώματος,
ούτε αποκλείει ή περιορίζει περαιτέρω άσκηση του εν λόγω ή
άλλου δικαιώματος ή έννομου βοηθήματος.
20.4 Ο Πωλητής δεν δύναται να αναθέσει ή να μεταβιβάσει,
να αναθέσει με τη μορφή της υπεργολαβίας ή να
αντιμετωπίσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα
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δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει μιας
Παραγγελίας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
SIBELCO.
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