ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ECOSOLUTIONS ΕΠΕ

Οη πσιήζεηο ηεο Εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ
ΛΤΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ»
κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ECOSOLUTIONS ΕΠΕ» δηέπνληαη, εθηφο
αληίζεηεο γξαπηήο ζπκθσλίαο, απφ ηνπο εμήο νπζηψδεηο
φξνπο:
1.
Οπνηαδήπνηε
πξνζθνξά
ηεο
ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ πξνο ηνλ Αγνξαζηή ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηεο θαη
νπνηαδήπνηε ζπλνδεπηηθή πιεξνθνξία ηερληθήο ή άιιεο
θχζεο είλαη κφλν ελδεηθηηθή θαη δελ απνηειεί δεζκεπηηθή
πξφηαζε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζε πψιεζεο νχηε ζπληζηά
πξν-απνδνρή ελδερφκελεο παξαγγειίαο ηνπ Αγνξαζηή.
Μία παξαγγειία ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή φηαλ ε
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ πξνβεί ζε εηδηθή γξαπηή απνδνρή ηεο
πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ Αγνξαζηή.
2. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα
απνδερζεί ηελ αθχξσζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο εθ’
φζνλ έρεη εηδνπνηεζεί πξνο ηνχην εγγξάθσο ην αξγφηεξν
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εθ κέξνπο ηεο απνδνρή
ηεο παξαγγειίαο θαη εθ’ φζνλ απνδεκησζεί γηα φια ηα
έμνδα ζηα νπνία έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ απνδνρή ηεο
αθχξσζεο. ε θακία φκσο πεξίπησζε ε ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ δελ ππνρξενχηαη λα απνδερζεί νπνηαδήπνηε αθχξσζε.
3.
Ο Αγνξαζηήο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα
(θπξηφηεηνο, βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θ.ι.π.) επί ηνπ
πιηθνχ πνπ ζπλνδεχεη κία πξνζθνξά ή πνπ ζπληζηά ηελ
ίδηα ηελ πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηή
κία παξαγγειία θαηά ηα παξαπάλσ ν Αγνξαζηήο
ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ φιν ην έληππν ή άιιν πιηθφ πνπ
ζπληζηά ή ζπλνδεχεη κία πξνζθνξά.
4. Σφπνο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ζεσξείηαη ην
Ηξάθιεην Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα γξαθεία ηεο
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ, νδφο Μελειάνπ Παξιακά 65, 71410
Ηξάθιεην.
5. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ εγγπάηαη φηη ηα πξντφληα ηεο
ζα έρνπλ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζήο ηνπο ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο εγθεθξηκέλεο ρξήζεηο πνπ
εκπεξηέρνληαη ζην αληίζηνηρν έληππν πιηθφ. Επνκέλσο
επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ Αγνξαζηή κφλν γηα ελδερφκελε
απφθιηζε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, θαη γηα ηπρφλ
ειάηησκα ησλ πξντφλησλ εάλ δελ εθαξκφζνπλ ή
ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζχκθσλα
κε
ηνπο
ζρεηηθνχο
θαλνληζκνχο.
6. Αλ ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ ζπκθσλήζεη λα εγγπεζεί ζε
εηδηθή πεξίπησζε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα παξαγγειζέληα
πξντφληα είλαη θαηάιιεια γηα άιιε εγθεθξηκέλε ρξήζε
πιελ απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζην νηθείν έληππν πιηθφ, ηφηε
νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξφζζεηε εγγχεζε ζα είλαη δεζκεπηηθή
γηα απηήλ κφλν εάλ είλαη έγγξαθε θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή
ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο.
7.
Εάλ ν Αγνξαζηήο ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
αγνξαζζέληα πξντφληα ζε εθαξκνγή κε εγθεθξηκέλεο
ρξήζεο ή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο
θαηά ηελ πξνζθνξά ή ην έληππν πιηθφ, ζα θέξεη θαη ηελ
αληίζηνηρε επζχλε θαη δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα
ακθηζβεηήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ.
8.
Αλ ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ
ζπκθσλήζεη λα
πξνκεζεχζεη πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Αγνξαζηή, ηφηε δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε εθηφο δηθψλ
ηεο πξνδηαγξαθψλ ή πνπ έρεη απφθιηζε απφ ηελ
πξνζθνξά ή ην έληππν πιηθφ.
9. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα
νπνηαδήπνηε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηνλ
Αγνξαζηή ή ζε ηξίηνπο σο απνηέιεζκα ηεο κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ Αγνξαζηή πξνο ηηο ηερληθέο νδεγίεο

εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ ηεο ή πξνο ηηο νδεγίεο
απνζήθεπζεο θαη αζθάιεηάο ηνπο.
10. Σα πξντφληα παξαδίδνληαη ζηνλ Αγνξαζηή ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ
κεηά απφ
εηδνπνίεζή ηεο φηη είλαη έηνηκα πξνο παξάδνζε. ε
πεξίπησζε πνπ ν Αγνξαζηήο δεηήζεη ηελ απνζηνιή ησλ
πξντφλησλ ζε άιιν ηφπν, ε κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε
θξνληίδα θαη επηκέιεηά ηνπ θαη ζα ηνλ βαξχλνπλ ηα έμνδα
παξαιαβήο θαη απνζηνιήο ελψ ε επζχλε κεηαβαίλεη ζηνλ
Αγνξαζηή κε ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ
κεηαθνξέα ηνπ Αγνξαζηή.
11.
Απιή θαη κφλν θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ησλ
πξντφλησλ απφ ηελ ECOSOLUTIONS ΕΠΕ, δελ απνηειεί
ιφγν αθχξσζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ Αγνξαζηή. Οη
πξνζεζκίεο
παξάδνζεο
αλαζηέιινληαη
γηα
ιφγνπο
αλσηέξαο βίαο θαζψο θαη εμ αηηίαο θαηαζηάζεσλ πνπ
δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά σο ζπλέπεηα λνκνζεηηθψλ,
δηνηθεηηθψλ,
λνκηζκαηηθψλ
ή
άιισλ
παξφκνησλ
κεηαβνιψλ, εζσηεξηθψλ ή δηεζλψλ.
12. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππεξεκεξία
δαλεηζηή, αλ ν Αγνξαζηήο δελ δχλαηαη ή αξλεζεί λα
παξαιάβεη ηα πξντφληα ή δελ παξέρεη νδεγίεο παξάδνζεο
φηαλ ηα πιηθά είλαη έηνηκα γηα θφξησζε ή ε παξάδνζε
θαζπζηεξεί θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, ηφηε ζα
επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή πξνο ηε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ
νπνησλδήπνηε επί πιένλ εμφδσλ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ ζρεηηθά. Επί πιένλ ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ
κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αξλεζεί ηελ
εθηέιεζε ηπρφλ άιισλ παξαγγειηψλ θαη λα ζεσξήζεη φηη ε
ζχκβαζε έρεη θαηαγγειζεί απφ ηνλ Αγνξαζηή.
13. Εάλ ηα παξαγγειζέληα θαη παξαδηδφκελα απφ ηελ
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ πξντφληα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Αγνξαζηή, απηφο ζε πεξίπησζε
ππεξεκεξίαο παξαιαβήο ηνπο ππνρξενχηαη νπσζδήπνηε
λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα ελψ ηνλ βαξχλνπλ
θαη φια ηα έμνδα ζηα νπνία ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ ζα
ππνβιεζεί γηα ηελ πεξαηηέξσ απνζήθεπζε ή κεηαθφξησζε
ησλ πξντφλησλ.
14. Οη ηηκέο δηακνξθψλνληαη βάζεη ηηκνθαηαιφγνπ ηεο
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ,
εθηφο ηνπ ΦΠΑ θαη νπνηνπδήπνηε θφζηνπο κεηαθνξάο θαη
αζθάιηζεο. Οη ηηκνθαηάινγνη, ηα είδε θαη νη πξνδηαγξαθέο
ησλ
πξντφλησλ
ηεο
ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ,
πνπ
αλαθέξνληαη ζ’ απηνχο, ππφθεηληαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε.
15. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
αιιάμεη ηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζε κία πξνζθνξά ελψ
δεζκεχεηαη κφλν απφ ηηο ηειηθέο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ απνδνρή ηεο παξαγγειίαο.
16. Σα εθάζηνηε παξαδηδφκελα πξντφληα ηηκνινγνχληαη
θαηά ηελ παξάδνζε ή φηαλ ν Αγνξαζηήο εηδνπνηεζεί φηη
είλαη έηνηκα πξνο παξάδνζε. Επνκέλσο ε παξαγγειία πνπ
παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζα ηηκνινγείηαη επίζεο ηκεκαηηθά
θαη ηα ηηκνιφγηα ζα αθνξνχλ ηα εθάζηνηε παξαδηδφκελα
πξντφληα.
17.
Οη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα
ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζηελ κνλάδα ησλ πξντφλησλ ηε
ζηηγκή ηεο ζπζθεπαζίαο.
18. Οη πσιήζεηο ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ γίλνληαη κφλνλ
ηνηο κεηξεηνίο. Εηδηθά κπνξεί λα ζπκθσλεζεί πίζησζε
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ αλαθέξεηαη επί ηνπ
ηηκνινγίνπ πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ θάζε πψιεζε.
19. Καζπζηέξεζε ηνπ Αγνξαζηή λα εμνθιήζεη ην
ηηκνιφγην, ζα έρεη γη’ απηφλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξεκεξίαο,
ρσξίο φριεζε, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο
εθδφζεσο ηνπ ηηκνινγίνπ ή, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ
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επνκέλε ηεο αλαγξαθφκελεο δήιεο εκέξαο ιήμεο ηεο
πίζησζεο.
20. ηελ πην πάλσ πεξίπησζε ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ
δηθαηνχηαη επηπιένλ λα αλαδεηήζεη ηελ ηπρφλ ρνξεγεζείζα
ζηνλ Αγνξαζηή έθπησζε, εθδίδνληαο ζπκπιεξσκαηηθά
ηηκνιφγηα γηα ηελ αμία ηεο έθπησζεο, λα απαηηήζεη ηελ
άκεζε εμφθιεζε θαη άιισλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αγνξαζηή ησλ
νπνίσλ ηπρφλ έρεη πηζησζεί ε αμία θαζψο θαη λα αθπξψζεη
κνλνκεξψο αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο.
21. Εθηφο ησλ πην πάλσ ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη απφ ηνλ Αγνξαζηή θαη ηελ άκεζε επηζηξνθή
φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ απηφο ηπρφλ ζα έρεη ζηελ
θαηνρή ηνπ θαζψο θαη λα αξλεζεί ηελ απφδνζε
πξαγκάησλ ηνπ Αγνξαζηή πνπ ηπρφλ ζα έρεη ζηελ θαηνρή
ηεο κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ησλ νθεηιφκελσλ.
22. Σα ίδηα σο άλσ απνηειέζκαηα ζα έρεη θαη θάζε αιιαγή
ηεο λνκηθήο ζέζεσο ηνπ Αγνξαζηή, φπσο ε κεηαβίβαζε ή
δηάιπζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ν ζάλαηνο, ε αληθαλφηεηά
ηνπ, ε παχζε ή αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ ηνπ, ε
επίζπεπζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη’ απηνχ θ.ι.π.
23. Η εθ κέξνπο ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ είζπξαμε
κέξνπο κφλνλ ησλ νθεηιψλ ηνπ Αγνξαζηή, δελ αίξεη ηελ
ππεξεκεξία ηνπ σο πξνο ην ππφινηπν νθεηιφκελν ηίκεκα,
νχηε ζεκαίλεη παξαίηεζή ηεο απφ ηα ινηπά δηθαηψκαηά ηεο.
24. Οη επηηαγέο ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ Αγνξαζηή ζε
δηαηαγή ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ. Οη εληνιέο κεηαβίβαζεο
πίζησζεο θαη ηα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ δίδνληαη απφ ηε ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ. Σα απνθφκκαηα ηξαπεδηθψλ εκβαζκάησλ πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη ζηε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ κε ηαρπδξνκείν ή
fax.
25. Σα πξντφληα παξαδίδνληαη ζε δνρεία πνπ δηαηεξεί ε
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ ζε ζηνθ θαηά ηνλ ρξφλν
επεμεξγαζίαο ηεο παξαγγειίαο ηνπ Αγνξαζηή.
26. Σν ηίκεκα ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ
πξνζθνξά.
27. Αλ έρεη ζπκθσλεζεί ε επηζηξνθή ησλ πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο είηε ζα
θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αγνξαζηή, είηε ζα πηζηψλεηαη ζηνλ
ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ζα ζπκςεθίδεηαη ζε λέα παξαγγειία
κε ην ηίκεκα εθ’ φζνλ φκσο επηζηξαθνχλ νη ζπζθεπαζίεο
ζην ζεκείν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ κε θξνληίδα θαη
δαπάλεο ηνπ Αγνξαζηή ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ
είραλ παξαιεθζεί.
28. Ο Αγνξαζηήο ζα θέξεη ηνλ θίλδπλν ησλ πξντφλησλ
απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζήο ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ, είηε ζηνλ ίδην, είηε ζηνλ
κεηαθνξέα ηεο πξνηίκεζεο ηνπ εθ’ φζνλ νξίζεη ηνλ ηξφπν
απηφ παξαιαβήο.
29. Με παξάδνζε πξνο ηνλ Αγνξαζηή ηζνδπλακεί θαη ε
ηπρφλ κεηαμχ ECOSOLUTIONS ΕΠΕ θαη Αγνξαζηή ζχλαςε
ζχκβαζεο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ, νπφηε, αλ δελ
ζπκθσλεζεί θάηη άιιν εηδηθψο, κεηαβηβάδεηαη ν θίλδπλνο
ζηνλ Αγνξαζηή θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ.
30. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ επζχλεηαη έλαληη ηνπ
Αγνξαζηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εγγπήζεσο ε
νπνία ζπλνδεχεη ην πσινχκελν πξντφλ θαη ηνπο εθάζηνηε
ηζρχνληεο γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ ηεο.
31. ε πεξίπησζε χπαξμεο ειαηηψκαηνο ζε θάπνην πξντφλ
ή έιιεηςεο ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ή απφθιηζεο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο απφ ην ηερληθφ ηνπ θχιιν, ε
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δχλαηαη είηε λα αληηθαηαζηήζεη ηα
πξντφληα είηε λα επηζηξέςεη ην ηίκεκα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν Αγνξαζηήο έρεη απνζηείιεη ζρεηηθή
έγγξαθε εηδνπνίεζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εκθαλίζηεθε ειάηησκα ή ε
έιιεηςε ζπκθσλεκέλεο ηδηφηεηαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη δελ πξνέβε ζε θακία επέκβαζε επί ησλ πξντφλησλ,
ψζηε απηφ λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε ρεηξφηεξε απφ
απηήλ πνπ ην παξέιαβε. Σν δηθαίσκα απηφ απνζβήλεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε κε ηελ πάξνδν 6κήλνπ απφ ηελ παξάδνζε
ηνπ
πξντφληνο.
Πέξαλ
απηήο
ηεο
ππνρξέσζεο
ε ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δελ έρεη θακία επζχλε γηα
απνδεκίσζε ηνπ Αγνξαζηή.
32. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δελ έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε
γηα δεκία (ζεηηθή ή απνζεηηθή) πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί ζηνλ
Αγνξαζηή ή ζε ηξίηνπο απφ ηα πξντφληα. Ιδίσο ε Εηαηξεία
δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί εμαηηίαο
ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ή εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ
θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ή θαηά παξάβαζε
δηθαησκάησλ ηξίησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Γηα
ηελ αζθαιή θαη ζσζηή ρξήζε ησλ αγαζψλ ηα ζρεηηθά
Φπιιάδηα πξέπεη λα κειεηψληαη πξνζεθηηθά.
33. Ο Αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ
ηξνπνπνηήζεη, λα κελ αθαηξέζεη ή λα κελ απαιείςεη
εκπνξηθά ζήκαηα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα απφ ηα
πξντφληα δηθαηνχρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ. Επίζεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιν
εκπνξηθφ ζήκα επί ησλ πξντφλησλ ηεο ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηα πξντφληα
νπνηνδήπνηε άιιν γξαπηφ πιηθφ πιελ ηνπ εγθεθξηκέλνπ
απφ ηελ ECOSOLUTIONS ΕΠΕ πνπ ζπλνδεχεη ην θάζε
πξντφλ ή λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε πνπ
κπνξεί λα βιάςεη ηελ θήκε ησλ πξντφλησλ ηεο
ECOSOLUTIONS ΕΠΕ.
34. Οπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη
ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο πξνο ηνλ Αγνξαζηή
πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο απεπζπλφκελε ζηελ δηεχζπλζε
πνπ έρεη δειψζεη ζηελ παξαγγειία ηνπ.
35. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ κπνξεί λα εθρσξήζεη ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην
ζχλνιν ή κέξνο νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη
κε ηνλ Αγνξαζηή ζε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ
πξφζσπν. Ο Αγνξαζηήο κπνξεί λα εθρσξήζεη ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην
ζχλνιν ή κέξνο νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο κε ηε
ECOSOLUTIONS
ΕΠΕ
κφλν
χζηεξα
απφ
γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ.
36. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο παξφληεο φξνπο
θξηζεί άθπξνο, νη ππφινηπνη φξνη θαη ζπκθσλίεο
παξακέλνπλ ζε ηζρχ σο εάλ ν άθπξνο φξνο λα κελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζχκβαζε.
37. Σπρφλ παξάιεηςε ηεο ECOSOLUTIONS ΕΠΕ λα
αζθήζεη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηά ηεο δελ κπνξεί ζε θακία
πεξίπησζε λα εξκελεπζεί σο ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο ή
σο παξαίηεζή ηεο απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο.
38. Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο θαηά ην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν
κε εηδνπνίεζε γηα θάζε κεηαβνιή κέζα ζε εχινγν ρξφλν.
39. Όιεο νη ζπκβάζεηο κε ηνπο Αγνξαζηέο δηέπνληαη απφ
ην Ειιεληθφ Δίθαην. Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη
απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο θαη ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο.
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