
 
 
 
 

 
 

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ XEIKON INTERNATIONAL B.V. 
 

1. Ορισµοί 
Στους παρόντες Όρους Πώλησης, οι όροι µε κεφαλαία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Έντυπο 
Πώλησης του οποίου αποτελούν µέρος, ή ορίζονται στη συνέχεια. 

 
2. ∆υνατότητα εφαρµογής 
2.1 Οι παρόντες Όροι Πώλησης, από κοινού µε το Έντυπο Πώλησης, αποτελούν τη Σύµβαση Πώλησης µεταξύ της 

XEIKON και του Πελάτη. Οι παρόντες Όροι Πώλησης ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε επόµενη πώληση ή/και 
παράδοση εξοπλισµού από τη XEIKON στον Πελάτη. Αποκλείεται ρητώς η δυνατότητα εφαρµογής οποιωνδήποτε 
όρων παράδοσης ή/και άλλων όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη. Στην περίπτωση και στο µέτρο που 
οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Πώλησης είναι αντίθετη µε µία ή περισσότερες διατάξεις του Εντύπου 
Πώλησης, υπερισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Εντύπου Πώλησης.Εάν, µετά την αγορά του Εξοπλισµού, ο 
Πελάτης δεν παραγγείλει ταυτόχρονα υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, η XEIKON δεν υποχρεούται να 
αναλάβει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στον Πελάτη σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, εάν το ζητήσει ο Πελάτης. 

3. Αµοιβή και πληρωµή 
3.1 Όλες οι τιµές εκφράζονται στο νόµισµα που αναφέρεται στο Έντυπο Πώλησης και δεν περιλαµβάνουν φόρο 

πώλησης, φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και οποιουσδήποτε άλλους δασµούς και έξοδα. Ο Πελάτης πρέπει να 
πραγµατοποιεί κάθε πληρωµή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Εάν δεν 
πραγµατοποιήσει την εν λόγω πληρωµή, ο Πελάτης οφείλει, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση αθέτησης 
υποχρέωσης από την XEIKON, να καταβάλει στη XEIKON το ισχύον νόµιµο επιτόκιο από  την ηµεροµηνία 
έκδοσης του τιµολογίου, πέραν του βασικού οφειλόµενου ποσού. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να αντισταθµίσει ή να 
αναστείλει πληρωµές. 

3.2 Εάν, αφού του αποσταλεί ειδοποίηση αθέτησης υποχρέωσης, ο Πελάτης εξακολουθεί να µην εξοφλεί κάποιο 
τιµολόγιο, η XEIKON δύναται να προσλάβει υπηρεσία εισπράξεων και, στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης πρέπει 
να καλύψει επίσης πλήρως οποιαδήποτε δικαστικά και εξωδικαστικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ 
άλλων, όλων των εξόδων που οφείλονται σε (εξωτερικούς) εµπειρογνώµονες, δικηγόρους ή/και µεσίτες 
επιπροσθέτως των εξόδων που προσδιορίζονται από το νόµο σε σχέση µε την είσπραξη αυτής της απαίτησης ή 
άλλου είδους επιβολή των απαιτήσεων, το ύψος των οποίων ορίζεται σε ελάχιστο ποσοστό 15% του συνολικού 
ποσού που αξιώνει η XEIKON. 

3.3 Στην περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας Εξοπλισµού από τον Πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, ο Πελάτης 
συµφωνεί ότι η Αρχική Κατάθεση (ύψους 20% του Συνολικού Τιµήµατος Αγοράς) παραµένει πληρωτέα από τον 
Πελάτη στη XEIKON ή, εάν έχει ήδη καταβληθεί, κρατείται από τη XEIKON ως ελάχιστη συµφωνηθείσα 
αποζηµίωση για τα έξοδα µε τα οποία έχει επιβαρυνθεί, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος της XEIKON να λάβει 
πλήρη αποζηµίωση ή να αξιώσει εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη ή/και οποιωνδήποτε άλλων 
δικαιωµάτων της. 

 
4. Μεταφορά 
4.1 Η XEIKON προσδοκά ότι η µεταφορά θα λάβει χώρα περίπου την αναµενόµενη ηµεροµηνία αποστολής ή την 

περίοδο που ορίζεται στο Έντυπο Πώλησης. Όταν ο Εξοπλισµός είναι έτοιµος να αποσταλεί, η XEIKON 
ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά. Η XEIKON θα καταβάλει προσπάθεια να ανταποκριθεί στην αναµενόµενη 
ηµεροµηνία αποστολής ή παράδοσης. Ωστόσο, όλες οι ηµεροµηνίες που δηλώνει η XEIKON αποτελούν µόνο 
εκτιµήσεις (ακόµα και εάν αυτό δεν αναφέρεται) και η καθυστέρηση πέραν µιας δηλωθείσας ηµεροµηνίας 
αποστολής ή/και παράδοσης δεν συνιστά σε καµία περίπτωση, από µόνη της, παραβίαση ή αθέτηση  
υποχρέωσης από τη XEIKON βάσει της Σύµβασης Πώλησης. Ακόµα και εάν οι Συµβαλλόµενοι συµφωνήσουν σε 
οριστική προθεσµία, η XEIKON δεν αθετεί τις υποχρεώσεις της λόγω καθυστέρησης πέραν της προθεσµίας έως 
ότου ο Πελάτης να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση αθέτησης υποχρέωσης και παροχής εύλογης προθεσµίας 
επανόρθωσης. Η ΧΕΙΚΟΝ δεν δεσµεύεται από οποιουσδήποτε όρους (παράδοσης), είτε είναι οριστικοί είτε όχι, 
τους οποίους δεν δύναται να εκπληρώσει λόγω συνθηκών πέραν του ελέγχου της ΧΕΙΚΟΝ ή εάν οι 
Συµβαλλόµενοι έχουν συµφωνήσει αλλαγή στο περιεχόµενο ή το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης Πώλησης 
(πρόσθετες εργασίες, αλλαγή στις προδιαγραφές, κ.λπ.). Εάν ενδέχεται να µην εκπληρωθεί κάποιος όρος ή 
ηµεροµηνία παράδοσης, οι Συµβαλλόµενοι θα διαβουλευθούν µεταξύ τους το συντοµότερο δυνατό. 

4.2 Ο Εξοπλισµός πωλείται και παραδίδεται µε πληρωµένα τα µεταφορικά έξοδα και τα ασφάλιστρα (όροι Incoterms 
2010). Ο Πελάτης υποχρεούται να χειριστεί και να αποδεχθεί την παράδοση του Εξοπλισµού σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ΧΕΙΚΟΝ. Εάν ο Πελάτης δεν το πράξει ή/και λόγω αυτού ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο  
καθυστερήσει την αποστολή ή την παράδοση (είτε αυτή γίνεται λόγω καθυστερηµένης πληρωµής από τον Πελάτη 
είτε όχι), ο Πελάτης θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση. Εν συνεχεία, 
η Τελική Πληρωµή και οποιοδήποτε προηγούµενο ποσό του Συνολικού Τιµήµατος Αγοράς που εξακολουθεί να 
είναι απλήρωτο καθίσταται άµεσα οφειλόµενο, ως εάν είχε πραγµατοποιηθεί η µεταφορά και η παράδοση, ενώ η 
XEIKON δύναται να αποθηκεύσει τον Εξοπλισµό µε κίνδυνο και δαπάνες του Πελάτη.Ο Πελάτης συµµορφώνεται 
αυστηρά µε όλους τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς περί εξαγωγής, εισαγωγής και επανεξαγωγής. 

 
5. Ανωτέρα βία 
5.1 Οι υποχρεώσεις της ΧΕΙΚΟΝ βάσει της Σύµβασης Πώλησης περιορίζονται από οποιοδήποτε συµβάν ή αιτία 

πέραν του ελέγχου της ΧΕΙΚΟΝ, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των εξής συµβάντων: πυρκαγιές, 
ανθρώπινες απώλειες, ατυχήµατα, µεταφορικές δυσκολίες, κυβερνητικές παρεµβάσεις ή κανονισµοί, αδυναµία ή 
ουσιαστική δυσκολία λήψης εξοπλισµού, υλικών ή κατάλληλου εργατικού δυναµικού επαρκούς για την εκπλήρωση 
των παραγγελιών της κατά τρόπο έγκαιρο ή βάσει εύλογων όρων και οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου 
της ΧΕΙΚΟΝ, καθένα εκ των οποίων αποκαλείται «συµβάν ανωτέρας βίας». Συµβάν ανωτέρας βίας θεωρείται 
επίσης ότι αποτελεί οποιοδήποτε παρόµοιο συµβάν από µέρους των προµηθευτών της ΧΕΙΚΟΝ, η ανεπαρκής 
συµµόρφωση των προµηθευτών µε τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ελαττωµατικά προϊόντα, υλικά ή λογισµικό 
τρίτων που απαιτείται να χρησιµοποιήσει η ΧΕΙΚΟΝ βάσει της συµφωνίας της µε τον Πελάτη. Η ΧΕΙΚΟΝ δεν  
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε µη εκπλήρωση υποχρεώσεων, καθυστέρηση ή/και επακόλουθη ζηµία που 
προκαλείται από συµβάν ανωτέρας βίας. 



    

5.2 Εάν και στο µέτρο που η µεταφορά του Εξοπλισµού καθυστερήσει πέραν των έξι (6) µηνών από την αναµενόµενη 
ηµεροµηνία αποστολής που αναφέρεται στο Έντυπο Πώλησης λόγω συµβάντος ανωτέρας βίας από την πλευρά 
της XEIKON, οποιοδήποτε µέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Πώλησης αποστέλλοντας έγγραφη 
ειδοποίηση στο έτερο µέρος, κατόπιν της οποίας η ΧΕΙΚΟΝ οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωµή που έχει γίνει 
βάσει της Σύµβασης Πώλησης άτοκα, διευθετώντας πλήρως και οριστικά οποιαδήποτε και το σύνολο των 
υποχρεώσεων της ΧΕΙΚΟΝ βάσει της Σύµβασης Πώλησης και οποιεσδήποτε συναφείς συµβατικές ή/και µη 
συµβατικές υποχρεώσεις. 

 
6. Εγκατάσταση 
6.1 Ο Πελάτης οφείλει να εκφορτώσει και να τοποθετήσει άµεσα τον Εξοπλισµό στην αρχική συσκευασία εντός της 

µονάδας του και είναι απεριόριστα υπεύθυνος για την παροχή κατάλληλης βάσης, απαραίτητου εξοπλισµού, 
υλικών, υπηρεσιών, τεχνικά καταρτισµένου προσωπικού και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την εγκατάσταση/ το 
στήσιµο του Εξοπλισµού. Ο χώρος εγκατάστασης του Εξοπλισµού πρέπει να είναι σύµµορφος προς τις 
δηµοσιευµένες απαιτήσεις της ΧΕΙΚΟΝ όσον αφορά το χώρο, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το περιβάλλον 
και ο Πελάτης συµφωνεί να παρέχει δωρεάν φυσική και ηλεκτρονική πρόσβαση στον Εξοπλισµό και σε 
τηλεφωνική γραµµή. Η ΧΕΙΚΟΝ θα συνδέσει υπηρεσίες µε τον Εξοπλισµό και θα είναι υπεύθυνη για την έναρξη 
λειτουργίας του Εξοπλισµού. 

6.2 Ο Εξοπλισµός θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του 
Εξοπλισµού ή µόλις ο Πελάτης θέσει σε παραγωγική χρήση τον Εξοπλισµό, ανάλογα µε το ποιο από τα δύο θα 
λάβει χώρα πρώτο, όπως προσδιορίζεται από τη ΧΕΙΚΟΝ («Ηµεροµηνία Εγκατάστασης») Η ΧΕΙΚΟΝ δύναται     
να απαιτεί υπογραφή από τον Πελάτη εντύπου αποδοχής. Οποιαδήποτε ηµεροµηνία ή περίοδος εγκατάστασης 
που δηλώνεται από τη ΧΕΙΚΟΝ δηλώνεται απλώς για σκοπούς ενηµέρωσης· αθέτηση υποχρέωσης αρχίζει να 
υφίσταται µε την επίδοση στη ΧΕΙΚΟΝ έγγραφης απαίτησης για το σκοπό αυτό, παρέχοντας στην ΧΕΙΚΟΝ  
εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων. 

6.3 Η συσκευασία του Εξοπλισµού παραµένει στην ιδιοκτησία της ΧΕΙΚΟΝ και, εάν ζητηθεί, πρέπει να επιστραφεί 
στην ΧΕΙΚΟΝ ή την καθορισµένη συνδεδεµένη εταιρεία της αµέσως µετά την εγκατάσταση του Εξοπλισµού, 
σύµφωνα µε τις ετικέτες που επισυνάπτονται στη σχετική συσκευασία και τις διαδικασίες επιστροφής. Εάν δεν 
υπάρξει τέτοιο αίτηµα, ο Πελάτης υποχρεούται να απορρίψει τη συσκευασία µε δικές του δαπάνες σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς. 

 
7. Παρακράτηση δικαιώµατος ιδιοκτησίας και άλλα µέσα θεραπείας της XEIKON 
7.1 Το δικαίωµα ιδιοκτησίας του Εξοπλισµού που παραδίδεται από την XEIKON δεν µεταβιβάζεται στον Πελάτη µέχρι 

ηl XEIKON να λάβει την πλήρη πληρωµή της Συνολικής Τιµής Αγοράς και τυχόν συσσωρευµένων τόκων, και/ή 
δαπανών είσπραξης. 

7.2 Μέχρι να συµµορφωθεί ο Πελάτης µε όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της XEIKON στο πλαίσιο της Σύµβασης 
Πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής της Συνολικής Τιµής Αγοράς και τυχόν συµβατικών τόκων και/ή 
δαπανών είσπραξης, ο Εξοπλισµός δεν δύναται να µεταπωληθεί, µεταβιβαστεί, ενεχυριασθεί ή άλλως 
επιβαρυνθεί, ή να χρησιµοποιηθεί ως ασφάλεια για απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου ή συνδεδεµένης εταιρείας του 
Πελάτη. 

7.3 Εάν η νοµοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται ο Εξοπλισµός περιλαµβάνει περαιτέρω δυνατότητες για 
παρακράτηση του δικαιώµατος ιδιοκτησίας πέρα από αυτές που προβλέπει η παράγραφος 7.1 παραπάνω, αυτές 
οι περαιτέρω δυνατότητες θεωρούνται από τους Συµβαλλόµενους ως οριζόµενες για την XEIKON, υπό τον όρο ότι 
εάν δεν µπορεί να καθοριστούν αντικειµενικά οι περαιτέρω κανόνες µε τους οποίους σχετίζεται  η  παρούσα 
διάταξη, εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 7.1 

7.4 Ο Πελάτης αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους απώλειας ή ζηµίας του Εξοπλισµού από τη στιγµή που η XEIKON 
έχει παραδώσει τον Εξοπλισµό στον µεταφορέα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 των παρόντων Όρων  
Πώλησης, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται η XEIKON να έχει επιλέξει το µεταφορέα. Ο Πελάτης, µέχρι να 
συµµορφωθεί µε όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της XEIKON στο πλαίσιο της Σύµβασης Πώλησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής της Συνολικής Τιµής Αγοράς και τυχόν συµβατικών τόκων και/ή δαπανών 
είσπραξης, διατηρεί επαρκή (πρόσθετη) ασφάλεια έναντι απώλειας και/ή ζηµίας του εξοπλισµού, σε ποσό που 
ισούται µε την πλήρη και Συνολική Τιµής αγοράς, και δίνει την εντολή στον ασφαλιστή να πραγµατοποιήσει 
οποιοδήποτε πληρωµή στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης στην XEIKON, εκτός εάν η XEIKON δώσει έγγραφη 
εντολή για κάτι διαφορετικό. Οι υποχρεώσεις του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης δύνανται να 
καλυφθούν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια «πλήρους κάλυψης» του Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν καταφέρει να 
διατηρήσει τη εν λόγω ασφάλεια, η XEIKON δύναται να αποκτήσει την ίδια µε έξοδα του Πελάτη. Στην περίπτωση 
που ο Πελάτης δεν καταφέρει να καταβάλλει οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης 
Πώλησης, δεν καταφέρει να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη συµβατική του υποχρέωση, παύσει την επιχειρηµατική 
του δραστηριότητα, κηρυχθεί αφερέγγυος, προχωρήσει σε στάση πληρωµών ή οποιαδήποτε παρόµοια  
διαδικασία, εκτός από οποιοδήποτε διαθέσιµο µέσο θεραπείας βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, η XEIKON έχει 
το δικαίωµα να ασκήσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέσα θεραπείας: (α) να καταγγείλει τη Σύµβαση 
Πώλησης µε άµεση ισχύ και να ανακτήσει τον Εξοπλισµό µε οποιονδήποτε τρόπο (δηλ. να εισέλθει σε 
οποιονδήποτε χώρο όπου δύναται να βρίσκεται ο Εξοπλισµός και να τον θέσει υπό την κατοχή της), στην οποία 
περίπτωση η XEIKON δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρµόσει όλες τις προηγούµενες πληρωµές 
που έγιναν από τον Πελάτη ως (τµηµατική) αποζηµίωση για τη χρήση, την απόσβεση και το κόστος ανάκτησης  
του Εξοπλισµού, µε πάγιο ελάχιστο ως προς το ποσό της Αρχικής Κατάθεσης, (β) να απαιτήσει από τον Πελάτη  
να συγκεντρώσει τον Εξοπλισµό για ασφαλή µεταφορά και να της τον διαθέσει, (γ) να πωλήσει τον Εξοπλισµό, 
παρέχοντας στον Πελάτη προηγούµενη ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ηµερών για την εν λόγω σχεδιαζόµενη 
πώληση, και να ορίσει τις σχετικές διαδικασίες, µε τα λιγότερο εύλογα έξοδα για την πραγµατοποίηση της εν λόγω 
πώλησης να καλύπτονται από την XEIKON, έναντι οποιουδήποτε ποσού που οφείλει στην XEIKON ο Πελάτης. 
Εάν η XEIKON εκκινήσει νοµικές διαδικασίες για να ανακτήσει τυχόν οφειλόµενα ποσά στο πλαίσιο της παρούσης 
Σύµβασης Πώλησης ή για να θέσει υπό την κατοχή της τον Εξοπλισµό, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις 
σχετικές τρέχουσες εξωδικαστικές και δικαστικές δαπάνες που επιβαρύνουν την XEIKON σε ποσοστό  
τουλάχιστον 10% των οφειλόµενων από τον Πελάτη ποσών, όπως, ενδεικτικά, οι τρέχουσες αµοιβές των 
δικηγόρων και των δικαστικών επιµελητών. Εάν περισσότεροι από ένας Πελάτες αναφέρονται στη Σύµβαση 
Πώλησης, κάθε υποχρέωση πληρωµής ή ευθύνη που απορρέει από το παρόν είναι εις ολόκληρον. Τα δικαιώµατα 



της XEIKON είναι αθροιστικά και κάθε ενέργεια για την άσκηση ενός εκ των δικαιωµάτων της δεν θα θεωρείται ότι 
αποτελεί αποποίηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος το οποίο ενδεχοµένως κατέχει η XEIKON. Κάθε 
αποποίηση της XEIKON για ή σε σχέση µε συγκεκριµένη παραβίαση ή αθέτηση δεν αποτελεί αποποίηση 
οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ή αθέτησης από τον Πελάτη, ή αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώµατος της 
XEIKONΗ XEIKON δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να απαιτήσει από τον Πελάτη να παρέχει πρόσθετη 
ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Σύµβασης Πώλησης. 

8. Εγγυήσεις 
8.1 Η XEIKON εγγυάται ότι µε την παραλαβή της πλήρους και έγκαιρης πληρωµής της Συνολικής Τιµής Αγοράς από 

τον Πελάτη, η κυριότητα του Εξοπλισµού (µε εξαίρεση τυχόν (υπο)αδειοδοτηµένων υλικών,  
συµπεριλαµβανοµένου του περιλαµβανόµενου λογισµικού) µεταβιβάζεται στον Πελάτη, χωρίς οποιαδήποτε 
επιβάρυνση. 

8.2 Η XEIKON εγγυάται στον Πελάτη ότι σε συνθήκες κανονικής χρήσης, ο Εξοπλισµός που αγοράστηκε δεν    
θα παρουσιάσει ελαττώµατα υλικών και κατασκευής εντός περιόδου δώδεκα (12) µηνών από την 
Ηµεροµηνία Εγκατάστασης (η «Περίοδος Εγγύησης»). Η παρούσα εγγύηση ισχύει µόνο για τον Εξοπλισµό 
όπως παραδίδεται από την XEIKON βάσει της Σύµβασης Πώλησης, χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές ή 
τροποποιήσεις από πλευράς του Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου. 

8.3 Μετ’επιφυλάξεως των ανωτέρων, τα µεταχειρισµένα (U-) µηχανήµατα και/ή ο Εξοπλισµός πωλούνται και 
παραδίδονται «ως έχουν», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή, υποδηλούµενη, νοµική ή άλλη, εκτός εάν 
καταγράφεται κάτι διαφορετικό στο Έντυπο Πώλησης, στην οποία περίπτωση ισχύουν όλοι οι περιορισµοί που 
περιλαµβάνονται στο παρόν. 

8.4 Οι υποχρεώσεις της XEIKON στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης (α) περιορίζονται αποκλειστικά στην επισκευή 
ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της XEIKON, στην αντικατάσταση του εξοπλισµού ή εξαρτηµάτων τα οποία θεωρεί 
ελαττωµατικά η XEIKON κατά την επιστροφή τους στη µονάδα της FOB XEIKON (Incoterms 2010) εντός της 
Περιόδου Εγγύησης, ή επιστροφή της καταβληθείσας τιµής αγοράς ή οποιουδήποτε µέρους της, και (β) δεν 
περιλαµβάνουν τη φυσιολογική φθορά, τις προµήθειες σε αναλώσιµα, τα εξαρτήµατα χρήσης, την εργασία, τις 
περιοδικές ρυθµίσεις, τον καθαρισµό, τη συντήρηση ή τις υπηρεσίες υποστήριξης, τα οποία (εάν υφίστανται) θα 
καθορίζονται αποκλειστικά από τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών που έχει συνοµολογηθεί µεταξύ της XEIKON  
και του Πελάτη. Τυχόν επισκευές ή αντικαταστάσεις που γίνονται από την XEIKON στο πλαίσιο της παρούσας 
περιορισµένης εγγύησης θα καλύπτονται κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της Περιόδου Εγγύησης και υπό τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που ισχύουν για τον αρχικό Εξοπλισµό. 

8.5 Η XEIKON δεν φέρει καµία υποχρέωση στο πλαίσιο της παρούσα εγγύησης στην περίπτωση που: (α) ο 
Εξοπλισµός έχει υποστεί κακή χρήση (συµπεριλαµβανοµένης κάθε χρήσης που ξεπερνά τις προδιαγραφές της 
XEIKON ή τον σχεδιαζόµενο σκοπό του Εξοπλισµού), µη ενδεδειγµένη εγκατάσταση ή εφαρµογή, τροποποίηση, 
ατύχηµα ή αµέλεια ως προς τη χρήση, την αποθήκευση, τη µεταφορά και το χειρισµό, και οι εν λόγω ενέργειες ή  
τα συµβάντα δεν αποτελούν σφάλµα της XEIKON, (β) ο Εξοπλισµός χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό ή σύνδεση µε 
άλλο εξοπλισµό, προσαρτούµενα εξαρτήµατα ή προµήθειες που δεν φέρουν γραπτή έγκριση της XEIKON για 
χρήση σε συνδυασµό ή σύνδεση µε τον Εξοπλισµό, (γ) η εγκατάσταση, η επισκευή, η αντικατάσταση 
εξαρτηµάτων, η ρύθµιση, η συντήρηση (εκτός της κανονικής συντήρησης λειτουργίας) ή οποιαδήποτε  άλλη 
εργασία επί του Εξοπλισµού διενεργηθούν από τον Πελάτη, τους πελάτες του Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο, (δ) ο 
Πελάτης δεν έχει εξασφαλίσει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος που να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες 
ηλεκτρικούς κώδικες, όπως αποκλειστική γραµµή για την παροχή τροφοδοσίας και κατάλληλη πόλωση και γείωση 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της XEIKON, ή (ε) ο Πελάτης δεν καταφέρει να πραγµατοποιήσει έγκαιρα 
συντήρηση λειτουργίας, όπως καθορίζεται από την XEIKON στο Εγχειρίδιο Χειριστή. 

8.6 Οι επισκευές ή οι αντικαταστάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης θα πραγµατοποιούνται σε 
τακτικές εργάσιµες ηµέρες και κατά τη διάρκεια των τακτικών εργάσιµων ωρών της XEIKON, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος έπειτα από το αίτηµα του Πελάτη. 

8.7 Με εξαίρεση τις εγγυήσεις που καθορίζονται ρητώς στην παρούσα παράγραφο 8, η XEIKON παρέχει τον 
Εξοπλισµό χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, υποδηλούµενη ή νοµική, όπως, ενδεικτικά, τυχόν 
υποδηλούµενες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό, ή εγγυήσεις ποιότητας 
απόδοσης. Τυχόν κανόνες ισχύουσας νοµοθεσίας ή σύµβασης σχετικά µε τη (µη) συµµόρφωση των αγαθών και 
τα διαθέσιµα µέσα θεραπείας που δεν προβλέπονται στους παρόντες Όρους Πώλησης (όπως τυχόν 
προσαρµογές τιµής) εξαιρούνται ρητώς στο µέγιστο επιτρεπτό βαθµό. 

 
9. Ευθύνη και αποζηµίωση 
9.1 Οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη της XEIKON περιορίζεται διαρκώς στο ποσό που καταβάλει πραγµατικά ένας 

ασφαλιστής της XEIKON στο πλαίσιο οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συµβολαίου της XEIKON το οποίο καλύπτει 
την εν λόγω ευθύνη ή, ελλείψει τέτοιου συµβολαίου, στην τιµή µονάδας για τον Εξοπλισµό που προκάλεσε τη 
ζηµία ή αποτελεί το αντικείµενο της ζηµίας. 

9.2 Η XEIKON δεν φέρει ευθύνη προς τον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν συµπτωµατικές, παρεπόµενες, 
ειδικές ή ποινικές ζηµίες, όπως χαµένα κέρδη, χαµένες αποταµιεύσεις, µειωµένη φήµη και πελατεία, 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, ζηµία που προκαλείται από διακοπή επιχειρηµατικών λειτουργιών, ή άλλες 
συµπτωµατικές ή παρεπόµενες ζηµίες, ακόµη και εάν η XEIKON έχει ειδοποιηθεί για το ενδεχόµενο τέτοιας 
ζηµίας. Ο Πελάτης θα αποζηµιώσει την XEIKON έναντι κάθε πιθανής απαίτησης από τρίτους σχετικά µε αυτό το 
θέµα. 

9.3 Οποιαδήποτε ευθύνη της XEIKON σχετικά µε προκύπτουσα παραβίαση της απόδοσης της Σύµβασης    Πώλησης 
µπορεί να προκύψει µόνο εάν η XEIKON λάβει άµεση και δέουσα γραπτή ειδοποίηση αθέτησης από τον Πελάτη, 
συµπεριλαµβανοµένης εύλογης προθεσµίας για τη θεραπεία της παραβίασης και εάν η XEIKON εξακολουθεί να 
παραβιάζει τις υποχρεώσεις της µετά από αυτήν την προθεσµία. Η ειδοποίηση αθέτησης θα πρέπει να 
περιλαµβάνει µια όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερή περιγραφή της παραβίασης, ώστε η XEIKON να µπορεί να 
ανταποκριθεί επαρκώς. 

9.4 Ο Πελάτης είναι υποχρεωµένος να ελέγξει τον Εξοπλισµό και να υποβάλει τυχόν καταγγελίες αναφορικά µε αυτόν 
πριν τον χρησιµοποιήσει και, σε κάθε περίπτωση, εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την Ηµεροµηνία 
Εγκατάστασης. Η XEIKON δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωµα που προκύπτει στη συνέχεια, το οποίο θα 
µπορούσε να είχε ανακαλυφθεί ευλόγως κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου από καταρτισµένο άτοµο εντός της 
προαναφερθείσας περιόδου. 



9.5 Ο Πελάτης αποζηµιώνει και προστατεύει την XEIKON από και έναντι κάθε απαίτησης από τρίτους, απωλειών, 
εξόδων και ζηµιών (συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που αφορούν τραυµατισµό ή ζηµία σε 
ιδιωτικά αγαθά) που προκύπτει από ή σχετίζεται µε µη εκπλήρωση της Σύµβασης Πώλησης από τον Πελάτη ή 
τυχόν εσφαλµένες ενέργειες ή παραλήψεις του Πελάτη, όπως, ενδεικτικά, η αποτυχία τήρησης των οδηγιών της 
XEIKON που  περιλαµβάνονται  σε  οποιοδήποτε  εγχειρίδια  ή φύλλα  οδηγιών, και/ή η αποτυχία  λήψης εύλογων 
µέτρων ασφαλείας, µε οποιονδήποτε τρόπο που να σχετίζεται µε τη Σύµβαση Πώλησης και/ή τον Εξοπλισµό. 

 
10. ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και αποζηµίωση 
10.1 Η XEIKON και/ή οι αδειοδότες της κατέχουν και διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τους τίτλους και τα συµφέροντα επί 

των προγραµµάτων λογισµικού που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο και το χειρισµό του Εξοπλισµού, όπως και 
οποιαδήποτε και όλα τα υλικά, τις αναλύσεις, τους σχεδιασµούς, το υλικό τεκµηρίωσης, τις αναφορές, τις  
δηλώσεις, καθώς και τα προπαρασκευαστικά υλικά και όλα τα εγγενή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως, 
ενδεικτικά, όλες οι αλλαγές και οι βελτιώσεις που γίνονται, ζητούνται ή προτείνονται από τον Πελάτη (όλα µαζί 
ορίζονται ως τα «Προγράµµατα»), µετ’επιφυλάξεως κάθε χρήσης όρων όπως «αγορά», «πώληση» και κάθε τι 
σχετικού εντός του Εντύπου Πώλησης, των Όρων Πώλησης, τυχόν παραρτηµάτων ή προγραµµάτων, ή κάθε τι 
άλλου σχετικού. Κάθε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των Προγραµµάτων θα θεωρηθεί ουσιαστική παραβίαση της 
Σύµβασης Πώλησης µεταξύ της XEIKON και του Πελάτη. 

10.2 Ο Πελάτης λαµβάνει µόνο ένα περιορισµένο δικαίωµα χρήσης των Προγραµµάτων για το χειρισµό του 
Εξοπλισµού. Ούτε η άδεια επί των Προγραµµάτων που χορηγείται µε το παρόν ούτε τα ίδια τα Προγράµµατα δεν 
δύνανται να πωληθούν, εκχωρηθούν ή άλλως µεταβιβαστούν από τον Πελάτη σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς 
προηγούµενη έγγραφη εξουσιοδότηση από την XEIKON, µε εξαίρεση το γεγονός ότι κάθε Πρόγραµµα δύναται να 
µεταβιβαστεί µε τον Εξοπλισµό, µε την προϋπόθεση ο δικαιούχος να συµφωνήσει εγγράφως για την ανάληψη 
όλων των υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από το παρόν, και να ενηµερωθεί η XEIKON για την εν 
λόγω µεταβίβαση και συµφωνία πριν την εν λόγω µεταβίβαση. 
Ο Πελάτης δεν θα αναπαραγάγει τα Προγράµµατα ή άλλα υλικά, ούτε θα δηµιουργήσει αντίγραφά τους. Ο 
Πελάτης θα χρησιµοποιήσει τα Προγράµµατα µόνο µε Εξοπλισµό που παρέχεται από την XEIKON. Ο Πελάτης 
δεν θα προσπαθήσει να προχωρήσει σε αντίστροφη µηχανική ή κάθε άλλη αντιγραφή των Προγραµµάτων, ολικά 
ή εν µέρει, εκτός εάν πρόκειται για αντίγραφο ασφαλείας αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.Η XEIKON θα 
παρέχει υπεράσπιση ή θα διευθετήσει, µε δικά της έξοδα, κάθε απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία που υποβάλλεται ή 
γίνεται κατά της XEIKON µε τον ισχυρισµό ότι ο Εξοπλισµός (η χρήση ολόκληρου του Εξοπλισµού ή µέρους του) 
παραβιάζει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, πνευµατικό δικαίωµα ή εµπορικό µυστικό οποιουδήποτε τρίτου, και θα 
καταβάλει όλες τις δαπάνες, τις ζηµίες και τα εύλογα δικηγορικά έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της εν λόγω 
απαίτησης και επιβάλλονται στον Πελάτη, µε την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι (i) ο Πελάτης έχει χορηγήσει στην 
XEIKON έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση για την εν λόγω απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία, (ii) ο Πελάτης συνεργάζεται 
µε την XEIKON ως προς την υπεράσπιση και τη διευθέτηση, και (iii) η XEIKON έχει τον έλεγχο της υπεράσπισης 
έναντι της εν λόγω απαίτησης, αγωγής ή διαδικασίας, καθώς και έναντι κάθε σχετικής διευθέτησης ή 
διακανονισµού, (iv) παρέχει στην XEIKON (ή τον προµηθευτή της) κάθε διαθέσιµη πληροφορία, βοήθεια και 
εξουσιοδότηση προκειµένου να µπορέσει, αυτή η ο προµηθευτής της, να αναλάβει την εν λόγω υπεράσπιση. Η 
XEIKON (ή ο προµηθευτής της) θα υπερασπιστεί και θα διώξει επιµελώς κάθε τέτοια διαφορά σχετικά µε 
παραβίαση δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας. 

10.3  
10.4 Κάθε παραβίαση οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις από τον Πελάτη θα έχει ως αποτέλεσµα ο 

Πελάτης να φέρει την υποχρέωση καταβολής στην XEIKON ενός άµεσα απαιτητού και καταβληθέντος προστίµου 
ύψους €100.000, µαζί µε µια πρόσθετη πληρωµή ύψους €10.000 για κάθε ηµέρα που ο Πελάτης εξακολουθεί να 
προβαίνει σε παραβίαση, µετ’ επιφυλάξεως του δικαιώµατος της XEIKON να απαιτήσει αποζηµίωση για την 
πραγµατική ζηµία που υπέστη. 

 
11. Εµπιστευτικότητα 
11.1 Ο κάθε συµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει ότι όλα τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που λαµβάνονται από τον 

έτερο συµβαλλόµενο, τα οποία ο λαµβάνων συµβαλλόµενος γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι 
εµπιστευτικά, θα παραµείνουν εµπιστευτικά, εκτός εάν απαιτείται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδοµένων βάσει 
νοµοθεσίας και/ή δικαστικής απόφασης, στην οποία περίπτωση οι προς κοινοποίηση πληροφορίες θα 
περιοριστούν στο µέτρο του δυνατού. Ο συµβαλλόµενος που λαµβάνει τα εµπιστευτικά δεδοµένων θα τα 
χρησιµοποιήσει µόνο για το σχεδιαζόµενο σκοπό. Κάθε συµβαλλόµενος διασφαλίζει ότι τα διευθυντικά του 
στελέχη, οι εργαζόµενοί του, οι αντιπρόσωποί του ή η λοιποί µεσάζοντες δεσµεύονται από και τηρούν παρόµοια 
υποχρέωση εµπιστευτικότητας. 

11.2 Κάθε παραβίαση της προαναφερθείσας διάταξης από τον Πελάτη θα έχει ως αποτέλεσµα ο Πελάτης να φέρει την 
υποχρέωση καταβολής στην XEIKON ενός άµεσα απαιτητού και καταβληθέντος προστίµου ύψους €100.000, µαζί 
µε µια πρόσθετη πληρωµή ύψους €10.000 για κάθε ηµέρα που ο Πελάτης εξακολουθεί να προβαίνει σε 
παραβίαση, µετ’ επιφυλάξεως του δικαιώµατος της XEIKON να απαιτήσει αποζηµίωση για την πραγµατική ζηµία 
που υπέστη. 

 
12. Ακύρωση και καταγγελία 
12.1 Μετ’ επιφυλάξεως κάθε άλλου λόγου καταγγελίας που περιλαµβάνεται στους παρόντες Όρους Πώλησης, ο κάθε 

συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση Πώλησης µε άµεση ισχύ µέσω συστηµένης 
επιστολής, χωρίς άλλη υποχρέωση να τηρήσει περίοδο ειδοποίησης, εάν ο έτερος συµβαλλόµενος: 
a. δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις ουσιαστικές της υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Σύµβασης Πώλησης και, 

αφότου τους επιδοθεί έγγραφη και λεπτοµερής ειδοποίηση αθέτησης, εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται µε 
τις υποχρεώσεις του εντός δύο εβδοµάδων από την ηµεροµηνία επίδοσης της εν λόγω ειδοποίησης 

b. κηρυχθεί αφερέγγυος ή προχωρήσει σε στάση πληρωµών, διακανονισµό µε τους πιστωτές τους, δήλωση 
πτώχευσης ή παρόµοιες διαδικασίες 

c. επιθυµεί να προχωρήσει σε πτωχευτικό συµβιβασµό µε τους πιστωτές του ή επιβληθεί εκτέλεση σε όλα τα 
περιουσιακά του στοιχεία ή άλλως χάσει τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων, ή 

d. παύσει τη λειτουργία του, ή εκδοθεί ψήφισµα για τη διάλυση ή την εκκαθάριση του έτερου συµβαλλόµενου. 



13. Επιλογή δικαίου και τόπου εκδίκασης 
Η Σύµβαση Πώλησης και κάθε µη συµβατική υποχρέωση που δύναται να προκύψει από ή σε συνάρτηση µε το 
παρόν, ή σχετικά µε την εκπλήρωση του παρόντος, θα διέπεται εξ' ολοκλήρου και αποκλειστικά από το δίκαιο της 
Ολλανδίας. Το δικαστήριο του Middelburg στην Ολλανδία έχει µη αποκλειστική δικαιοδοσία για τη διευθέτηση 
όλων των διενέξεων που προκύπτουν από τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών, µε την έννοια ότι η XEIKON, κατά 
την αποκλειστική της ευχέρεια, έχει επίσης το δικαίωµα να εκκινήσει διαδικασίες εναντίον του Πελάτη σε κάθε άλλο 
δικαστήριο κάθε άλλης χώρας που θα ήταν αρµόδια, χωρίς την προαναφερθείσα επιλογή τόπου εκδίκασης, ενώ ο 
Πελάτης µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά της XEIKON µόνο ενώπιον του δικαστηρίου του Middelburg στην 
Ολλανδία. 

 
14. ∆ιάφορα 
14.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύµβασης Πώλησης θεωρηθεί µηδέποτε γενόµενη ή κηρυχθεί άκυρη, οι υπόλοιπες 

διατάξεις της Σύµβασης Πώλησης θα παραµείνουν σε πλήρη ισχύ και οι Συµβαλλόµενοι θα συσκεφθούν 
προκειµένου να συµφωνήσουν επί νέας διάταξης η οποία θα αντικαταστήσει την άκυρη, ο σκοπός και το 
περιεχόµενο της οποίας θα καταρτιστούν κατά τη µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση. 

14.2 Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύµβαση Πώλησης σε τρίτους, ανεξαρτήτως ζητήµατος, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της XEIKON. Η XEIKON 
δεν θα αρνηθεί τη συναίνεσή της εάν δεν συντρέχει εύλογη αιτία. Η XEIKON δύναται να µεταβιβάσει τη Σύµβαση 
Πώλησης ολικά ή εν µέρει σε κάποιον τρίτο, µε την προϋπόθεση οι υποχρεώσεις του Πελάτη να διατηρηθούν και 
να µη µειωθούν. 

14.3 Ο Πελάτης δεν µπορεί, κατά τη διάρκεια ενός (1) έτους από τη λήξη της Σύµβασης Πώλησης, είτε εκ µέρους του 
ιδίου είτε εκ µέρους οποιουδήποτε τρίτου, να προσεγγίσει οποιουσδήποτε εργαζοµένους της XEIKON χωρίς τη 
ρητή έγγραφη συναίνεση της τελευταίας, µε την εν λόγω συναίνεση να επαφίεται στην αποκλειστική και απόλυτη 
ευχέρεια της XEIKON. Εάν κάποιος εργαζόµενος παύσει να είναι εργαζόµενος της XEIKON, ο Πελάτης δύναται να 
τον προσεγγίσει τουλάχιστον ένα (1) έτος µετά τη λήξη της απασχόλησής του. 

14.4 Μετ’ επιφυλάξεως κάθε µετάφρασης της (ή µέρους της) Σύµβασης Πώλησης, είτε είναι είτε δεν είναι ταυτόχρονη 
µε τη διαπραγµάτευση ή την εκτέλεση της Σύµβασης Πώλησης, η αγγλική έκδοση της Σύµβασης Πώλησης, καθώς 
και κάθε παράρτηµά της, υπερισχύει. 

14.5 Η Σύµβαση Πώλησης διατυπώνει ολόκληρη τη σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων αναφορικά µε το αντικείµενο 
του παρόντος, και η Σύµβαση Πώλησης αντικαθιστά οποιαδήποτε και κάθε σύµβαση και συµφωνία, είτε 
προφορική είτε γραπτή. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της Σύµβασης Πώλησης, και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 
της εν λόγω αλλαγής ή τροποποίησης, θα υποβάλλονται εγγράφως και θα υπογράφονται δεόντως από όλους  
τους συµβαλλοµένους του παρόντος. 

14.6 Εάν οι συµβαλλόµενοι συµφωνήσουν επί ειδικών προϋποθέσεων, αυτές θα προστεθούν σε παράρτηµα του 
Εντύπου Πώλησης, δεόντως υπογεγραµµένο από κάθε συµβαλλόµενο. 


