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1. Γενικά
 1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης (εφεξής 
«Όροι») διέπουν αποκλειστικά κάθε σύμβαση πώλησης 
μεταξύ της Caprari Hellas Α.Ε., με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝ-
ΔΟΥ - 570 22 Θεσσαλονίκη - Ελλάδα (εφεξής «Caprari») 
και των πελατών της (εφεξής «Αγοραστής/-ές, η Caprari 
και ο/οι Αγοραστής/-ές εφεξής καλούνται επίσης 
«Μέρη») σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται η 
Caprari, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών (εφε-
ξής, το/τα «Προϊόν/-όντα»). Οι Όροι ισχύουν αποκλειστι-
κά σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι επαγγελματίας 
και η συναπτόμενη σύμβαση εμπίπτει στο αντικείμενο 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Αγοραστή. Οι 
Όροι δεν ισχύουν για πωλήσεις σε «καταναλωτές» σύμ-
φωνα με τον σχετικό ορισμό των ελληνικών και ευρωπα-
ϊκών κανονισμών. 
 1.2 Η προσφορά και πώληση των Προϊόντων, η 
σύναψη συμβάσεων και κάθε άλλη σχέση μεταξύ της 
Caprari και του/των Αγοραστή/-ών η οποία αποτελεί 
εγγενές στοιχείο της πώλησης των Προϊόντων διέπε-
ται αποκλειστικά από τους Όρους. Διαφοροποιούμενοι 
όροι που προτείνει με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο ο 
Αγοραστής δεν έχουν καμιά ισχύ ούτε δεσμεύουν τα 
Μέρη, εκτός κατόπιν ρητής αξιολόγησης και μετέπειτα 
έγγραφης αποδοχής από πλευράς της Caprari. Ομοίως, 
γενικοί/ειδικοί όροι που έχουν συνταχθεί από τον Αγο-
ραστή δεν ισχύουν και, κατόπιν υπογραφής των παρό-
ντων Όρων, ο Αγοραστής ρητώς παραιτείται από τους 
εν λόγω όρους. 

2. Παραγγελίες και Συμβάσεις
 2.1 Ο Αγοραστής δεσμεύεται να συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά την υποβολή 
παραγγελιών στην Caprari. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται 
ότι παραγγελίες που δεν συμμορφώνονται με τις ακό-
λουθες διατάξεις, καθώς και ελλιπείς ή ανακριβείς πα-
ραγγελίες δεν διεκπεραιώνονται από την Caprari. 
 2.2 Η Caprari δεν υποχρεούται σε καμία περίπτω-
ση να αποδέχεται παραγγελίες που υποβάλλει ο Αγορα-
στής, και είναι ελεύθερη να αξιολογεί αν θα αποδεχτεί 
μια παραγγελία ή όχι και, κατά συνέπεια, αν θα παρα-
δώσει τα Προϊόντα. 
 2.3 Η υποβολή παραγγελίας από τον Αγοραστή 
πραγματοποιείται με την αποστολή γραπτής παραγ-
γελίας στην Caprari, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία που η Caprari ορίζει ως απαραίτητα (π.χ. είδος 
προϊόντων, ποσότητα, τιμή).
 2.4 Η Caprari, εφόσον προτίθεται να δεχτεί την 
παραγγελία, αποστέλλει επιβεβαίωση της παραγγελίας 
στον Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η 
σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι παράγει αποτελέσμα-
τα από τη στιγμή που ο Αγοραστής λαμβάνει την επιβε-

βαίωση παραγγελίας από την Caprari, και η παραγγελία 
δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται χωρίς έγγραφη συμ-
φωνία μεταξύ των Μερών. 
 2.5 Η επιβεβαίωση παραγγελίας μπορεί να περι-
λαμβάνει άλλα στοιχεία ή τιμές από αυτά που αναγρά-
φονται στην παραγγελία. Ο Αγοραστής υποχρεούται να 
επαληθεύσει αν η επιβεβαίωση παραγγελίας αντιστοιχεί 
με την παραγγελία και να κοινοποιήσει, εντός 5 (πέντε) 
ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, τη δια-
φωνία ή την τελική αποδοχή του. Εάν με την πάροδο 5 
(πέντε) ημερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης παραγ-
γελίας ο Αγοραστής δεν έχει προβεί σε καμιά κοινοποίη-
ση, η επιβεβαίωση παραγγελίας θεωρείται ότι έχει γίνει 
σιωπηρά δεκτή από τον Αγοραστή και η σύμβαση θεω-
ρείται ότι έχει συναφθεί υπό τους τελικούς όρους που 
πρότεινε η Caprari.

3. Προδιαγραφές Προϊόντων
 3.1 Η Caprari διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα 
στιγμή, ακόμα και μετά από τη σύναψη της σύμβασης, 
να προβαίνει σε τροποποιήσεις των προδιαγραφών των 
Προϊόντων οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συμμόρφω-
σή της με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές δια-
τάξεις ή/και οι οποίες δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς την 
ποιότητα, αποτελεσματικότητα ή εμπορευσιμότητα των 
Προϊόντων.

4. Τιμή των Προϊόντων
 4.1. Οι τιμές των Προϊόντων είναι εκείνες που ανα-
γράφονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. H Caprari 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει —κατά την αποκλει-
στική διακριτική της ευχέρεια— τον τιμοκατάλογό της 
σύμφωνα με τις περιοδικές επικαιροποιήσεις τις οποίες 
η ίδια κοινοποιεί στους Αγοραστές. Οι αλλαγές στον τι-
μοκατάλογο δεν επηρεάζουν συμβάσεις οι οποίες συνά-
φθηκαν πριν από τις αλλαγές στις τιμές αλλά δεν έχουν 
ακόμα εκτελεστεί.
 4.2 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές 
που παρέχει η Caprari είναι τιμές βάσει του όρου «FCA» 
(Ελεύθερο στον μεταφορέα) των Διεθνών Εμπορικών 
Όρων Incoterms® 2020, από το εργοστάσιο της Caprari 
που ορίζεται στη σύμβαση.
 
5. Όροι πληρωμής
 5.1 Οι πληρωμές γίνονται μέχρι τη λήξη της προ-
θεσμίας που προβλέπεται στη σύμβαση.
 5.2 Σε κάθε περίπτωση καθυστερημένης πληρω-
μής, η Caprari έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να: i) 
αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης ή/και ii) να χρεώ-
σει τον Αγοραστή με το μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο 
υπερημερίας όπως αυτό καθορίζεται κατά καιρούς από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να αποστείλει επίσημη 
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ειδοποίηση υπερημερίας.
 5.3 Καμία διαφορά που πιθανώς προκύψει ανά-
μεσα στα Μέρη σχετικά με τα πωληθέντα Προϊόντα δεν 
δίνει στον Αγοραστή δικαίωμα να αναστείλει την πληρω-
μή του τιμήματος ή να παρατείνει τους σχετικούς όρους 
πληρωμής. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να κινηθεί νομικά 
ούτε να προβεί σε διαδικασία εκτέλεσης σε περίπτωση 
μη ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος.
 5.4. Σε περίπτωση μη καταβολής από τον Αγορα-
στή έστω και μίας μόνο δόσης του τιμήματος της αγο-
ράς, και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαι-
ωμάτων ή ένδικων βοηθημάτων που διαθέτει η Caprari, 
ο Αγοραστής χάνει το δικαίωμα των ετεροχρονισμένων 
πληρωμών και υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το 
πλήρες τίμημα στην Caprari. Επιπλέον, η Caprari δικαι-
ούται να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ απλώς 
και μόνο με την επίδοση σχετικής ειδοποίησης στον 
Αγοραστή, με την επιφύλαξη του δικαιώματος προς 
αποζημίωση.
 5.5 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν παραλά-
βει τα Προϊόντα, εφόσον η παραλαβή αποτελεί μέρος της 
σύμβασης, η Caprari θα παρακρατήσει ως ποινή οποια-
δήποτε καταβληθείσα προκαταβολή, με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος αποζημίωσης για περαιτέρω ζημίες ή/
και της καταβολής του συνολικού συμφωνηθέντος τιμή-
ματος και των διατάξεων του παρακάτω άρθρου 6.

6. Παράδοση, Συσκευασία και Παραλαβή Προϊόντων 
 6.1. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στη σύμβαση, 
οι πωλήσεις πραγματοποιούνται βάσει του όρου «FCA» 
(Ελεύθερο στον μεταφορέα) των Διεθνών Εμπορικών 
Όρων Incoterms® 2020, από το εργοστάσιο της Caprari 
που ορίζεται στη σύμβαση. 
 6.2. Οι όροι παράδοσης που προβλέπονται στη 
σύμβαση είναι ενδεικτικοί. Εάν η καθυστέρηση δεν 
υπερβαίνει τις 90 (ενενήντα) ημέρες από την προθεσμία 
που προβλέπεται για την παράδοση, ο Αγοραστής δεν 
έχει δικαίωμα να ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης 
και να αρνηθεί την προμήθεια των Προϊόντων, εκτός εάν 
συμφωνείται άλλως.
 6.3 Η Caprari δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση 
για καθυστέρηση στις παραδόσεις η οποία δεν οφείλεται 
στην ίδια και η οποία προκύπτει από: i) γεγονότα που 
αποδίδονται σε «ανωτέρα βία», ii) την αδυναμία ή την 
καθυστέρηση του Αγοραστή να εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις του, iii) ενέργειες ή καθυστερήσεις δημόσιας 
αρχής, μεταξύ άλλων και εκείνες που δεν οφείλονται σε 
«ανωτέρα βία», iv) ενέργειες ή καθυστερήσεις των προ-
μηθευτών της Caprari. Σε τέτοιες περιπτώσεις η προ-
θεσμία παράδοσης παρατείνεται για περίοδο ίση με τη 
διάρκεια του κωλύματος.
 6.4 Μόλις τα παραγγελθέντα Προϊόντα είναι έτοι-

μα προς παραλαβή, στην περίπτωση που η παραλαβή 
είναι μέρος της σύμβασης, ο Αγοραστής θα λάβει έγγρα-
φη ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση των Προϊό-
ντων (εφεξής καλούμενη επίσης «Ειδοποίηση»).
 6.5 Ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα 
Προϊόντα εντός της προθεσμίας των 30 (τριάντα) ημε-
ρών που προβλέπεται στην Ειδοποίηση. Σε περίπτωση 
που ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα Προϊόντα εντός 30 
(τριάντα) ημερών από την Ειδοποίηση, όλοι οι κίνδυνοι 
που σχετίζονται με τα Προϊόντα μεταβιβάζονται πλήρως 
στον Αγοραστή και η Caprari, με την επιφύλαξη της ολο-
σχερούς καταβολής του τιμήματος, δικαιούται να αποθη-
κεύσει τα Προϊόντα που δεν παρέλαβε ο Αγοραστής με 
κίνδυνο και έξοδα του τελευταίου. Εφόσον παρέλθουν 
45 (σαράντα πέντε) ημέρες από την Ειδοποίηση χωρίς 
ο Αγοραστής να παραλάβει τα Προϊόντα, η Caprari έχει 
δικαίωμα να επιβάλει ποινική ρήτρα ίση με το 2% (δύο 
τοις εκατό) της αξίας των Προϊόντων για κάθε εβδομά-
δα καθυστέρησης με μέγιστο όριο το ποσό που ισούται 
με το 20% (είκοσι τοις εκατό) του τιμήματος των Προϊό-
ντων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος για αποζημίω-
ση λόγω περαιτέρω ζημιών και του δικαιώματος καταγ-
γελίας της σύμβασης.
 6.6 Η Caprari δικαιούται, χωρίς ο Αγοραστής να 
έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων, να 
αναστείλει τις αποστολές και να καταγγείλει τη σύμβαση 
σε περίπτωση που: i) κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης ενα-
ντίον του Αγοραστή, ο Αγοραστής καταστεί αφερέγγυος 
ή εισέλθει σε οποιαδήποτε διαδικασία ανασυγκρότησης 
ή αναδιοργάνωσης ή κηρυχθεί σε καθεστώς πτώχευ-
σης, ii) ο Αγοραστής καθυστερεί τις πληρωμές, iii) άνευ 
δικαιολογίας κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών.
 6.7 Η Caprari συσκευάζει τα Προϊόντα σύμφωνα 
με τις εμπορικές πρακτικές της. Συγκεκριμένες οδηγί-
ες συσκευασίας ή παράδοσης βάσει των αναγκών του 
Αγοραστή συμφωνούνται από τα Μέρη εγγράφως κατά 
τον χρόνο της παραγγελίας και για τα σχετικά έξοδα εκ-
δίδεται χωριστό τιμολόγιο στο όνομα του Αγοραστή.

7. Δοκιμές
 7.1 Δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μόνο εφόσον το ζητήσει ο Αγοραστής κατά τον χρόνο 
της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η Caprari διατη-
ρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης των δοκιμών. 
 7.2 Τα έξοδα των δοκιμών καταβάλλονται ολοσχε-
ρώς από τον Αγοραστή και η ημερομηνία και ο χρόνος 
εκτέλεσης των δοκιμών επιλέγονται από την Caprari. 

8. Μεταβίβαση κινδύνου
 8.1 Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στη σύμβαση, 
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ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας των Προϊόντων μετακυ-
λίεται στον Αγοραστή βάσει του όρου «FCA» (Ελεύθε-
ρο στον μεταφορέα) των Διεθνών Εμπορικών Όρων 
Incoterms® 2020, από το εργοστάσιο της Caprari που 
ορίζεται στη σύμβαση. 

9. Παρακράτηση κυριότητας 
 9.1. Ανεξάρτητα από τους όρους που αφορούν 
την παράδοση και τη μεταβίβαση του κινδύνου των 
Προϊόντων και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη δι-
άταξη δυνάμει των παρόντων Όρων, η κυριότητα των 
Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Αγοραστή μόνο μετά την 
ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των Προϊόντων στην 
Caprari. 
 9.2 Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος 
των Προϊόντων, που έχουν παραγγελθεί, η Caprari δια-
τηρεί το δικαίωμα, καθώς και έναντι τρίτων να ανακτή-
σει, να πωλήσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο τα Προϊόντα, την κυριότητα των οποίων διατηρεί. 
Ο Αγοραστής δεσμεύεται να κάνει ρητή αναφορά του 
παρόντος όρου σε τρίτους, σε περίπτωση που δεν έχει 
καταβάλει ολοσχερώς το τίμημα στην Caprari.
 9.3 Σε περίπτωση που τρίτος αποπειραθεί να 
κατασχέσει ή να χρησιμοποιήσει άλλως τα Προϊόντα, ο 
Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να προβάλει την ένστα-
ση ότι τα Προϊόντα αποτελούν ιδιοκτησία της Caprari και 
να ειδοποιήσει αμέσως την τελευταία, ώστε η Caprari να 
είναι σε θέση να προστατέψει τα δικαιώματά της μέσω 
άσκησης της κατάλληλης νόμιμης ενέργειας.
 9.4 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου παραμέ-
νουν έγκυρες και εξακολουθούν να παράγουν αποτελέ-
σματα και ύστερα από την καταγγελία (για οποιονδήπο-
τε λόγο) της σύμβασης.

10. Εμπιστευτικότητα 
 10.1 Ο Αγοραστής θα τηρεί την εμπιστευτικότητα 
όλων των πληροφοριών τεχνικής φύσεως (π.χ. σχεδί-
ων, τεχνικών καταλόγων, εγγράφων και αλληλογραφίας 
εν γένει) και όλων των πληροφοριών που χαρακτηρί-
ζονται ρητά ως εμπιστευτικές τις οποίες λαμβάνει από 
την Caprari και τις οποίες έχει πληροφορηθεί σε κάθε 
περίπτωση στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης. Ο 
Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί την εν λόγω εμπιστευ-
τικότητα για περίοδο 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία 
παράδοσης του τελευταίου Προϊόντος ή παρτίδας Προ-
ϊόντων που πωλήθηκε στον Αγοραστή. Δικαιώματα βιο-
μηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σχετικά με τα υλικά 
ή τα Προϊόντα που πωλούνται (συμπεριλαμβανομένων 
σχεδίων, εγχειριδίων, φυλλαδίων κ.λπ. τα οποία πα-
ραδίδονται με ή/και σε σχέση με τα Προϊόντα) ανήκουν 
αποκλειστικά στην Caprari και στους σχετικούς κυρίους 
τους.

11. Εγγυήσεις - Περιορισμός της εφαρμογής των εγ-
γυήσεων και της ευθύνης - Επισκευές και υποχρέω-
ση παραλαβής
 11.1 Εκτός εάν συμφωνείται άλλως στη σύμβαση, 
όλα τα Προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση για ελαττώ-
ματα ή δυσλειτουργίες για περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών 
από την ημερομηνία τιμολόγησης. Η αντικατάσταση με-
ρών ή Προϊόντων βάσει της εγγύησης δεν παρατείνει τη 
διάρκεια της εγγύησης.
 11.2 Τα ελαττώματα πρέπει να δηλώνονται εγ-
γράφως από τον Αγοραστή εντός 8 (οχτώ) ημερών από 
τη στιγμή που το ελάττωμα γίνεται αντιληπτό επί ποινή 
απώλειας του δικαιώματος. Κατά τη δήλωση ελαττώμα-
τος, πρέπει να αναφέρεται το ελάττωμα που παρουσιά-
στηκε και τα εξής στοιχεία ταυτοποίησης των Προϊόντων: 
μοντέλο, ημερομηνία παράδοσης, σειριακός αριθμός, 
αριθμός τιμολογίου. Η Caprari διατηρεί το δικαίωμα να 
ελέγξει η ίδια ή να αναθέσει σε άλλους τον έλεγχο των 
Προϊόντων τα οποία κατά δήλωση του Πελάτη είναι μη 
συμμορφούμενα ή ελαττωματικά.
 11.3 Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περι-
πτώσεις: i) το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα 
(χρήσεις που δεν προβλέπονται στο εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας που έχει παράσχει η Caprari, λανθασμένη εγκα-
τάσταση, λανθασμένη ανάθεση εργασιών ή/και ρύθμι-
ση), ii) τροποποιήσεις ή επισκευές των Προϊόντων που 
πραγματοποιήθηκαν από τον Αγοραστή και οι οποίες 
δεν εγκρίθηκαν ρητά από την Caprari, iii) έλλειψη της 
προληπτικής και τακτικής συντήρησης η οποία καθο-
ρίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης, iv) 
αντικατάσταση μερών με μη αυθεντικά ανταλλακτικά, 
v) τα Προϊόντα έχουν αποθηκευτεί σε περιβάλλον ακα-
τάλληλο/μη συμμορφούμενο με τις οδηγίες της Caprari, 
vi) φυσιολογική φθορά στα πλαίσια της ορθής χρήσης, 
συνεχές ρεύμα, χημική διάβρωση, ανωμαλίες ηλεκτρο-
δότησης, ηλεκτρικές συνδέσεις που δεν προβλέπονται 
στο εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης, ανωμαλίες 
μηχανικής ενεργοποίησης, vii) λανθασμένη επιλογή από 
τον Αγοραστή των μερών του προϊόντος ή/και του συ-
στήματος, λανθασμένες ρυθμίσεις από τον Αγοραστή ή/
και ελαττώματα δευτερευουσών συσκευών (ήτοι συστή-
ματα ενεργοποίησης, ρύθμισης και ελέγχου), viii) ζημιές 
προκληθείσες κατά τη μεταφορά, ix) ζημιές που οφείλο-
νται σε ανωτέρα βία.
 11.4 H επέμβαση στο πλαίσιο της εγγύησης υπό-
κειται αυστηρά στην έγκαιρη συμμόρφωση του Αγορα-
στή με όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν πριν από 
τη διατύπωση παραπόνου και με εκείνες που λήγουν 
κατά τη διάρκεια των εργασιών που σχετίζονται με την 
ίδια την εγγύηση.
 11.5 Η επέμβαση στο πλαίσιο της εγγύησης, με 
την επιφύλαξη προηγούμενης αξιολόγησης από την 
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Caprari σχετικά με την εφαρμογή της εγγύησης, περι-
λαμβάνει, κατ’ επιλογή της Caprari, την επισκευή ή την 
αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών ή Προϊόντων, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία ανά-
μεσα στα Μέρη. Τα Προϊόντα, τα οποία, κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης, παρουσιάζουν βλάβες ή κατασκευαστικά 
ελαττώματα, πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την από-
δειξη αγοράς, ύστερα από έγγραφη άδεια της Caprari, 
«DDP», «Παραδοτέο, Δασμός Πληρωμένος» (Διεθνείς 
Εμπορικοί Όροι Incoterms® 2020), από τον Αγοραστή 
στην Caprari ή στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέ-
τησης, το οποίο, σε περίπτωση επαλήθευσης των προ-
ϋποθέσεων της εγγύησης, θα πραγματοποιήσει την επι-
σκευή ή την αντικατάσταση. 
 11.6 Όλα τα έξοδα για την αποσυναρμολόγηση 
των Προϊόντων από το μέρος εγκατάστασής τους, για τη 
μεταφορά και την επακόλουθη επανασυναρμολόγηση 
ή επανεγκατάσταση βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
Αγοραστή.
 11.7 Μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή, η Caprari θα 
ειδοποιήσει τον Αγοραστή ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα 
προς παραλαβή (εφεξής, «Ειδοποίηση Επισκευής»). Ο 
Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα επισκευασμέ-
να Προϊόντα εντός 30 (τριάντα) ημερών από την προα-
ναφερθείσα ειδοποίηση και αναγνωρίζει ότι, αν δεν τα 
παραλάβει εμπρόθεσμα, η Caprari θα έχει δικαίωμα να 
αποθηκεύσει τα Προϊόντα που δεν έχουν παραληφθεί 
από τον Αγοραστή, με έξοδα και κίνδυνο του τελευταίου. 
Επιπλέον, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι, εφόσον παρέλ-
θουν 45 (σαράντα πέντε) ημέρες από την Ειδοποίηση 
Επισκευής χωρίς ο Αγοραστής να παραλάβει τα Προϊ-
όντα, η Caprari έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινή ύψους 
50 (πενήντα) ευρώ ανά εβδομάδα με μέγιστο όριο το 
ποσό που ισούται με το μισό του τιμήματος αγοράς του 
Προϊόντος, με την επιφύλαξη του δικαιώματος για απο-
ζημίωση λόγω περαιτέρω ζημιών.
 11.8 Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής δεσμεύ-
εται να παραλάβει τα Προϊόντα το αργότερο εντός 180 
(εκατόν ογδόντα) ημερών από την Ειδοποίηση Επισκευ-
ής, εξουσιοδοτώντας ρητώς την Caprari να διαθέσει τα 
Προϊόντα που δεν έχουν παραληφθεί εντός της προα-
ναφερθείσας προθεσμίας, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο, 
χωρίς υποχρέωση να καταβάλει στον Αγοραστή τα έσο-
δα από την εν λόγω διάθεση. Το ίδιο ισχύει και για τα 
Προϊόντα που δεν έχει παραλάβει ο Αγοραστής ύστερα 
από την αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) από την Caprari 
σχετικά με την εφαρμογή της εγγύησης.
 11.9 Εάν συμφωνηθεί ότι οι επισκευές δυνάμει της 
εγγύησης θα πραγματοποιηθούν επιτόπου, η Caprari 
δεσμεύεται να αντικαταστήσει δωρεάν τα ανταλλακτικά 
υπό τους όρους της εγγύησης.
 11.10 Επιπλέον, εφόσον απαιτείται, η Caprari 

θα παράσχει εξειδικευμένο προσωπικό για επισκευές, 
υπό την προϋπόθεση ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες θα 
βαραίνουν τον Αγοραστή, σύμφωνα με προηγούμενη 
συμφωνία των Μερών, σε εύλογες τιμές της αγοράς. Ο 
Αγοραστής θα επωμίζεται τα έξοδα για τα απαραίτητα 
μέσα σχετικά με τον χειρισμό  των υλικών έως την ολο-
κλήρωση της επισκευής, καθώς και για το βοηθητικό 
προσωπικό, το οποίο θα καταστήσει αμέσως διαθέσιμο 
στο προσωπικό της Caprari. Ο Αγοραστής θα επωμίζε-
ται επίσης τα έξοδα μετακίνησης, επισιτισμού και διαμο-
νής του προσωπικού της Caprari, που θα διατίθεται για 
επισκευές εκτός των εγκαταστάσεων της Caprari. 
 11.11 Σε κάθε περίπτωση, τα εξαρτήματα που 
αντικαταστάθηκαν εξακολουθούν να αποτελούν ιδιοκτη-
σία της Caprari.
 11.12 Τα ελαττώματα των Προϊόντων τα οποία 
γνωστοποιεί ο Αγοραστής στην Caprari δεν εξουσιοδο-
τούν τον Αγοραστή: i) να αναστείλει τις ληξιπρόθεσμες 
πληρωμές, ii) να θεωρήσει καταγγελθείσα τη σύμβαση ή 
να ζητήσει την καταγγελία της.
 11.13 Η εγγύηση που παρέχει η Caprari περιορί-
ζεται μόνο στην επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττω-
ματικών Προϊόντων. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη 
για άμεσες ή/και έμμεσες ζημιές που προκύπτουν από 
την πώληση και χρήση των Προϊόντων όπως ενδεικτικά: 
παύσεις παραγωγής, διακοπή ή/και απώλεια παραγω-
γής, διαφυγόντα ή περιορισμένα έσοδα, έξοδα κ.λπ. Σε 
κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Caprari σε σχέση με τη 
σύμβαση με τον Αγοραστή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση 
περιορίζεται στο τίμημα που κατέβαλε ο Αγοραστής για 
τα Προϊόντα.
 11.14 Τα μέρη συμφωνούν ότι η Caprari δεν φέ-
ρει ευθύνη ούτε είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη 
για ατυχήματα που υπέστησαν πρόσωπα ή πράγματα 
λόγω ή κατά τη διάρκεια της χρήσης των Προϊόντων ή 
εξαιτίας ή ανάλογα με τα Προϊόντα τα οποία οφείλονται 
σε απλή αμέλεια.
 11.15 Η Caprari δεν ευθύνεται σε περίπτωση 
παραβίασης δικαιώματος σε ευρεσιτεχνίες, εμπορικά 
σήματα, μοντέλα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ή βι-
ομηχανικής ιδιοκτησίας, εάν τα Προϊόντα κατασκευάζο-
νται κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή ή/και του διανο-
μέα ή εάν βασίζονται σε σχέδια, υποδείξεις ή πρότυπα 
που παρέχονται από αυτούς. Ο Αγοραστής δεσμεύεται 
να αποζημιώσει πλήρως και δεόντως την Caprari για 
ζημιές, απώλειες, έξοδα ή δαπάνες, συμπεριλαμβα-
νομένων δικαστικών εξόδων, τα οποία αναλαμβάνει η 
Caprari έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή δημόσιας αρχής 
εξαιτίας των ανωτέρω.
 11.16 Με την επιφύλαξη εφαρμοστέων διατάξε-
ων αναγκαστικού δικαίου, η εγγύηση που προβλέπεται 
στο Άρθρο 11 είναι η μοναδική εγγύηση που παρέχει η 
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Caprari σε σχέση με τα Προϊόντα. Η εγγύηση παρέχεται 
ρητώς προς αντικατάσταση οποιασδήποτε άλλης εγγύ-
ησης ή δήλωσης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανο-
μένης οποιασδήποτε εγγύησης σχετικά με την επάρκεια 
των Προϊόντων. 

12. Λοιπές διατάξεις - Επικοινωνία
 12.1 Πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με 
προσφορές, καταλόγους, φυλλάδια, διαφημίσεις, όπως, 
ενδεικτικά, πληροφορίες σχετικά με το βάρος, υπηρε-
σίες, διαστάσεις, όρους παράδοσης κ.λπ., είναι μόνο 
ενδεικτικές και δεν συνιστούν σχετική δέσμευση της 
Caprari. 
 12.2 Κάθε επικοινωνία που απαιτείται δυνάμει της 
σύμβασης ή/και η οποία σχετίζεται με τους Όρους θα 
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία
 13.1 Ο Αγοραστής και η Caprari συμφωνούν ότι 
οι παρόντες Όροι και η ερμηνεία, εκπλήρωση, εκτέλεση, 
παραβίαση και ισχύς τους, καθώς και η συμμόρφωση με 
αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα Μέρη εξαι-
ρούν ρητώς την εφαρμογή της Σύμβασης της Βιέννης 
του 1980 για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών. 
 13.2 Διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετι-
κά με τους Όρους ή οποιαδήποτε σύμβαση που υπογρά-
φεται σχετικά με τους Όρους και οι οποίες αφορούν την 
ερμηνεία, εκτέλεση, παραβίαση και την εγκυρότητα και 
αποτελεσματικότητα αυτών θα υπόκεινται στην αποκλει-
στική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

14. Τελικές διατάξεις
 14.1 Οι παρόντες Όροι μπορούν να αναθεωρού-
νται, να τροποποιούνται και να ενοποιούνται μόνο από 
την Caprari και δη εγγράφως.

15. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 15.1 Δυνάμει του ιταλικού Νομοθετικού Διατάγ-
ματος 196/03 (του επονομαζόμενου «Κώδικα περί προ-

στασίας προσωπικών δεδομένων») και του ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 679/2016 («ΓΚΠΔ»), τα Μέρη από κοινού 
συμφωνούν ότι, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτή-
των που προβλέπονται από τους Όρους, τα προσωπι-
κά δεδομένα που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα θα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των Όρων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, συμπε-
ριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, ή για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από 
το εφαρμοστέο δίκαιο και τις αρμόδιες αρχές.

16. Μερική ακυρότητα
 16.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης 
των παρόντων Όρων ή η επιβεβαίωση παραγγελίας, εί-
ναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, θα θε-
ωρείται τροποποιηθείσα κατά τον ελάχιστο βαθμό που 
απαιτείται, ώστε να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εκτελε-
στή. Εάν η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι δυνατή, η 
σχετική διάταξη ή το μέρος της διάταξης θα θεωρείται 
ότι έχει διαγραφεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγρα-
φή διάταξης ή μέρος διάταξης σύμφωνα με τον παρόντα 
όρο 16, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτε-
λεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων 
Όρων ή την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
 16.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης 
των παρόντων Όρων ή η επιβεβαίωση παραγγελίας, 
είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, τα μέρη θα δια-
πραγματευθούν καλή τη πίστει για την τροποποίηση της 
εν λόγω διάταξης έτσι ώστε, ως τροποποιηθείσα, να κα-
ταστεί νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή και, στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, να επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο εμπορι-
κό αποτέλεσμα της αρχικής διάταξης.
Υπογραφή σε ένδειξη αποδοχής

Ο Αγοραστής

  ____________________
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