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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΛΩΜΟΖΗ  
 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Στους παρόντες Όρους, οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις θα έχουν το νόημα που τους 

αποδίδεται στη συνέχεια: 

 

Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες όροι πωλήσεων. 

Ως «Σύμβαση» νοείται μια σύμβαση για την πώληση εμπορευμάτων της ατομικής 

επιχείρησης του Ιωάννη Σολωμόζη (SØLØ), η οποία συνάπτεται από ή για λογαριασμό της 

«SØLØ» με το μέρος στο οποίο προμηθεύει εμπορεύματα βάσει της Σύμβασης μετά την 

αποδοχή από τη «SØLØ» μιας παραγγελίας. 

Ως «Εμπορεύματα» νοούνται ενδεικτικά, τα υφάσματα, έπιπλα, φωτιστικά, μαξιλάρια 

μπουρνούζια, πετσέτες και τσάντες, διάφορα διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα που 

παρέχονται βάσει της Σύμβασης. 

Ως «Υπηρεσίες» νοούνται ενδεικτικά, οι υπηρεσίες γραφιστικού και βιομηχανικού 

σχεδιασμού  και οι συμβουλές επικοινωνίας (branding) που συμφωνείται να παρέχει η 

«SØLØ» βάσει της σύμβασης.  

Ως «Παραγγελία» νοείται μια παραγγελία για εμπορεύματα ή υπηρεσίες που 

λαμβάνει η «SØLØ». 

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, η οποία 

δεν είναι επίσημη αργία στην χώρα όπου εδρεύει η «SØLØ». 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι παρόντες όροι θα διέπουν κάθε σύμβαση μεταξύ της «SØLØ» και του 

παραγγέλλοντος για την προμήθεια ή την πώληση από τη «SØLØ» εμπορευμάτων ή 

υπηρεσιών, ελλείψει έγγραφης συμφωνίας, υπερισχύουσας ρητά οποιουδήποτε ή του 

συνόλου των παρόντων όρων: 

2.1 Κανένας άλλος όρος, ανεξαρτήτως προέλευσης, ρητός ή σιωπηρός, ανεξαρτήτως 

εάν περιέχεται σε οποιαδήποτε παραγγελία ή προκύπτει με άλλον τρόπο βάσει εθίμου, 

πρακτικής ή συνήθων όρων συναλλαγών, δεν θα διέπει ή δεν θα έχει αντίκτυπο σε 

οποιαδήποτε σύμβαση. 

2.2 Η αποδοχή εκ μέρους του παραγγέλλοντος της παράδοσης των εμπορευμάτων 

θα συνιστά (με την επιφύλαξη του όρου 2.3 ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου με τον οποίο 

μπορεί να αποδεικνύεται η αποδοχή των παρόντων όρων) ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων όρων. 

2.3 Οι προσφορές της «SØLØ» συνιστούν πρόταση σύναψης σύμβασης και η 

τελευταία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει ή να αναθεωρήσει οποιαδήποτε 

προσφορά ανά πάσα στιγμή πριν αποδεχθεί την παραγγελία σύμφωνα με τον όρο 3.1. Η 

αποδοχή της παραγγελίας από τη «SØLØ» θα ισχύει μόνον εφόσον γίνεται εγγράφως και 
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υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της, αμέσως μετά την κατάθεση στο 

λογαριασμό της «SØLØ» ολόκληρου του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παραγγελία ή κατ’ 

εξαίρεση μέρους αυτού, εφόσον αυτό έχει ρητά συμφωνηθεί. 

2.4 Καμία δήλωση που εμφανίζεται να προέρχεται από τη «SØLØ» σε σχέση με τα 

εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, δεν θα την δεσμεύει ή δεν θα καθίσταται 

όρος οποιασδήποτε σύμβασης και δεν θα γεννά καμία ευθύνη της απέναντί στον 

παραγγέλλοντα. Σε περίπτωση που ο παραγγέλλων επιθυμεί να βασιστεί σε οποιαδήποτε 

δήλωση τυχόν έγινε από τη «SØLØ» ή για λογαριασμό της, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη 

ρητή συμφωνία μαζί της. 

2.5 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να διατυπώνουν εγγράφως, πριν την 

επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας και την κατάθεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που 

αντιστοιχεί στο τίμημα της παραγγελίας ή σε μέρος αυτής, οποιαδήποτε απορία τους σχετική 

με την ορολογία που χρησιμοποιείται από τη «SØLØ» και αφορά τα παραγγελθέντα προϊόντα. 

. 

3. ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.1 Το τίμημα που πρέπει να καταβάλετε για τα εμπορεύματα της «SØLØ», θα είναι το 

τίμημα που αναφέρεται σε έγκυρη προσφορά της ή, ελλείψει έγκυρης προσφοράς της, σε 

ισχύοντα τιμοκατάλογό της για τα προϊόντα, μείον τυχόν εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί 

εγγράφως μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Οι οικονομικές προσφορές της «SØLØ» (δηλ. 

το τίμημα) ισχύουν για περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία που εδόθησαν, εκτός εάν έχει 

συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό μεταξύ των μερών. Αντίγραφα του τρέχοντος 

τιμοκαταλόγου της «SØLØ» διατίθενται κατόπιν αιτήματος.  

3.2 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η «SØLØ» έχει το δικαίωμα να προσθέσει  στο τίμημα 

των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που έχει συμφωνηθεί να παρέχει, ποσό ίσο με τυχόν 

φόρο επί των πωλήσεων ή τέλος επιβαλλόμενο κατά καιρούς σε πωλήσεις ή προμήθειες 

εμπορευμάτων/υπηρεσιών, το οποίο το αντισυμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταβάλει. 

3.3 Σε σχέση με όλα τα πληρωτέα στη «SØLØ» ποσά, ο χρόνος πληρωμής είναι 

ουσιώδους σημασίας και, εάν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως κάτι διαφορετικό, οι 

όροι πληρωμής της «SØLØ» είναι πλήρης πληρωμή του συνολικού καταβλητέου ποσού (δηλ. 

καθαρό ποσό συν φπα) τοις μετρητοίς με την υποβολή της παραγγελίας, χρόνος 

επιβεβαίωσης της οποίας αποτελεί ο χρόνος καταβολής του συνολικού ως άνω τιμήματος, 

εκτός αν, κατ’ εξαίρεση, έχει ρητά συμφωνηθεί το ποσό της προκαταβολής που δίνεται με την 

επιβεβαίωση της παραγγελίας και ότι η εξόφληση πραγματοποιείται με την εκτέλεσή της. Δεν 

μπορεί να γίνει καμία έκπτωση και κανένας συμψηφισμός, εκτός εάν ρητά και εγγράφως έχει 

συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Στις περιπτώσεις που εμπορεύματα σε προσφορά παρέχονται 

τμηματικά ή σε διαφορετικούς χρόνους, η «SØLØ» κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της 

μπορεί, να αλλάζει την τελική τους τιμή. 

3.4. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία οριστικοποιείται, από την 

ολοσχερή καταβολή του τιμήματος ή κατά περίπτωση της προκαταβολής, αν έτσι έχει ρητά 
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συμφωνηθεί, ως αναλύεται ανωτέρω υπό 3.3, η παραγγελία δεν τροποποιείται εκ νέου και 

τυχόν ακύρωσή της δεν επηρεάζει την ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου μέρους προς 

αποπληρωμή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων. 

3.5. Για όσο διάστημα η τυχόν επιβεβαιωμένη παραγγελία παραμένει ανεξόφλητη, 

κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της «SØLØ», το αντισυμβαλλόμενο μέρος χρεώνεται 

επιπλέον του ποσού της παραγγελίας με ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος αποθήκευσης της 

συγκεκριμένης παραγγελίας και στους εκάστοτε τόκους υπερημερίας βάσει του νόμιμου 

επιτοκίου, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται αρμοδίως. Μετά το πέρας ενός μήνα από την 

ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να έχει εξοφληθεί η παραγγελία, βάσει των, όλως εξαιρετικά 

και ρητά, συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών όρων αποπληρωμής του τιμήματος σε χρόνο 

μεταγενέστερο της υποβολής της παραγγελίας, η «SØLØ» έχει τη δυνατότητα, κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαθέσει, ανακυκλώσει ή καταστρέψει τα εν λόγω 

εμπορεύματα, χωρίς να γεννάται καμία ευθύνη για τη «SØLØ». Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση 

που η «SØLØ» έχει παράγει για το αντισυμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν παραχώρησης της 

σχετικής άδειας σχεδίου και λογοτύπων, εμπορεύματα με το λογότυπο του 

αντισυμβαλλομένου, τα οποία, παρελθόντος μηνός από την προβλεπόμενη ημερομηνία 

πληρωμής, θα διατίθενται κατά τη βούληση της «SØLØ», χωρίς να γεννάται καμία ευθύνη για 

την τελευταία. 

3.6. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους πληρωμής της 

«SØLØ», με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 

διακόψει στο εξής την προμήθεια οποιωνδήποτε περαιτέρω εμπορευμάτων/ υπηρεσιών βάσει 

οποιασδήποτε σύμβασης τυχόν ισχύει εκάστοτε μεταξύ των μερών, χωρίς να γεννάται καμία 

ευθύνη για τη «SØLØ». Σε περίπτωση διακοπής και πριν από την αποδοχή της 

υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η «SØLØ» θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει χρέωση άμεσα 

πληρωτέα για το μέρος του κόστους της σύμβασης με το οποίο έχει ήδη επιβαρυνθεί. 

3.7 Τα εμπορεύματα μέχρι την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή τους, είναι 

ιδιοκτησία της «SØLØ». 

3.8. Όλα τα εμπορεύματά της «SØLØ» κατασκευάζονται και σχεδιάζονται κατά 

παραγγελία. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους, εκτός των 

περιπτώσεων εκείνων όπου διαπιστώνεται ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, 

εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τη «SØLØ». Στις περιπτώσεις αυτές, τα έξοδα επιστροφής του 

ελαττωματικού προϊόντος, βαρύνουν τη «SØLØ», η οποία και θα τα επιστρέφει στον 

αντισυμβαλλόμενο, κατόπιν της διαπίστωσης του ελαττώματος. 

Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να 

ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία κατασκευαστικών ελαττωμάτων, και 

στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το 

επιστρέψει στον διανομέα, άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αυτών (κατασκευαστικών 

ελαττωμάτων) σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του 
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είδους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και 

θεωρείται ότι το ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το 

προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η  

«SØLØ»,  υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με 

άλλο, χωρίς το κατασκευαστικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του 

είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώματα. 

Ο όρος αυτός δεν ισχύει για πωλήσεις ειδών από το φυσικό κατάστημα, όταν και η 

παράδοση του είδους γίνεται στο εκεί,  οπότε το είδος ανοίγεται και ελέγχεται κατά την 

παράδοση από τον πελάτη (περιπτώσεις πωλήσεων δειγμάτων που υφίστανται εντός του 

καταστήματος). Ισχύει όμως αναλογικά σε πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος 

της «SØLØ», όταν η παράδοση ορίζεται με αποστολή του είδους στην οικία/έδρα του 

αγοραστή. 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ- ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

4.1 Οι διαστάσεις των εμπορευμάτων της «SØLØ», όπως αποτυπώνονται, είτε στον 

τρέχοντα τιμοκατάλογο των προϊόντων της, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 

«SØLØ», είτε στην τυχόν υποβληθείσα προσφορά της προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, η 

οποία οριστικοποιείται τη στιγμή της καταβολής του τιμήματος ως ανωτέρω αναλύθηκε υπό 

3.3, είναι ενδεικτικές και ενδεχομένως να αποκλίνουν από παρτίδα σε παρτίδα, χωρίς να 

γεννάται καμία ευθύνη για τη «SØLØ». Για το λόγο αυτό, κάθε έγγραφο το οποίο περιέχει 

σχέδια, προδιαγραφές, στοιχεία σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις ή εικόνες των 

εμπορευμάτων, δεν θα συνιστά μέρος της σύμβασης εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί κάτι 

διαφορετικό. 

4.2 Εξαιτίας των διαφόρων παρτίδων υφασμάτων που προμηθεύεται η «SØLØ», για 

την παραγωγή των προϊόντων της, είναι πιθανόν, μεταξύ παραγγελιών που απέχουν χρονικά 

(π.χ. παραγγελία μέρους του έργου) ή λόγω θερμοκρασίας ή υγρασίας κλπ, να υπάρχουν 

διαφορές στα χρώματα, χωρίς να γεννάται καμία ευθύνη για τη «SØLØ». 

4.3 Το αντισυμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα χρώματα των 

εμπορευμάτων της «SØLØ», ανάλογα τον φωτισμό του χώρου όπου τοποθετούνται και τον 

δείκτη χρωματικής απόδοσης του εκάστοτε φωτιστικού, ενδέχεται να παρουσιάζουν 

αποκλίσεις, οι οποίες δεν γεννούν καμία ευθύνη για τη «SØLØ». 

4.4 Σε περίπτωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών ή παραγγελιών, το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι, ανάλογα με την ανάλυση και την 

ποιότητα της οθόνης, ενδέχεται να υφίσταται διαφορά στο χρώμα ή στο σχήμα του τελικού 

προϊόντος, γεγονός που δε γεννά καμία ευθύνη για τη «SØLØ». 

4.5 Τα προϊόντα που εκτίθενται σε καιρικά φαινόμενα, ανάλογα με το χώρο 

τοποθέτησης και την ένταση των σχετικών φαινομένων, είναι αναμενόμενο να παρουσιάσουν 
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τις αντίστοιχες φθορές, γεγονός που το αντισυμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται πλήρως και δε 

γεννά καμία ευθύνη για τη «SØLØ».  

4.5.1 Τα πουφ «γεμίζονται» με διογκωμένη πολυστερίνη (υλικό που ονομάζεται 

«eps»), το οποίο συρρικνώνεται με τη χρήση και ανάλογα με αυτήν, και η φυσική του αυτή 

φθορά δε γεννά για τη «SØLØ» καμία ευθύνη. Σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο 

μέρος επιθυμεί τη συμπλήρωσή του ως άνω προϊόντος με eps, θα κληθεί να καταβάλει στη 

«SØLØ» το κόστος που αντιστοιχεί στο επιπλέον υλικό, τη μεταφορά του και την εργασία 

«γεμίσματός» του, εκτός αν επιθυμεί να πραγματοποιήσει το ίδιο τη σχετική εργασία. 

4.5.2. Τα αφρολέξ ενδέχεται να αλλάξουν σχήμα λόγω χρήσης και να αντιδράσουν 

στη συνεχή έκθεσή τους στον ήλιο ή σε υγρό περιβάλλον (αφρολέξ που σκληραίνει, τρίβεται, 

μουχλιάζει κλπ), γεγονός που για τη «SØLØ» δε γεννά καμία ευθύνη.  
4.5.3. Το «γέμισμα» από πούπουλο ενδέχεται να αντιδράσει στη συνεχή έκθεσή του 

σε περιβάλλον υγρασίας (εμφάνιση μούχλας κλπ), γεγονός που για τη «SØLØ» δε γεννά 

καμία ευθύνη.  

4.6 Σε όλα τα προϊόντα της «SØLØ» υπάρχει ραμμένη η σύνθεσή τους καθώς και ο 

ενδεδειγμένος τρόπος καθαρισμού τους. Σε προϊόντα που λόγω σχεδιασμού δεν είναι δυνατή 

η συρραφή της σύνθεσης και των σχετικών οδηγιών, το αντισυμβαλλόμενο μέρος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερωθεί για τους σχετικούς όρους χρήσης μέσω της 

ιστοσελίδας της «SØLØ», όπου αναφέρονται αναλυτικά και ανά προϊόν όλες οι σχετικές 

πληροφορίες. Καμία ευθύνη δε γεννάται για τη «SØLØ», λόγω της φυσικής φθοράς που 

υφίσταται στα χρώματα και την υφή των εμπορευμάτων λόγω των πολλαπλών τους 

πλύσεων. 

 Άτομα που αντιμετωπίζουν τυχόν αλλεργίες στα υφάσματα ή εν γένει στα υλικά που 

χρησιμοποιεί η «SØLØ» ή άλλες σχετικές παθήσεις, οφείλουν να το δηλώσουν τα ίδια στη 

«SØLØ» και ομοίως κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος οφείλει να ενημερώνει σχετικά τους 

τρίτους που θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα της «SØLØ», χωρίς ποτέ να γεννάται 

οιαδήποτε υποχρέωση της τελευταίας έναντι αυτών των τρίτων.  

4.7 Η μη εμφανής πλευρά κάποιων εμπορευμάτων της «SØLØ» (π.χ. η κάτω πλευρά 

στρωμάτων, πουφ ή μαξιλαριών εδάφους) ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις στο ύφασμα 

από το υπόλοιπο προϊόν. Τυχόν αντίθετη βούληση του αντισυμβαλλόμενου μέρους πρέπει να 

δηλωθεί ρητά και εγγράφως πριν από την επιβεβαίωση της σχετικής παραγγελίας, ώστε να 

υπολογιστεί και το τυχόν πρόσθετο κόστος. 

4.8 Μικρές αποκλίσεις στο ύψος των κουρτινών ενδέχεται να υφίστανται λόγω τη μη 

σταθερότητας των υφασμάτων ως υλικών. Απόκλιση της τάξης του 0,5% από τις διαστάσεις 

των κουρτινών του τρέχοντος καταλόγου ή της επιβεβαιωμένης παραγγελίας δεν γενούν 

καμία ευθύνη για τη «SØLØ». 

4.9 Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων της «SØLØ», πραγματοποιείται από συνεργεία 

που η τελευταία έχει χρησιμοποιήσει και θεωρεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση λάθους που θα 

προκύψει κατά την τοποθέτηση, η «SØLØ» δε φέρει καμία ευθύνη, είτε πρόκειται για 

συνεργεία που έχουν επιλεγεί και προταθεί από αυτήν, είτε όχι. 
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Ουδεμία ευθύνη φέρει η «SØLØ» για τη στήριξη των προϊόντων της (εξαρτώμενη από 

την κατάσταση του τοίχου ή του ταβανιού του εκάστοτε πελάτη) ή την τοποθέτηση των 

ταπετσαριών, οι οποίες κόβονται και τοποθετούνται με ευθύνη του τελευταίου. 

 

 

 

5. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
5.1 Σε περίπτωση κατασκευής «θέματος» του αντισυμβαλλόμενου μέρους ή 

εξοπλισμού βάσει των απαιτήσεών του, η «SØLØ», ευθύνεται μόνον για την παραγωγή αυτή 

κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στις εν λόγω απαιτήσεις, τηρώντας απαρέγκλιτα τις 

μετρήσεις του αντισυμβαλλομένου και τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα υλικά ή τις 

τροποποιήσεις που έγιναν κατόπιν συμφωνίας. Η «SØLØ» δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τα 

προϊόντα ή ο εξοπλισμός αυτός, όπως κατασκευάστηκαν ή τροποποιήθηκαν, θα 

ανταποκρίνονται σε άλλες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με 

οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις. 

 
6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Η εκπλήρωση από μέρους της «SØLØ» οποιουδήποτε όρου οποιασδήποτε 

Σύμβασης, και ιδίως (με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερομένων) 

οποιασδήποτε εγγύησης παράδοσης, μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας 

μεταξύ της «SØLØ» και του αντισυμβαλλόμενου μέρους. Η «SØLØ» διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώσει οποιαδήποτε σύμβαση σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε συμβάντος το 

οποίο εκφεύγει του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων (με την επιφύλαξη της 

γενικότητας των προαναφερομένων) θεομηνιών, πολέμων, πολιτικών αναταραχών, 

απεργιών, ανταπεργιών, κρατικών αποφάσεων ή κανονισμών, εθνικών ή τοπικών 

καταστάσεων ανάγκης, πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, ξηρασιών, καταιγίδων, ομίχλης, 

ατυχημάτων, απεργιών ή εργατικών διαφορών, ελλείψεων υλικών, εργασίας ή μεταφορικών 

μέσων. 

 

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
7.1 Σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο μέρος, επιθυμεί να ελέγξει τα προϊόντα 

πριν την αποστολή τους σε αυτό, θα πρέπει να επισκεφθεί το μέρος που θα του υποδείξει η 

«SØLØ» κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού καλύπτοντας μόνο του τα σχετικά έξοδά του.  

7.2 Η «SØLØ» θα παραδίδει τα Εμπορεύματά της όπως αναφέρονται στο έντυπο της 

επιβεβαιωμένης παραγγελίας. 

7.3 Εκτός εάν η «SØLØ» έχει εγγυηθεί την ημερομηνία και τον χρόνο αποστολής 

εγγράφως και υπάρχει έγγραφη συμφωνία βάσει της οποίας ευθύνεται σε καταβολή 

προσυμφωνηθείσας αποζημίωσης, αποκλείεται διά του παρόντος κάθε ευθύνη της «SØLØ» 

για μη έγκαιρη παράδοση σε κάθε περίπτωση, διότι οι ημερομηνίες παράδοσης είναι κατά 

βάση ενδεικτικές. Ειδικότερα, καθόλου δεν ευθύνεται η «solo» σε περίπτωση που τα 
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εμπορεύματά της εμπεριέχουν υλικά τρίτων η προμήθεια των οποίων καθυστερεί χωρίς 

υπαιτιότητα της «SØLØ». 

 Σε περίπτωση που η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας της «SØLØ» εμποδίζεται ή 

καθυστερεί με υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου, των υπαλλήλων ή των εκπροσώπων του, 

άμεσα ή έμμεσα, οφείλεται στην «SØLØ» αποζημίωση για κάθε απώλεια ή ζημία τυχόν 

υποστεί με ανάλογη αύξηση του συμβατικού τιμήματος. 

7.4 Η «SØLØ» δύναται να παραδίδει και να τιμολογεί τα εμπορεύματά της τμηματικά 

και τα εν λόγω εμπορεύματα θα θεωρείται ότι αποτελούν αντικείμενο της ίδιας Σύμβασης. 

7.5 Η «SØLØ» είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μόνο αν αυτό έχει 

συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως και σε αυτήν την περίπτωση έχει το δικαίωμα να επιλέξει 

τον τρόπο μεταφοράς, ο οποίος συνήθως είναι ο οικονομικότερος. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος 

επιθυμεί τη μεταφορά με διαφορετικό μέσο, επιβαρύνεται με τα τυχόν επιπλέον έξοδα κατά 

την τιμολόγηση.  

Επομένως κατά βάση, τα προϊόντα «ταξιδεύουν» με ευθύνη και για λογαριασμό του 

αντισυμβαλλομένου μέρους, δηλ. του αγοραστή. Σε περίπτωση επομένως που κατά την 

παραλαβή τα εμπορεύματα είναι σπασμένα ή φθαρμένα ή με χαλασμένη συσκευασία, 

ουδεμία ευθύνη φέρει η «SØLØ» και τυχόν αξιώσεις βαραίνουν τον μεταφορέα. 

7.6 Εάν η «SØLØ» δεν λάβει επαρκείς οδηγίες παράδοσης ώστε να καταστεί δυνατή 

η αποστολή των εμπορευμάτων με τον τρόπο που θα έχει επιλέξει και θα υποδείξει στη 

«SØLØ» ο αγοραστής, ο τελευταίος υποχρεούται να τα παραλάβει στις εγκαταστάσεις από τις 

οποίες τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα για αποστολή ή να ρυθμίσει τα της αποθήκευσής 

τους. Εάν δεν το πράξει, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση και η «SØLØ» έχει 

το δικαίωμα να οργανώσει την αποθήκευση και να χρεώσει τον αγοραστή σχετικά κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια ως εκπρόσωπός του, με δικό του κίνδυνο. Επιβαρύνεται δε το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος, με όλες τις δαπάνες αποθήκευσης, ασφάλισης και επισταλιών κατά 

την τιμολόγησή του. Όλες οι πληρωμές καθίστανται ληξιπρόθεσμες ως εάν είχε 

πραγματοποιηθεί η παράδοση, και έως ότου εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά η «SØLØ» 

διατηρεί γενικό ενέχυρο επί των Εμπορευμάτων. 

 

8. ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Εάν για την προμήθεια, τη μεταφορά ή τη χρήση από το αντισυμβαλλόμενο μέρος 

των εμπορευμάτων απαιτείται η άδεια ή η έγκριση οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης αρχής, το 

τελευταίο υποχρεούται να εξασφαλίσει (με δικές του δαπάνες) την εν λόγω άδεια ή έγκριση 

και υποβάλει στη «SØLØ» τα αποδεικτικά στοιχεία εάν του ζητηθεί. Ιδίως σε περιπτώσεις 

παραγωγής προϊόντων για λογαριασμό του αντισυμβαλλόμενου μέρους με τα λογότυπα και 

σε σχέδια που επιθυμεί, υποχρεούται να υπογράψει ότι διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα 

επ’ αυτών, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της «SØLØ». Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να 

παρακρατήσει ή να καθυστερήσει την καταβολή του τιμήματος σε περίπτωση που δεν 

επιτύχει την έκδοση της εν λόγω άδειας ή έγκρισης, και επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση με 
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κάθε πρόσθετο έξοδο στο οποίο τυχόν υποβληθεί η «SØLØ» συνεπεία της εν λόγω 

αδυναμίας του. 

 

9. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
9.1 Το αντισυμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τον κίνδυνο για τα εμπορεύματα που 

του προμηθεύει η «SØLØ» από τη στιγμή της παράδοσης σε αυτό ή σε τρίτον για λογαριασμό 

του και πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη ασφάλισή τους. 

9.2 Η κυριότητα των εμπορευμάτων που πωλούνται βάσει της παρούσας 

μεταβιβάζεται στον αγοραστή με την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος για τα 

εμπορεύματα (πλέον τυχόν τόκων) και κάθε άλλου ποσού που οφείλεται στη «SØLØ» για 

εμπορεύματα και υπηρεσίες που παρείχε στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης μεταξύ των 

μερών σύμβασης.  

9.3 Έως την πλήρη εξόφληση των εμπορευμάτων που το αντισυμβαλλόμενο μέρος 

έλαβε από τη «SØLØ», τα τελευταία αποτελούν ιδιοκτησία της και εν συνεχεία κάθε 

αγοραστής υποχρεούται να τα εκθέτει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται εύκολα ότι 

πρόκειται για εμπορεύματα που έχει παράγει η «SØLØ».  

 Περαιτέρω, κάθε αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει στη «SØLØ» αμέσως τα 

εμπορεύματα σε περίπτωση που το ζητήσει η ίδια ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, 

εφόσον ο τρόπος διατήρησής τους και χρήσης τους δε συνάδει με την συμπεφωνημένη 

αρχική χρήση τους και δεν προάγει τη φήμη και το κύρος της «SØLØ». 

9.4 Δια της παρούσας χορηγείται στη «SØLØ» αμετάκλητη άδεια πρόσβασης ανά 

πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε οχήματα ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις έχει το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος στην ιδιοκτησία του ή χρησιμοποιεί (ή κατέχει) προκειμένου να 

αφαιρέσει η «SØLØ» εμπορεύματα των οποίων την κυριότητα ουδέποτε του μεταβίβασε. Η 

«SØLØ» δεν φέρει καμία ευθύνη και το αντισυμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να την 

αποζημιώσει για κάθε αξίωση για ζημίες που τυχόν προκληθούν στα εν λόγω οχήματα ή 

εγκαταστάσεις κατά την απομάκρυνση των Εμπορευμάτων, στον βαθμό που δεν ήταν εύλογα 

εφικτή η αποφυγή τέτοιων ζημιών. 

 

10. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ «SØLØ» 

10.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος όρου 10, στην περίπτωση 

εμπορευμάτων που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη «SØLØ», ανεξαρτήτως εάν αποτελούν ή 

συνιστούν μέρος εμπορευμάτων που προμηθεύει η «SØLØ», αποκλείεται ρητά η ευθύνη της, 

με την εξαίρεση της ευθύνης για δόλο η βαριά αμέλεια. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των 

προαναφερθέντων, κάθε τέτοια ευθύνη για απώλεια ή ζημία, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον 

οποίο προέκυψε και ανεξαρτήτως εάν είναι άμεση ή παρεπόμενη, αποκλείεται διά του 

παρόντος, αλλά η «SØLØ» θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη 

μεταβίβαση στον αγοραστή κάθε οφέλους σε σχέση με εμπορεύματα τα οποία προμηθεύεται. 

Με την εξαίρεση των οριζόμενων στους παρόντες όρους, αποκλείονται στον μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και οι δηλώσεις που 
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προκύπτουν ρητά ή σιωπηρά από κανόνες, νόμους ή με άλλο τρόπο σε σχέση με την 

προμήθεια ή την καθυστέρηση προμήθειας εμπορευμάτων/υπηρεσιών. 

10.2 Στην περίπτωση εμπορευμάτων της κατασκευής της «SØLØ», η τελευταία 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) 

μέσω επισκευής ή αντικατάστασης, κάθε ελάττωμα το οποίο τυχόν προκύψει σε 

εμπορεύματα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά, εντός της περιόδου εγγύησης που 

τυχόν έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Η εν λόγω εγγύηση περιορίζεται σε ελαττώματα που 

προκύπτουν αποκλειστικά από τον ελαττωματικό σχεδιασμό υλικών ή από την κακή 

κατασκευή από τη «SØLØ», πάντοτε υπό την προϋπόθεση της άμεσης επιστροφής των 

ελαττωματικών εμπορευμάτων ή των στοιχείων των εμπορευμάτων με δαπάνες του 

αγοραστή στο εργοστάσιό της «SØLØ» εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι 

διαφορετικό. Όταν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, υπάλληλος ή αντιπρόσωπός της 

«SØLØ», πραγματοποιεί εργασίες ή επισκευές ή αντικαταστάσεις στις εγκαταστάσεις του 

αγοραστή, η «SØLØ» έχει το δικαίωμα να χρεώνει το σύνολο ή μέρος του σχετικού κόστους 

και των λοιπών εξόδων των εν λόγω πρόσθετων υπηρεσιών, τα οποία καθίστανται πληρωτέα 

κατά την τιμολόγηση.(Βλ. και 3.8) 

10.3 Η «SØLØ» δεν ευθύνεται, πλήρως ή εν μέρει, για οποιαδήποτε αξίωση 

προκύπτει από το γεγονός ότι προϊόντα ή κατασκευές δεν πληρούν οποιεσδήποτε 

προδιαγραφές ή κριτήρια απόδοσης που έχουν τεθεί από τον αγοραστή καθώς είναι δική του 

ευθύνη να κρίνει εάν τα εμπορεύματα που προμηθεύει η «SØLØ» είναι κατάλληλα για τον 

σκοπό για τον οποίο τα χρειάζεται ο τελευταίος. 

10.4 Η «SØLØ» δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο απέναντί στον αντισυμβαλλόμενο 

για οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια αγοράς ή συμβάσεων ή για οποιαδήποτε 

παρεπόμενη ζημία τυχόν υποστεί ή ισχυριστεί ότι υπέστη. 

10.5 Η ευθύνη μας της «SØLØ» σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το  50% 

του τιμήματος των πωληθέντων Εμπορευμάτων ή/και των πωληθεισών Υπηρεσιών. 

 

11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
11.1 Τα γραφιστικά σχέδια, οι τρόποι ραφής, τα υλικά παραγωγής, τα μοντέλα 

τρισδιάστατης απεικόνισης που παρέχονται σε αρχιτέκτονες ή διακοσμητές και πάσης 

φύσεως αντισυμβαλλομένους, καθώς και η προβολή τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία 

της «SØLØ» .Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι αγοραστές να τροποποιούν ή να 

αλλοιώνουν τις ετικέτες παραγωγής με τρόπο ώστε να μην φαίνεται η καταγωγή τους και τα 

λογότυπα της  «SØLØ» ή  να χρησιμοποιούνται σε υφάσματα που δεν εγκρίνονται από τη  

«SØLØ» ή σε υλικά τρίτων ή σε διακοσμητικά project στα οποία δεν συμμετέχει η «SØLØ». 

Σε αντίθετη περίπτωση θα οφείλεται αποζημίωση και θα υποχρεούνται οι εμπλεκόμενοι να 

άρουν την προσβολή αποσύροντας τα σχετικά προϊόντα ή αναφέροντας ότι η  «SØLØ» είναι 

ο ιδιοκτήτης των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, ανάλογα με την εκάστοτε επιθυμία της 

«SØLØ». Προτάσεις σχετικές με τα πατρόν ή άλλες, από τη στιγμή που θα παραχθούν τα 

σχετικά προϊόντα από τη «SØLØ», αποτελούν και αυτά πνευματική ιδιοκτησία της τελευταίας 
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εκτός αν ρητά και εγγράφως δηλώνεται το αντίθετο από το αντισυμβαλλόμενο μέρος πριν την 

έναρξη της σχετικής παραγωγικής διαδικασίας.  

Η  «SØLØ» διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται με οποιονδήποτε επιθυμεί, ακόμα 

και με ανταγωνιστές πελατών της, σεβόμενη τα πνευματικά δικαιώματα των εκάστοτε 

αντισυμβαλλομένων μερών. 

11.1.1 Η αγορά προϊόντων της «SØLØ» δεν παρέχει σε καμία περίπτωση στους 

αγοραστές το δικαίωμα να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι, ή αποκλειστικοί και 

μη συνεργάτες αυτής. Αντιθέτως, ρητά απαγορεύεται στα αντισυμβαλλόμενα μέρη της 

«SØLØ» να χρησιμοποιούν τα λογότυπα και τις φωτογραφίες των προϊόντων και των 

εκθέσεων της «SØLØ» που έχουν δημοσιευθεί σε τιμοκαταλόγους, διαφημιστικά φυλλάδια, 

καταχωρηθεί σε συνεντεύξεις υπαλλήλων ή/και συνεργατών της «SØLØ», μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ, ως αν ήταν δικά τους. Τέτοια χρήση, επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής και 

έγγραφης παραχώρησης από «SØLØ», άλλως θα οφείλεται αποζημίωση και ο αγοραστής 

υποχρεούται στην άμεση απόσυρση της σχετικής αναδημοσίευσης ή σε άμεση σχετική 

αναδημοσίευση στην οποία ευκρινώς θα αναφέρεται ότι πρόκειται για πνευματική ιδιοκτησία 

της «SØLØ», ανάλογα με την εκάστοτε βούληση της «SØLØ», η οποία πρέπει να 

ικανοποιείται επαρκώς και αμέσως. Η «SØLØ» διατηρεί κάθε δικαίωμα να μην ικανοποιήσει 

καμία μελλοντική ή σε εξέλιξη παραγγελία του αντισυμβαλλόμενου μέρους που ενεργεί κατά 

τον ως άνω τρόπο, όλως προκλητικά και αντισυμβατικά, παρακρατώντας ως αποζημίωση ό,τι 

ποσό έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή γνώσης της παραβίασης, χωρίς να αποκλείεται η 

αναζήτηση και άλλης αποζημίωσης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

Αντίθετη συμφωνία αντιπροσώπευσης της «SØLØ» είναι δυνατή να υφίσταται μόνο 

εφόσον έχει καταρτισθεί εγγράφως, η οποία θα ανακαλείται πάντοτε, εφόσον, είτε στην ίδια 

χώρα, είτε στην ίδια πόλη, η  «SØLØ»  ανοίξει νόμιμο παράρτημα ή παραχωρήσει άδεια 

δικαιόχρησης (Franchising). 

11.1.2 Η «SØLØ» δύναται να αξιώσει αποζημίωση από το αντισυμβαλλόμενο μέρος 

και στην περίπτωση όπου του προτάθηκε ένα σχεδιαστικό project (= υπηρεσία διακόσμησης) 

και ενώ δεν προέβη στην παραγγελία των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών της  «SØLØ», 

εντούτοις υιοθέτησε μέρος ή και το σύνολο της διακοσμητικής αυτής λύσης. 

11.2 Η «SØLØ» δεν ευθύνεται απέναντί στο αντισυμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση 

που τα εμπορεύματα παραβιάζουν ή εικάζεται ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε 

τρίτου μέρους σε περίπτωση που τα εν λόγω εμπορεύματα πωλούνται στο πλαίσιο διεθνούς 

σύμβασης προμήθειας. 

11.3 Εάν οποιαδήποτε στιγμή προβληθεί ο ισχυρισμός ότι τα εμπορεύματα που 

παράγει η «SØLØ» παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή εάν δικαιολογημένα 

πιστεύεται  ότι πρόκειται να εγερθεί τέτοιος ισχυρισμός, η  «SØLØ» έχει το δικαίωμα, κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τα εμπορεύματα χωρίς 

να μειωθεί η συνολική απόδοση των εμπορευμάτων προκειμένου αποφευχθεί η παραβίαση·  

11.4 Εάν εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση ή ασκηθεί ή υπάρξει απειλή να ασκηθεί 

οποιαδήποτε αγωγή για εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου: τα 
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αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενημερώσουν τη  «SØLØ» σχετικά αμέσως μόλις 

περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε τέτοια αξίωση· 

11.5 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αποζημιώσουν τη  «SØLØ» για 

κάθε απώλεια, ευθύνη και κόστος τυχόν προκύψει από την πραγματοποίηση εργασιών επί ή 

σε σχέση με τα εμπορεύματα βάσει των απαιτήσεων ή των προδιαγραφών των 

αντισυμβαλλομένων, οι οποίες οδήγησαν στην παραβίαση ή την εικαζόμενη παραβίαση των 

δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου. 

 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
12.1 Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων και ενδίκων βοηθημάτων, η  «SØLØ» 

έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποιαδήποτε σύμβαση με τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, να 

αναστείλει περαιτέρω παραδόσεις και να διακόψει τη μεταφορά εμπορευμάτων αμέσως σε 

περίπτωση: 

12.1.1 παράλειψης εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων να καταβάλουν οποιοδήποτε 

ποσό οφείλουν «SØLØ» κατά την ημερομηνία εξόφλησης σε σχέση με οποιαδήποτε 

σύμβαση· 

12.1.2 παράβασης εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων οποιουδήποτε από τους 

παρόντες όρους ή οποιασδήποτε Σύμβασης με τη  «SØLØ» 

12.1.3 διορισμού διαχειριστή, συνδίκου ή εκκαθαριστή ή σε περίπτωση που τεθούν οι 

αντισυμβαλλόμενοι υπό διαδικασία εκκαθάρισης οποιασδήποτε μορφής ή προβούν σε 

συμβιβασμό με τους πιστωτές τους ή προβούν σε οποιαδήποτε πράξη που οδηγεί σε 

πτώχευσή τους ή αποτελέσουν το αντικείμενο αίτησης πτώχευσης ή εάν πραγματοποιηθεί 

αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος τους ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης σχετικής 

ενέργειας σε βάρος τους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία· 

12.1.4 που δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όταν 

καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

12.2 Σε περίπτωση καταγγελίας, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων και 

ενδίκων βοηθημάτων, η «SØLØ» έχει το δικαίωμα: 

12.2.1 να εισέλθει σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, την κατοχή ή 

υπό τον έλεγχό των αντισυμβαλλομένων ή στις οποίες έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα 

πρόσβασης και να αναλάβει εμπορεύματα επί των οποίων έχει την κυριότητα· 

12.2.2 να αναζητήσει την καταβολή όλων των ποσών που της οφείλονται σε σχέση με 

όλα τα εμπορεύματα ή/και τις υπηρεσίες που τους παρείχε και 

12.2.3 να της καταβληθούν αμέσως με την εμφάνιση του τιμολογίου τα διαφυγόντα 

κέρδη και το πραγματικό κόστος της εργασίας, της συντήρησης και των υλικών για ημιτελή 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση την τυχόν αξία τους για τη «SØLØ» ή με βάση τα καθαρά 

έσοδα από τη διάθεσή τους και να της καταβληθεί αμέσως με την εμφάνιση του σχετικού 

τιμολογίου το συμβατικό τίμημα που της οφείλεται σε σχέση με έτοιμα προϊόντα ή/και 

υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παραδοθεί ή όχι. 
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13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
13.1 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χειρίζονται ως 

εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και την επιχείρηση καθώς όλα τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές που η «SØLØ» υποβάλλει και να μην τα κοινοποιούν σε 

κανέναν τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της «SØLØ» ή να μην τα 

χρησιμοποιούν για κανέναν σκοπό για τον οποίο δεν έχουν λάβει ρητή εξουσιοδότηση από τη 

«SØLØ» 

 Ο παρών όρος δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες: 

13.1.1 είναι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης ή καθίστανται οποιαδήποτε 

στιγμή έπειτα από την ημερομηνία αυτή γνωστές στο ευρύ κοινό με άλλο τρόπο πλην της 

παράβασης του παρόντος όρου. 

13.1.2 τα αντισυμβαλλόμενα μέρη μπορούν να μας αποδείξουν ότι τους ήταν γνωστές 

πριν τις κοινοποιήσει η «SØLØ» 

13.1.3 έχουν διατεθεί ή διατίθενται στους αντισυμβαλλόμενους από τρίτο χωρίς 

κανέναν περιορισμό όσον αφορά τη χρήση ή την κοινοποίησή τους· ή 

απαιτείται από τη νομοθεσία να κοινοποιηθούν. 

 

14. ΓΕΝΙΚΑ 
14.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από 

οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή διοικητική αρχή άκυρος ή μη εκτελεστός, η εν λόγω 

ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα δεν θίγει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ 

και συνεχίζουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από 

τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος ή μη εκτελεστός αλλά θα έπαυε να είναι άκυρος ή μη 

εκτελεστός εάν διαγραφόταν μέρος της διάταξης, η εν λόγω διάταξη θα ισχύει τροποποιημένη 

κατά τρόπο ώστε να είναι ισχυρή και εκτελεστή. 

14.2 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν ή να 

διαθέσουν κατά οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος των οφελών ή των δικαιωμάτων 

τους που απορρέουν από Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της 

«SØLØ» (η οποία δεν θα παρακρατείται ούτε θα καθυστερεί αδικαιολόγητα). 

14.3 Κάθε κοινοποίηση που επιδίδεται στη «SØLØ» βάσει των παρόντων όρων 

πρέπει να γίνεται εγγράφως και να της παραδίδεται ή να αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή. Οι κοινοποιήσεις θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται στον συνήθη τόπο 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, ήτοι επί της οδού Δημοκρίτου αριθμ.21, Αθήνα. 

14.4 Κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σύμβασης δεν έχει 

δικαιώματα βάσει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού να επιδιώξει την επιβολή οποιουδήποτε 

όρου σύμβασης στην οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ο παρών όρος δεν θίγει 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο υπάρχει ή 

παρέχεται χωρίς να προβλέπεται από τη νομοθεσία. 
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14.5 Καμία παράταση ή παραχώρηση που παρέχεται από τη «SØLØ», τους 

υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους της προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους 

ή τους αντιπροσώπους τους δεν θίγει ή δεν συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά της 

«SØLØ» οποτεδήποτε. 

14.6 Οι παρόντες όροι, καθώς και οποιεσδήποτε παραλλαγές τους τυχόν 

συμφωνηθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της «SØLØ» εγγράφως, περιέχουν τη 

συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

14.7 Κάθε Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται βάσει του ελληνικού δικαίου και 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών 

δικαστηρίων σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά προκύψει από οποιαδήποτε 

σύμβαση. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


