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1.
Π εδί
εφαρμογής

ο

Αυτοί οι γενικοί όροι του συμβολαίου ισχύουν αποκλειστικά για την πώληση προϊόντων που προορίζονται
για την αγορά των ανταλλακτικών.
Το συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ των μερών λόγω της έγγραφης αποδοχής της παραγγελίας από τη
μονοπρόσωπη εταιρεία Dayco Europe S.r.l. (στο εξής «Dayco») θα διέπεται αποκλειστικά από τους
παρόντες γενικούς όρους πώλησης, εκείνους τους επιζήμιους ή τους ειδικούς που πιθανώς έχουν
συμφωνηθεί γραπτώς μέσα στην παραγγελία και/ή σε ξεχωριστό έγγραφο, που ο Αγοραστής
αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και παραιτείται ρητά από τους δικούς του γενικούς όρους αγοράς.
2. Π αραγγελί
ες
Οι παραγγελίες θα ισχύουν από τη στιγμή που ο Αγοραστής θα λάβει την γραπτή αποδοχή τους από
πλευράς Dayco.
Οι παραγγελίες θα γίνονται αποδεκτές από την Dayco μόνο με την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής έχει
προσυπογράψει κάθε σημείο των παρόντων γενικών όρων.

3. Τι μές
Οι τιμές θα είναι οι ενδεικνυόμενες στους επίσημους τιμοκαταλόγους της Dayco σε ισχύ τη στιγμή της
αποδοχής της παραγγελίας, αν υπάρχουν ή, σε κάθε περίπτωση, οι συνήθως ακολουθούμενες από την
Dayco.

4. Π αράδοση
Η παράδοση θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση που θα υποδεικνύει ο Αγοραστής στην παραγγελία,
ενώ τα έξοδα αποστολής και/ή μεταφοράς θα επιβαρύνουν μία από τις δύο πλευρές σύμφωνα με τα όσα
έχουν οριστεί στην παραγγελία. Σε περίπτωση απουσίας διευκρίνισης, τα έξοδα αποστολής και/ή
μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον Αγοραστή.
Εξαιρουμένης διαφορετικής γραπτής συμφωνίας, τυχών παράπονα σχετικά με την ποσότητα και /ή το
είδος των πωληθέντων προϊόντων θα πρέπει να διαβιβάζονται γραπτώς στην Dayco εντός 15 ημερών
από την παράδοσή τους. Ελλείψει τέτοιας επικοινωνίας, τα προϊόντα θα θεωρηθούν οριστικά αποδεκτά
από την πλευρά του Αγοραστή, ο οποίος θα εκπέσει του δικαιώματος να επικαλεσθεί ένσταση στην
ποσότητα και/ή στο είδος των παραδοθέντων προϊόντων.
5.
ληρωμές

Π

Οι όροι πληρωμής που αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι δεσμευτικοί.
Με τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, ο αγοραστής δεν μπορεί να κάνει ενστάσεις οποιουδήποτε
είδους, προκειμένου να αποφύγει ή να καθυστερήσει την καταβολή που οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο
1462 του αστικού κώδικα.
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Η αδυναμία και/ή η καθυστέρηση της πληρωμής σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην
παραγγελία θα οδηγήσει, χωρίς την ανάγκη επίσημης αναβολής, (α) στην απώλεια κάθε «έκπτωσης σε
μετρητά» επί του τιμολογίου, (β) στην εφαρμογή για τα μη καταβληθέντα, συμπεριλαμβανομένης της
«έκπτωσης σε μετρητά», τόκου υπερημερίας ίσου με το επιτόκιο της ΕΚΤ (ποσοστό
αναχρηματοδότησης) αυξημένου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Παραμένει ακέραιο και ανεπηρέαστο το
δικαίωμα της Dayco, αφού περάσουν 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, (α) να αναστείλει
τις προμήθειες και τις αποστολές των παραγγελιών, (β) να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής και
(γ) να αναστείλει και/ή να ακυρώσει όλα τα επιπλέον οφέλη/ανταμοιβές που προβλέπονται. Σε κάθε
περίπτωση παραμένει ανεπηρέαστο το δικαίωμα της Dayco για αποζημίωση μεγαλύτερων ζημιών που
ενδεχομένως προκύψουν και με επιφύλαξη του δικαιώματος της Dayco να εξετάσει τη λύση του
συμβολαίου σύμφωνα με τους όρους και για τους σκοπούς του άρθρου 1456 του αστικού κώδικα.
6.
Π
κυριότητας

αρακράτηση

Η Dayco, σύμφωνα με το άρθρο 1523 του αστικού κώδικα, διατηρεί την κυριότητα των προϊόντων που
πωλούνται μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος από τον αγοραστή, ο οποίος επωμίζεται, ωστόσο,
τον κίνδυνο από τη στιγμή της παράδοσης.

7. Εγγύηση
Η εγγύηση στα προϊόντα Dayco διαρκεί δύο χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασής τους.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο ελάττωμα κατασκευής του προϊόντος, η Dayco σύμφωνα με την
κρίση της αναλαμβάνει την επιστροφή του αντιτίμου ή την αντικατάσταση του προϊόντος εντός
αρμόζοντος χρονικού διαστήματος.
Η Dayco επωμίζεται τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης του υπό αλλαγή νέου προϊόντος, αποκλείοντας
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση αποζημίωσης.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
-

το ελάττωμα μπορεί να αποδοθεί σε κοινή φθορά, που προέκυψε από τη χρησιμοποίηση του
προϊόντος για την προκαθορισμένη χρήση μετά από αριθμό χιλιομέτρων που αντιστοιχεί σε εκείνο που
ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος και με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα στην κίνηση
εξαρτήματα της μετάδοσης ισχύος βρίσκονται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας˙ ή

-

τα άλλα εξαρτήματα της μετάδοσης ισχύος του οχήματος, εξαιτίας ανεπαρκούς ή λανθασμένης
συντήρησης, έχουν προκαλέσει το ελάττωμα του προϊόντος˙ ή

-

το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την προκαθορισμένη χρήση: δεν έχει εφαρμοστεί στο/α
μοντέλο/α κινητήρα που υποδεικνύεται/ονται στον κατάλογο, έχει χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες
ανταγωνιστών, κλπ.˙ ή

-

το προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος για
το συγκεκριμένο μοντέλο και/ή τις οδηγίες που έχει εσωκλείσει η ίδια η Dayco μέσα στο προϊόν˙ ή

-

το προϊόν δεν έχει διατηρηθεί, μεταφερθεί ή χειριστεί με το σωστό τρόπο.˙ ή

-

σε περίπτωση ατυχήματος.

Εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση του ελαττώματος, ο λιανοπωλητής ή ο τεχνικός που κάνει την
εγκατάσταση, πέρα από το να στείλει στην Dayco το ελαττωματικό προϊόν ή να επιτρέψει την εξέτασή
του από τους τεχνικούς της, θα πρέπει να παρέχει γραπτώς στην Dayco τις ακόλουθες πληροφορίες:
-

είδος/κωδικός προϊόντος˙
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-

ημερομηνία συναρμολόγησης του προϊόντος, χιλιόμετρα του οχήματος τη στιγμή της
συναρμολόγησης και τη στιγμή της παρουσίασης του ελαττώματος˙

-

στοιχεία του οχήματος (μοντέλο, κυβικά, κωδικός κινητήρα, χρονιά κατασκευής)˙

-

έγγραφα που αποδεικνύουν την αγορά του προϊόντος (τιμολόγιο ή απόδειξη)˙

-

όνομα και διεύθυνση του τελικού καταναλωτή˙

-

περιγραφή του ελαττώματος που παρουσιάστηκε˙

-

αναφορά της ανωμαλίας από τον τελικό πελάτη.

Στην περίπτωση που ο λιανοπωλητής ή ο τεχνικός εγκατάστασης δεν φροντίσει να αποστείλει μέσα στα
προαναφερθέντα χρονικά όρια την τεκμηρίωση και/ή τις απαιτούμενες σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο πληροφορίες, η παρεχόμενη εγγύηση δεν θα έχει εφαρμογή και επομένως η Dayco δεν θα
μπορεί να θεωρηθεί με κανένα τρόπο υπεύθυνη για το ελάττωμα που παρουσιάστηκε.
8. Δ ικαι ώματ α πνευματι κής
ιδιοκτησί ας

και

βιομηχ ανικής

Από τη στιγμή που τα προϊόντα και οι αντίστοιχες συσκευασίες που παραδίδονται στον Αγοραστή έχουν
την ετικέτα με το εμπορικό σήμα της Dayco, ή άλλο εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται νόμιμα από
την Dayco, ο Αγοραστής δεν μπορεί να το αφαιρέσει και/ή να το σβήσει.
Ο Αγοραστής δηλώνει ότι δεν κατέχει κανένα δικαίωμα στο εμπορικό σήμα της Dayco και στις τεχνικές
και εμπορικές πληροφορίες σχετικές με την πώληση των προϊόντων που πιθανώς έχει μοιραστεί μαζί του
η Dayco, όπως, για παράδειγμα, σχέδια, κατάλογοι, τεχνικά και εμπορικά έγγραφα.
Ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει εμπορικά σήματα ή διακριτικά ικανά να προκαλέσουν σύγχυση με
τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά που χρησιμοποιεί η Dayco.
9. Εχ εμύθει
α
Εξαιρουμένης προηγούμενης γραπτής συμφωνίας, ο Αγοραστής δεσμεύεται να χειριστεί ως
“Εμπιστευτικές” όλες τις τεχνικές, εμπορικές ή άλλου είδους πληροφορίες τις οποίες μαθαίνει
αναφορικά με την εκτέλεση της παραγγελίας. Ιδιαίτερα, θα θεωρηθούν Εμπιστευτικές όλες οι τεχνικές
πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα που πωλήθηκαν στον Αγοραστή.
Επίσης θα θεωρηθούν Εμπιστευτικές όλες οι πληροφορίες που θα χαρακτηριστούν ως τέτοιες από την
Dayco, ακόμα και μέσω ταυτόχρονης γραπτής δήλωσης ή σταλμένης στον Αγοραστής εντός των 30
ημερών που ακολουθούν την ανακοίνωσή τους˙ σε αναμονή αυτού του χρονικού ορίου οι πληροφορίες
που η Dayco θα μεταδώσει στον Αγοραστή θα παραμείνουν προσωρινά Εμπιστευτικές.
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Ο Αγοραστής θα πρέπει να διατηρήσει μυστικές και επομένως να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους τις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης συμβολαίου και για τα επόμενα 10 χρόνια
από την ημερομηνία επίλυσής του και/ή εξάλειψής του για οποιονδήποτε λόγο.
Ο Αγοραστής δεσμεύεται να διαφυλάξει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες και κάθε σχετικό με αυτές
έγγραφο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης συμβολαίου, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο στο
προσωπικό του που χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για την πώληση των προϊόντων που αγοράστηκαν
από την Dayco.
Ο Αγοραστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τις τεχνικές πληροφορίες που θα λάβει από την
Dayco, εάν παρέχει γραπτή απόδειξη ότι αυτές:
(i)

ήταν ήδη δημόσια γνωστές τη στιγμή της διαβίβασής τους˙ ή

(ii)

του διαβιβάστηκαν με νόμιμο τρόπο από τρίτους εξουσιοδοτημένους να τις διαδώσουν˙ ή

(iii)

τη στιγμή της διαβίβασής τους, είχαν ήδη αναπτυχθεί αυτόνομα από το προσωπικό του μέσω της
επεξεργασίας δημοσίως γνωστών στοιχείων

Κατά τη λήξη της σχέσης συμβολαίου με την Dayco, ή με αίτημα της τελευταίας, ο Αγοραστής είναι
υποχρεωμένος να επιστρέψει στην Dayco όλη την σχετική με τις Εμπιστευτικές πληροφορίες
τεκμηρίωση που διαφυλάσσεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
10. Αν ωτέρα βί
α
Η Dayco δεν θα ευθύνεται για την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπουν η σύμβαση και οι παρόντες
όροι πώλησης, σε περίπτωση που αυτή η αθέτηση προκληθεί από γεγονότα που ξεφεύγουν από το έλεγχό
της, απρόβλεπτα και αναπόφευκτα, όπως για παράδειγμα και όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις:
πόλεμοι διακηρυγμένοι και μη, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και καταστροφές, μποϊκοτάζ, απεργίες
και λοκ-άουτ κάθε είδους, ενέργειες της Δημόσιας Αρχής νόμιμες ή όχι.
Σε περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας ή τα αποτελέσματά του διαρκούν για χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των 120 ημερών, η κάθε μια από τις δύο πλευρές θα μπορεί να λήξει μέσω μιας απλής γραπτής
ανακοίνωσης προς την άλλη πλευρά, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης και χωρίς οφειλές στην άλλη
πλευρά ούτε σαν δικαίωμα αποζημίωσης για την υπαναχώρηση, ούτε σαν δικαίωμα
αποκατάστασης ζημιών.

11. Αι τί ες γι α την καταγγελί α του συ μβολαί ου και την αναστολή τ ων
παροχών
Η Dayco θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το συμβόλαιο με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Αγοραστή,
χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τίποτα να οφείλεται ως αποζημίωση για την καταγγελία ή ως
αποζημίωση για τις ζημίες σε περίπτωση:
(i)

διακοπής ή αναστολής ή μεταβίβασης των δραστηριοτήτων παραγωγής του αγοραστή ή

(ii)

ολικής ή μερικής μεταβίβασης της επιχειρηματικής μονάδας.

Η Dayco θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση των παραγγελιών και των παραδόσεων που
διέπονται από αυτούς τους Γενικούς Όρους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο
άρθρο 5, ακόμη και μετά την επέλευση οποιουδήποτε γεγονότος που ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των
εγγυήσεων φερεγγυότητας του Αγοραστή ή σε αλλαγή της οικονομικής κατάστασής του ή σε εξαγορές /
συγχωνεύσεις του, τέτοιων ώστε να θέσει σε προφανή κίνδυνο την επίτευξη του τιμήματος, εκτός εάν
δοθεί κατάλληλη εγγύηση που να ικανοποιεί την Dayco και στο βαθμό που δεν έρχεται σε σύγκρουση με
κανόνες αναγκαστικού δικαίου.
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12. Εφαρμόσι μος νόμος
Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης καθορίζονται από τον ιταλικό νόμο.
Σε περίπτωση διαφορών και/ή αντιθέσεων μεταξύ της ιταλικής και της αγγλικής έκδοσης αυτού του
κειμένου, υπερισχύει η ιταλική έκδοση.
13. Αρμόδιο Δικαστήρι
ο
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδιο θα είναι αποκλειστικά το Δικαστήριο του Chieti, με την
επιφύλαξη του δικαιώματος της Dayco να προσφύγει σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο
σύμφωνα με τους κανόνες του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

…………….την………………

Ο Αγοραστής………………….

Ειδική έγκριση των ρητρών
Οι πλευρές δηλώνουν ότι διαπραγματεύτηκαν ρητώς, καθώς και ότι διάβασαν προσεκτικά και έλαβαν
γνώση όλων των ρητρών των γενικών όρων πώλησης και δηλώνουν, οτιδήποτε και αν συμβεί, ότι θα
εγκρίνουν ρητώς, κατά την έννοια και για τους σκοπούς των άρθρων 1341 και 1342 του ιταλικού
κώδικα πολιτικής δικονομίας, τις ακόλουθες ρήτρες:
Αρθρ. 4 (όροι παράδοσης και απώλεια του δικαιώματος προβολής αντιρρήσεων), Αρθρ. 5 (πληρωμές
και τόκοι), Αρθρ. 6 (παρακράτηση της κυριότητας και κίνδυνοι), Άρθρ. 7 (εγγύηση και περιορισμός
ευθύνης), Αρθρ. 11 (δικαίωμα υπαναχώρησης), Αρθρ. 12 (ισχύουσα νομοθεσία), Άρθρ. 13 (παρέκκλιση
της δικαιοδοσίας της δικαστικής αρχής).
………….την……………….

Ο Αγοραστής ………………….
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