
Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης της tesa tape AE          

 

1. Πεδίο εφαρμογής 

          Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης (στο εξής: «Όροι Πώλησης») 
ισχύουν αποκλειστικά για το σύνολο της τρέχουσας και μελλοντικής έννομης σχέσης μεταξύ της tesa 
tape AE (στο εξής: «tesa») και του Αγοραστή, σχετικά με την αγορά κινητών αγαθών («Προϊόντα»). 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας ή κατά την αποδοχή της προσφοράς από τον 
Αγοραστή, κατά περίπτωση, και πάντως όχι αργότερα από την παραλαβή των Προϊόντων, ο 
Αγοραστής αναγνωρίζει την αποκλειστική δεσμευτική εφαρμογή των παρόντων Όρων Πώλησης. Σε 
περίπτωση που ο Αγοραστής εφαρμόζει αντιφατικούς, αποκλίνοντες ή τροποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις, η εφαρμογή τους σε σχέση με την tesa αποκλείεται, ακόμη και αν η tesa δεν τους 
έχει αντικρούσει ρητά. 

2.       Προσφορά και Σύναψη της Σύμβασης 
2.1   Οι προσφορές που γίνονται από την tesa δεν είναι δεσμευτικές και πρέπει να θεωρούνται μόνο ως 

πρόταση για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας. Οι προσφορές απευθύνονται στον πελάτη 
εγγράφως, είτε μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος είτε μέσω αποστολής του ισχύοντος 
τιμοκαταλόγου. Οι προσφορές καθίστανται δεσμευτικές με την έγγραφή επιβεβαίωσή τους ή την 
αποστολή της παραγγελίας από τον Αγοραστή.  

2.2 Η tesa διατηρεί κάθε δικαίωμα ως προς την τεκμηρίωση των πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των εικόνων, των πληροφοριών σχετικά με τα βάρη και μετρήσεις) και τα δείγματα. Τα 
ως άνω δεν πρέπει να διατίθενται σε τρίτους και πρέπει να επιστρέφονται στην tesa κατόπιν 
αιτήματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

2.3 Η tesa θα παρέχει τα παραγγελθέντα Προϊόντα αποκλειστικά σύμφωνα με τις καθιερωμένες 
περιγραφές των προϊόντων tesa ή τις ονομασίες των προϊόντων.  

2.4 Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραγγελίας από την tesa που αποκλίνει ουσιωδώς από την αρχική 
παραγγελία, θα θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή εφόσον ο Αγοραστής δεν την αντικρούσει εντός τριών 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. 

3. Περίοδοι και Ημερομηνίες Παράδοσης 

3.1   Οι περίοδοι και οι ημερομηνίες παράδοσης είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί 
εγγράφως από την tesa και ο Αγοραστής έχει ενημερώσει την tesa ή έχει παράσχει στην tesa όλες 
τις πληροφορίες, τις προδιαγραφές ποιότητας, τα εγκεκριμένα σχέδια, τα έγγραφα, τις άδειες και τις 
εγκρίσεις που απαιτούνται για την έγκαιρη εκτέλεση των παραδόσεων, και έχει καταβάλει όλες τις 
προκαταβολές που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες 
όρους. Οι περίοδοι διαπραγμάτευσης αρχίζουν, κατά περίπτωση, κατά την ημερομηνία της 
επιβεβαίωσης της σύμβασης ή της δήλωσης αποδοχής. Σε περίπτωση που στη συνέχεια γίνει μια 
πρόσθετη ή μια συμπληρωματική παραγγελία, οι περίοδοι παρατείνονται ανάλογα. 

3.2 Η tesa δεν θα έχει υποχρέωση για έγκαιρη παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών για όσο διάστημα 
διαρκούν γεγονότα απρόβλεπτα, αναπόφευκτα και εκτός της σφαίρας επιρροής της και για τα οποία 
η tesa δεν έχει ευθύνη (όπως θεομηνίες, πόλεμος, φυσικές καταστροφές, απεργίες, ανταπεργίες, 
κυβερνητικά μέτρα, ελλείψεις ενέργειας ή πρώτων υλών, ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά 
και έκρηξη, μεταφορικά και λειτουργικά προβλήματα, ενέργειες από ανώτερες αρχές ή άλλα 
παρόμοια γεγονότα). Η περίοδος διαπραγμάτευσης θα παρατείνεται κατά τη διάρκεια του 
περιστατικού, ενώ ο Αγοραστής θα ενημερώνεται με κατάλληλο τρόπο για την εμφάνιση του 
προβλήματος. Η tesa δεν υποχρεούται να προμηθευτεί προϊόντα αντικατάστασης από τρίτους. Σε 
περίπτωση που η επίλυση του προβλήματος δεν μπορεί να προβλεφθεί ή το πρόβλημα συνεχίζεται 
για περισσότερο από δύο μήνες, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε σχέση 
με το αντικείμενο της παράδοσης που επηρεάζεται από το πρόβλημα. 

3.3    Όσον αφορά στην παράδοση Προϊόντων για τα οποία η tesa προμηθεύεται πρώτες ύλες και 
εξαρτήματα από προμηθευτές, η παράδοση εξαρτάται από την έγκαιρη παράδοση από τους εν λόγω 
προμηθευτές. 

3.4    Εάν ο Αγοραστής αθετήσει την υποχρέωση αποδοχής ή παραβεί άλλες υποχρεώσεις συνεργασίας, 
η tesa δικαιούται - ανεξάρτητα από τα άλλα δικαιώματα που έχει - να αποθηκεύσει το Παραδοτέο με 
κίνδυνο και έξοδα του Αγοραστή ή να καταγγείλει τη σύμβαση. 

3.5  Η tesa μπορεί να προβεί σε μερική παράδοση δεόντως αιτιολογημένη, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Αγοραστής μπορεί ευλόγως να αναμένει κάτι τέτοιο. Η tesa έχει το δικαίωμα να αποκλίνει από τα 
συμφωνηθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον αυτό μπορεί ευλόγως 
να αναμένεται από τον Αγοραστή. 

3.6  Η tesa δεν υποχρεούται να παραδίδει τα Προϊόντα αεροπορικώς ή με μεταφορικά μέσα ανάλογης 
επιτάχυνσης. 

4. Ελάχιστη Αξία και Όγκος ανά Παραγγελία, Αποστολή, Συσκευασία, Μετάθεση Κινδύνου  
4.1 Πλην αντίθετης συμφωνίας, οι παραδόσεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της tesa στον Γέρακα 

(EXW εγκαταστάσεις Γέρακα) (Incoterms 2010). 
4.2   Πλην αντίθετης συμφωνίας, κατά κανόνα η ελάχιστη αξία ανά παραγγελία είναι 200 ευρώ. Ο ελάχιστος 

όγκος παραγγελίας ανά προϊόν είναι μία μονάδα συσκευασίας ∙ μικρότερος όγκος δεν θα 
παραδίδεται ακόμα και όταν τηρείται η ελάχιστη αξία παραγγελίας. 

4.3 Τα Προϊόντα θα αποστέλλονται στην καθιερωμένη συσκευασία της tesa. 
4.4  Ο κίνδυνος μετατίθεται στον Αγοραστή κατά τη μεταβίβαση της κατοχής των Προϊόντων στον ίδιο τον 

Αγοραστή. 
5. Τιμές, Όροι Πληρωμής 

5.1 Όλες οι συμβάσεις γίνονται με βάση τις τιμές και τα ποσοστά έκπτωσης που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη συμφωνία 
μεταξύ των μερών. 

5.2 Όλες οι τιμές της tesa εκφράζονται σε ευρώ και είναι «καθαρές», προ ΦΠΑ. 
           Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία μεταξύ της tesa και του Αγοραστή, τυχόν 

πρόσθετοι φόροι βαρύνουν τον Αγοραστή∙ αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον ΦΠΑ και όλους τους 
παρόμοιους φόρους στη χώρα από την οποία η tesa εκδίδει τα τιμολόγιά της. Οι εν λόγω φόροι θα 
τιμολογούνται στο αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από το νόμο και θα εξοφλούνται αναλόγως. 

            Ο Αγοραστής τυγχάνει απαλλαγής από τον ΦΠΑ εφόσον εντός 20 ημερών από την ημέρα του 
τιμολογίου παρασχεθεί στην tesa αντίτυπο της φορτωτικής του μεταφορέα, CMR κλπ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα περί ΦΠΑ. Αν δεν παρασχεθεί η απόδειξη αυτή, η tesa έχει το δικαίωμα να 
χρεώσει ΦΠΑ εκ των υστέρων.  

5.3 Σε περίπτωση κάθε είδους αύξησης του κόστους, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων 
υλών, η tesa έχει το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον Αγοραστή για τις τιμές. Και τα 
δύο μέρη θα διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις αυτές καλόπιστα. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με τις νέες τιμές εντός τριών μηνών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για 
τις τιμές από ένα μέρος, καθένα από τα μέρη θα δικαιούται να καταγγείλει με άμεση ισχύ τις μεταξύ 
τους συμφωνίες-πλαίσιο και τις συμφωνίες για τις τιμές, καθώς και κάθε σύμβαση παράδοσης που 
έχει συναφθεί δυνάμει αυτών. Συμβάσεις που βρίσκονται στην διαδικασία εκτέλεσης θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ισχύουν προκειμένου να διευθετηθούν μετά την καταγγελία. 

5.4 Η tesa δικαιούται να εκδίδει μερικά τιμολόγια για τμηματικές παραδόσεις κατά την έννοια του όρου 
3.6. 

5.5 Κάθε τιμολόγιο είναι πληρωτέο χωρίς εκπτώσεις ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία, επί τη βάσει 
της εμπορικής πολιτικής της tesa. Εάν δεν έχει πληρωθεί κατά τη λήξη της συμφωνηθείσας 
προθεσμίας, θα επέρχεται αθέτηση υποχρέωσης. 

           Οι πληρωμές από τον Αγοραστή θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει, όταν η tesa μπορεί να κάνει χρήση 
αυτών. 

5.6 Εάν ο Αγοραστής βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής, η tesa δικαιούται να ζητήσει τόκους στο νόμιμο 
ποσό. Δεν θίγεται ο ισχυρισμός για περαιτέρω ζημίες λόγω αθέτησης υποχρέωσης. 

5.7 Ο Αγοραστής δικαιούται συμψηφισμό μόνο εάν η ανταπαίτησή του δεν αμφισβητείται ή έχει κριθεί 
οριστικά. 

5.8 Ο Αγοραστής δικαιούται να επικαλεστεί δικαίωμα διατήρησης κυριότητας στο μέτρο που η 
ανταπαίτησή του στηρίζεται στην ίδια σύμβαση και δεν αμφισβητείται ή έχει κριθεί οριστικά. 

5.9 Αν η tesa, μετά τη σύναψη της σύμβασης, διαπιστώσει κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του 
Αγοραστή, θα έχει το δικαίωμα να εκτελεί εκκρεμείς παραδόσεις μόνο κατόπιν προκαταβολής ή 
άλλης επαρκούς εξασφάλισης της tesa. Εάν οι προκαταβολές ή οι απαραίτητες εξασφαλίσεις δεν 
παρασχεθούν ούτε κατά τη λήξη εύλογης περιόδου χάριτος, η tesa θα μπορεί να σταματήσει τις 
παραδόσεις μέχρι να λάβει τις προκαταβολές ή τις εγγυητικές επιστολές πληρωμής ή να καταγγείλει 
μεμονωμένες ή όλες τις επηρεαζόμενες συμβάσεις, εν όλω ή εν μέρει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
tesa εξακολουθεί να δικαιούται να προβάλει περαιτέρω δικαιώματα. 

6. Ποιότητα, Δικαιώματα του Αγοραστή σε περίπτωση Βλάβης, Υποχρέωση Ελέγχου 

6.1 Το Παραδοτέο πρέπει να πληροί τη συμφωνηθείσα ποιότητα κατά τη μετάθεση του κινδύνου∙ η 
συμφωνηθείσα ποιότητα υπολογίζεται αποκλειστικά από τις ειδικές έγγραφες μεταξύ των μερών 
συμφωνίες σχετικά με τις ιδιότητες, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του 
Παραδοτέου, τα οποία διατυπώνονται εγγράφως στις καθιερωμένες περιγραφές ή ονομασίες των 
προϊόντων της tesa («Συμφωνία Ποιότητας»). Η tesa δεν αναλαμβάνει καμία γενική εγγύηση για την 
καταλληλότητα των Προϊόντων της για συγκεκριμένους σκοπούς εφαρμογής που επιδιώκει ο 
Αγοραστής. Ο Αγοραστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την απόφαση εάν ένα προϊόν που πληροί τις 
ειδικές συμφωνίες σχετικά με τις ιδιότητες, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά απόδοσης, είναι 
κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο σκοπό και για τη φύση της χρήσης του. 

6.2 Στην περίπτωση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις περιγραφές ποιότητας, τα διαγράμματα, τα σκίτσα, 
τα σχέδια, κλπ που σχεδίασε και κυκλοφόρησε ο Αγοραστής (εφεξής: «Προδιαγραφές Ποιότητας»), 
η ποιότητα θα υπολογίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με αυτές τις Προδιαγραφές Ποιότητας, καθώς 
και τις άλλες συμφωνίες σχετικά με την ποιότητα, τις οποίες δύνανται να συνάψουν τα μέρη. Ο 

Αγοραστής δεν δικαιούται αξιώσεις για παροχή κάθε είδους εγγύησης κατά της tesa για ελαττώματα 
στο Παραδοτέο λόγω των Προδιαγραφών Ποιότητας που κυκλοφόρησε ο Αγοραστής. Ειδικότερα, ο 
Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και τη σκοπιμότητα όλων των 
Προδιαγραφών Ποιότητας και των παραρτημάτων αυτών που συνέταξε, παρέδωσε στην tesa και 
κυκλοφόρησε. 

6.3 Πληροφορίες σε καταλόγους, τιμοκαταλόγους και άλλο πληροφοριακό υλικό που παρέχει η tesa 
στον Αγοραστή, καθώς και πληροφορίες για την περιγραφή του προϊόντος, σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να θεωρηθούν ως εγγυήσεις για συγκεκριμένη ποιότητα του Παραδοτέου ∙ τέτοιες 
εγγυήσεις ποιότητας πρέπει να συμφωνούνται ρητώς και εγγράφως. 

6.4 Οι φυσιολογικές εμπορικές αποκλίσεις σε όγκο και βάρος εντός του εύρους έως και 10% του όγκου 
της παραγγελίας, επιτρέπονται. Φυσιολογικές εμπορικές διαφορές στην ποιότητα/ιδιότητες που 
προκαλούνται από το Παραδοτέο, επίσης επιτρέπονται. 

6.5 Δικαιώματα του Αγοραστή για ελαττώματα στο Παραδοτέο προϋποθέτουν ότι έχει εξετάσει το 
Παραδοτέο κατά την παράδοση και έχει ενημερώσει την tesa εγγράφως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 
και πάντως το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την παράδοση του ελαττωματικού Προϊόντος 
μετά την παροχή του αριθμού τιμολογίου ∙ εμφανείς βλάβες από τη μεταφορά και ελλιπείς ή 
προδήλως ψευδείς παραδόσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στην tesa, σε κάθε περίπτωση χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση. Κρυμμένα ελαττώματα πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στην tesa χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση μόλις διαπιστωθούν. 

6.6 Σε κάθε περίπτωση ειδοποίησης για ελάττωμα, η tesa θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει, επιθεωρεί και 
να εξετάζει το εν λόγω Παραδοτέο. Ο Αγοραστής θα διαθέτει στην tesa τον απαραίτητο χρόνο και τη 
δυνατότητα για να το πράξει. Η tesa μπορεί επίσης να ζητήσει από τον Αγοραστή να στείλει το εν 
λόγω Παραδοτέο στην tesa, με έξοδα της tesa. 

6.7 Η tesa θα αποκαθιστά τα ελαττώματα κατ’ επιλογή με την αποκατάσταση του ελαττώματος δωρεάν 
για τον Αγοραστή ή με μια άλλη παράδοση προϊόντος χωρίς ελάττωμα (αναφέρονται από κοινού ως 
«Συμπληρωματική Εκτέλεση»). 

6.8 Το κόστος της μεταφοράς, του ταξιδίου, της εργασίας και των υλικών που προκύπτουν για τους 
σκοπούς της Συμπληρωματικής Εκτέλεσης (όχι, όμως, το κόστος της συναρμολόγησης και της 
επανασυναρμολόγησης) βαρύνουν την tesa. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για ελάττωμα 
αποδειχθεί ότι είναι εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμελείας αδικαιολόγητη και ο Αγοραστής 
μπορούσε να το αναγνωρίσει πριν από την ειδοποίηση για ελάττωμα, ο Αγοραστής υποχρεούται να 
αποζημιώσει την tesa για όλα τα έξοδα και τις ζημίες που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτό (για 
παράδειγμα, τα έξοδα ταξιδίου και τα έξοδα αποστολής). 

6.9 Σε περίπτωση που η Συμπληρωματική Εκτέλεση αποτύχει ή αν ο Αγοραστής δεν μπορεί να την 
αναμένει εντός ευλόγου χρόνου ή,  εάν η tesa  αρνείται Συμπληρωματική Εκτέλεση δυνάμει  των 
άρθρων 540 επ. του Αστικού Κώδικα, ο Αγοραστής, κατ’ επιλογή του και κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
των νομικών διατάξεων, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, να μειώσει την τιμή αγοράς ή /και να 
ζητήσει ζημίες σύμφωνα με τον όρο 8 ή αποζημίωση για τα έξοδά του. 

6.10  Η προθεσμία παραγραφής για τα δικαιώματα του Αγοραστή λόγω ελαττωμάτων ανέρχεται σε δώδεκα 
μήνες από την παράδοση του Παραδοτέου στον Αγοραστή. Οι εκ του νόμου προθεσμίες 
παραγραφής ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης από τον Αγοραστή για λόγους διαφορετικούς από 
ελαττώματα στο Παραδοτέο και όσον αφορά τα δικαιώματα του Αγοραστή σε περίπτωση 
ελαττωμάτων που απεκρύβησαν δολίως ή προκλήθηκαν σκόπιμα. 

7.        Ευθύνη και Αποζημίωση  
7.1 Η ευθύνη της tesa για παραβιάσεις σε μείζονες συμβατικές υποχρεώσεις ή «βασικές υποχρεώσεις» 

που προκαλούνται από ελαφρά αμέλεια, περιορίζεται στο ποσό της ζημίας που ορίζεται στη 
σύμβαση και μπορεί να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης. Μείζονες συμβατικές 
υποχρεώσεις (ή βασικές υποχρεώσεις) είναι οι υποχρεώσεις εκείνες που εξασφαλίζουν στον 
Αγοραστή μια νομική θέση την οποία προϋποτίθεται ότι του παρέχουν το περιεχόμενο και ο σκοπός 
της σύμβασης, καθώς και οι υποχρεώσεις εκείνες η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή την 
καθόλα ορθή εκτέλεση της σύμβασης και την τήρηση των οποίων ο Αγοραστής τακτικά επικαλείται 
και μπορεί να επικαλεστεί. 

7.2 H tesa δεν ευθύνεται για παράβαση των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση λόγω ελαφράς 
αμέλειας, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στον όρο 8.1. 

7.3 Σε αντίθετη περίπτωση, οι νόμιμες αξιώσεις του Αγοραστή για αποζημίωση δεν επηρεάζονται∙ 
ειδικότερα, η tesa ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια για όλο το ποσό. 

7.4 Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης στους όρους 8.1 και 8.2 δεν ισχύουν σε περιπτώσεις 
υποχρεωτικής εκ του νόμου ευθύνης υπαίτιου τραυματισμού από την tesa ή για εγγυήσεις που 
παρέχει η tesa ή για δόλια απόκρυψη ελαττωμάτων. 

8. Ευθύνη για τα Προϊόντα 

             Αν ο Αγοραστής πωλήσει το Παραδοτέο, θα αποζημιώσει την tesa κατά την εσωτερική τους σχέση 
για απαιτήσεις τρίτων από ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι 
ευθύνεται για το ελάττωμα που συνεπάγεται την ευθύνη. 

9. Ελαττώματα Κυριότητας και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας  

9.1 Η tesa δεν γνωρίζει την ύπαρξη τελεσίδικων αποφάσεων σχετικά με απαιτήσεις τρίτων που θα 
απέτρεπαν τη χρήση των Προϊόντων σύμφωνα με την σκοπό και τους όρους της σύμβασης. 
Περαιτέρω, η tesa δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επί ελαττωμάτων κυριότητας. 

9.2   Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την tesa χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εάν εγείρονται 
αξιώσεις κατά του Αγοραστή από τρίτους λόγω της χρήσης των παραδοθέντων προϊόντων σύμφωνα 
με το σκοπό και τους όρους της σύμβασης σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
ή εάν τρίτοι έχουν απευθύνει στον Αγοραστή ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά του. Το ίδιο ισχύει 
και αν ο Αγοραστής αντιληφθεί με άλλο τρόπο ότι η χρήση των παραδοθέντων προϊόντων σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η tesa έχει το δικαίωμα να καταγγείλει δικαιολογημένα τις υφιστάμενες συμβάσεις 
παράδοσης. Η tesa δικαιούται επίσης να καταγγείλει δικαιολογημένα τις συμβάσεις παράδοσης εάν 
υπάρχει κίνδυνος η ίδια η tesa να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων από την εκτέλεση των συμβάσεων 
παράδοσης. 

9.3   Σε περίπτωση παρέμβασης από τρίτους κατά του Αγοραστή, κατά την έννοια του όρου 9.2., η tesa 
θα υποστηρίξει τον Αγοραστή με τον καλύτερο τρόπο στην άμυνα επί των απαιτήσεων αυτών σε 
σχέση με το τρίτο μέρος. Αυτό προϋποθέτει ότι ο Αγοραστής δεν έχει διατυπώσει καμία δήλωση 
προς τρίτους σε βάρος της tesa. 

10. Γενικές Διατάξεις 
10.1    Ο Αγοραστής δεν μπορεί να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της tesa σε τρίτους χωρίς την         

έγγραφη συγκατάθεση της tesa. 
10.2  Αλλαγές και τροποποιήσεις στις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ της tesa και του Αγοραστή ή/και των 

παρόντων Όρων Πώλησης και κάθε άλλης πλευρικής συμφωνίας θα πρέπει να γίνονται εγγράφως. 
Το ίδιο ισχύει επίσης και για την τροποποίηση της διάταξης αυτής περί έγγραφου τύπου. 

10.3   Εάν μία διάταξη των συμβάσεων μεταξύ της tesa και του Αγοραστή ή/και των παρόντων Όρων 
Πώλησης είναι πλήρως ή μερικώς άκυρη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των 
υπόλοιπων διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη με μια έγκυρη που θα προσεγγίζει περισσότερο τον εμπορικό 
σκοπό της άκυρης διάταξης. 

10.4    Τόπος εκτέλεσης για όλες τις αμοιβαίες απαιτήσεις είναι η Αθήνα 
10.5  Αποκλειστικός τόπος για όλες τις διαφορές στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης είναι η Αθήνα. 

Ωστόσο, η tesa έχει το δικαίωμα να ενάγει τον Αγοραστή ενώπιον κάθε άλλου δικαστηρίου που έχει 
νόμιμη αρμοδιότητα. 

10.6   Το ελληνικό δίκαιο θα ισχύει σε περίπτωση εξαίρεσης της εφαρμογής της  Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Προϊόντων (CISG, Δίκαιο των Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών). 

          
            Παρακαλούμε σημειώσετε: Η ποιότητα των προϊόντων tesa® ελέγχεται σε συνεχή βάση στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ως εκ τούτου υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι 
πληροφορίες και οι συστάσεις δίνονται από εμάς κατά την καλύτερη δυνατή γνώση μας με βάση την 
πρακτική εμπειρία μας. Παρ 'όλα αυτά, η tesa δεν αναλαμβάνει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση για 
την καταλληλότητα ενός προϊόντος tesa® για ορισμένους σκοπούς που δεν έχουν ρητά συμφωνηθεί 
μεταξύ της tesa και του Αγοραστή εγγράφως. Για το λόγο αυτό, ο Αγοραστής είναι ο ίδιος υπεύθυνος 
για την απόφαση σχετικά με το αν ένα tesa® προϊόν είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο σκοπό 
και για το είδος της χρήσης από τον Αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν πληροί τις 
ιδιότητες, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά απόδοσης που έχουν ειδικά συμφωνηθεί. Σε 
περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια από την άποψη αυτή, το τεχνικό προσωπικό μας θα χαρεί να 
σας συμβουλεύσει. 

 
 
 
 
 
 
 


