
Γενικοί Όροι Συνεργασίας 

1. Τηκέο
Σηηο ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

2. Ειάρηζηε αμία παξαγγειίαο θαη έμνδα απνζηνιήο
Η ειάρηζηε αμία παξαγγειίαο νξίδεηαη ζηα 150 επξώ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 

Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ δελ επηβαξύλεηαη κε έμνδα 
απνζηνιήο, εθόζνλ ε ειάρηζηε θαζαξή αμία (κεηά εθπηώζεσλ θαη 
πξνζθνξώλ) ηεο παξαγγειίαο είλαη 150 επξώ. Οη κηθξόηεξεο αμίαο 
παξαγγειίεο επηβαξύλνληαη κε 5 επξώ έμνδα κεηαθνξηθώλ. 

Σε πεξηπηώζεηο επείγνπζαο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ επηβαξύλεηαη 
ν πειάηεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

3. Παξαδόζεηο
Η Poseidon Filter επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα πξνβαίλεη ζε 
ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο ηεο παξαγγειίαο, εθηόο εάλ ππάξρεη ξεηή 
αληίζεηε ζπκθσλία. 

4. Πιεξσκέο
Ο ηξόπνο πιεξσκήο θαζνξίδεηαη κε ηελ παξαγγειία. Σπλήζεηο 
ηξόπνη πιεξσκήο: 

Γηα παξαγγειίεο θάησ ησλ 150 επξώ: 

 Αληηθαηαβνιή κεηξεηώλ κε ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ

Γηα παξαγγειίεο άλσ ησλ 150 επξώ: 

 Με αληηθαηαβνιή κεηξεηώλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 
θαη επηπιένλ έθπησζε 5% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ.

 Με παξάδνζε θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, επηηαγήο 90
εκεξώλ (ηξίκελε επηηαγή), από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
ηηκνινγίνπ.

Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα εκπνξεύκαηα επηζηξέθνληαη ζηελ 
απνζήθε ηεο Poseidon Filter. 
Η κε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ πέξα ησλ 90 εκεξώλ από εθδόζεώο 
ηνπο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε, επηβαξύλεη απηόλ κε ηόθνπο ππεξεκεξίαο 
(άξζξν 345 ΑΚ). 



5. Μεηαβνιέο θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
Απξόβιεπηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ πεξηπηώζεηο αλσηέξαο 
βίαο, όπσο ελδεηθηηθά, πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο, ηαξαρέο, εξγαζηαθέο 
ζπγθξνύζεηο, δηνηθεηηθά κέηξα ή δηαηάμεηο, έιιεηςε ελεξγεηαθώλ 
πόξσλ ή πξώησλ πιώλ, δηαθνπή ηεο παξαγσγήο θ.ά., απαιιάζζνπλ 
ηελ εηαηξεία από ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο παξαδόζεσλ, 
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ελ ιόγσ πεξηζηαηηθώλ. Σε πεξίπησζε, πνπ 
ε δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξόκελσλ γεγνλόησλ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) 
κήλα από ηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία ηεο παξάδνζεο, ηόζν ν 
πειάηεο όζν θαη ε Poseidon Filter. δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα ιύζεο ηεο 
ζπκθσλίαο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν πειάηεο δελ κπνξεί λα 
εγείξεη αμηώζεηο γηα απνδεκίσζε. 

Εάλ ε Poseidon Filter δηαπηζηώζεη : 

 αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή
 ιάβεη γλώζε πεξηζηαηηθώλ αθεξεγγπόηεηαο ηνπ πειάηε
 όηη ν πειάηεο αξλείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν λα παξαιάβεη ηα

εκπνξεύκαηα , κεηά ηε ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο,
ηόηε κπνξεί λα δηαθόςεη ηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ θαη δηαηεξεί
ην δηθαίσκα λα αμηώζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηα
εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ παξαδνζεί θαη παξαιεθζεί.
Η Poseidon Filter  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγπεηηθή θαιήο
πιεξσκήο κε ηε ζύκβαζε ηεο πώιεζεο.

Ο πειάηεο κπνξεί λα αμηώλεη ζπκςεθηζκό ησλ πιεξσκώλ ησλ 
νθεηιώλ ηνπ κόλνλ θαηόπηλ ξεηήο ζπκθσλίαο κε ηελ Poseidon Filter. 

6. Επηζηξνθέο
Επηζηξνθέο γίλνληαη δεθηέο κόλν θαηόπηλ ζπλελλόεζεο, εληόο 5 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο απνζηνιήο 
πξντόλησλ εθ κέξνπο ηεο Poseidon Filter. 

Σε πεξηπηώζεηο εηδηθήο παξνπζίαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, εηδηθώλ 
πξνζθνξώλ, ήηνη πξντόληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή ζπζθεπάδνληαη 
γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ αλαγθώλ ζπγθεθξηκέλσλ πειαηώλ, νη 
επηζηξνθέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

7. Γεληθνί όξνη
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά, πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςεη από ηελ 
πώιεζε, αξκόδηα είλαη απνθιεηζηηθά ηα Δηθαζηήξηα ηεο Δξάκαο. 



Οη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο Poseidon Filter θαη ηνπ πειάηε 
δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην. 

Δπλάκεη ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο απνθιείεηαη ξεηώο νπνηνζδήπνηε 
όξνο πσιήζεσλ αληίζεηνο πξνο απηνύο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, 
εθηόο εάλ ζπκθσλεζεί ξεηώο δηαθνξεηηθά. 

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
ζπκθσλίαο ζεσξεζεί αλίζρπξνο, νη ππόινηπνη όξνη ηεο παξακέλνπλ 
ζε ηζρύ. 

www.Poseidonfiler.gr




