
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

I. Πεδίο εφαρμογής των Τυποποιημένων Όρων Πώλησης και Παράδοσης 

(1) Μόνο οι παρόντες Τυποποιημένοι Όροι Πώλησης και Παράδοσης της ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε., κατ’ αποκλεισμό όλων των υπολοίπων, ισχύουν για όλες τις πωλήσεις (εφεξής «συμβάσεις 
πωλήσεων») που πραγματοποιούνται από την ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (εφεξής «ο 
Πωλητής») για την παράδοση φυτών (εφεξής «τα προϊόντα») σε επιχειρηματίες (εφεξής «ο 
Αγοραστής») εντός του πεδίου εφαρμογής των εμπορικών ή ανεξάρτητων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους. Αυτοί οι Τυποποιημένοι Όροι Πώλησης και Παράδοσης της ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 
ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ισχύουν επίσης για όλες τις μελλοντικές συμβάσεις πωλήσεων και παραδόσεων 
που θα πραγματοποιηθούν από τον Πωλητή προς τον Αγοραστή ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνονται 
χωριστά. 

(2) Ο Πωλητής δεν αποδέχεται τυχόν αντίθετο ή διαφορετικό επιχειρηματικό όρο από τον Αγοραστή 
ακόμη κι αν ο Πωλητής δεν έχει διατυπώσει ρητώς αντιρρήσεις σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Η εν 
λόγω εξαίρεση από τους επιχειρηματικούς όρους του Αγοραστή ισχύει ακόμη κι αν ο Πωλητής 
πραγματοποιεί παραδόσεις προς τον Αγοραστή χωρίς επιφύλαξη, εν γνώσει αυτών των αντίθετων 
επιχειρηματικών όρων. 

II. Προσφορές, τιμές, όροι πληρωμής και εύρος υπηρεσιών 

(1) Οι προσφορές του Πωλητή υπόκεινται πάντα σε αλλαγές. 

(2) Όλες οι τιμές που αναγράφονται στις προσφορές του Πωλητή είναι καθαρές τιμές εκ του εργοστασίου 
χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αλλά συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της 
φόρτωσης. 

(3) Σε περίπτωση που ο Πωλητής αποστείλει τα προϊόντα στον Αγοραστή ή σε ένα καθορισμένο από τον 
Αγοραστή μέρος, ο τελευταίος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα αποστολής, ειδικά εκείνα που σχετίζονται 
με το φορτίο, την ασφάλιση και τους τελωνειακούς δασμούς. Αυτά τα έξοδα χρεώνονται ξεχωριστά 
από τον Πωλητή. Το ίδιο ισχύει και για τις παραδόσεις που εκτελούνται από ένα μέρος διαφορετικό 
από τις εγκαταστάσεις του Πωλητή. 

(4) Εάν η ημερομηνία παράδοσης που έχει συμφωνηθεί είναι μεγαλύτερη των 4 μηνών από τη σύναψη 
της σύμβασης και έχουν υπάρξει αυξήσεις στο κόστος υλικών, πρώτων υλών, μισθών και 
ημερομισθίων, μεταφοράς ή ενέργειας, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει υψηλότερη τιμή για να 
συνεκτιμήσει και να αντισταθμίσει αυτό το υψηλότερο κόστος. 

(5) Κάθε καταβολή εκτελείται από τον Αγοραστή κανονικά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο 
Πωλητής. Πληρωμές σε μετρητά στο προσωπικό του Πωλητή γίνονται δεκτές μόνο εάν 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Πωλητή έχει επιβεβαιώσει εκ των προτέρων και εγγράφως ότι ο 
εν λόγω υπάλληλος του Πωλητή είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται τέτοιου είδους πληρωμές σε 
μετρητά. 

(6) Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα συμψηφισμού ή διεκδίκησης του δικαιώματος παρακράτησης έναντι 
των απαιτήσεων του Πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση πωλήσεων με τον Αγοραστή μόνο εάν 
οι ανταπαιτήσεις έχουν νόμιμα τεκμηριωθεί, είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν γίνει αποδεκτές από τον 
Πωλητή. 

(7) Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή στον Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως εκείνων που αναφέρονται στην προσεκτική επεξεργασία των προϊόντων, στη διατήρηση και 
καλλιέργειά τους ή στη χρήση επιβραδυντικών ανάπτυξης, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, δεν 
αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων πώλησης. Εφόσον ο Πωλητής παρέχει πληροφορίες για το 
χειρισμό των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση, καλλιέργεια και επεξεργασία τους, αυτές 
θεωρούνται ως μη δεσμευτικές και δεν απαλλάσσουν τον Αγοραστή από την υποχρέωσή του να 
αναλάβει αυτόνομα τη διατήρηση, καλλιέργεια και επεξεργασία των προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι 
υποχρεωμένος να φροντίζει ο ίδιος για τη διατήρηση, καλλιέργεια και επεξεργασία των προϊόντων 
που αγόρασε και να διασφαλίζει ο ίδιος τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ιδίως σχετικά με τη χρήση 
επιβραδυντικών ανάπτυξης, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.  

(8) Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή σχετικά με τις οδηγίες διατήρησης, καλλιέργειας και 
επεξεργασίας των παραδοθέντων φυτών που υπάρχουν σε όλες τις παραδόσεις. Ο Αγοραστής 
μπορεί επίσης να κατεβάσει τις παραπάνω οδηγίες από τον ιστότοπο του Πωλητή www.selecta-
one.com ή να τις ζητήσει απευθείας από τον Πωλητή. 

I I I .  Παράδοση και χρόνος παράδοσης 

(1) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τμηματική παράδοση στον εύλογα απαιτούμενο 
βαθμό. 

(2) Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα που έχουν συμφωνηθεί (ιδιαίτερα η ποικιλία που 
έχει συμφωνηθεί) σύμφωνα με το III.6, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να παραδίδει παρεμφερή 
προϊόντα στον Αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής δεν ενδιαφέρεται για τα παρεμφερή προϊόντα για 
αντικειμενικά εύλογους λόγους, ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 

(3) Όταν αποστέλλονται τα προϊόντα, ο κίνδυνος απρόβλεπτης αλλοίωσης και απώλειάς τους βαρύνει 
τον Αγοραστή όταν παραδίδονται στο μεταφορέα ή στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς. Αυτό ισχύει 
και όταν η παράδοση έχει συμφωνηθεί να γίνεται χωρίς χρέωση του Αγοραστή.  

(4) Ο Αγοραστής γνωρίζει ότι η ημερομηνία παράδοσης που συμφωνήθηκε στη σύμβαση πωλήσεων 
ενδέχεται να αλλάξει δεδομένου ότι πρόκειται για φυσικό προϊόν και ότι η (έγκαιρη) παραγωγή του 
δεν μπορεί να προβλεφθεί πλήρως. Συνεπώς, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να παραδίδει τα προϊόντα 
έως και δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία παράδοσης που συμφωνήθηκε στη σύμβαση 
πωλήσεων και έως και τέσσερις εβδομάδες μετά την ημερομηνία παράδοσης που συμφωνήθηκε στη 
σύμβαση πωλήσεων. Πριν από τη λήξη των τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παράδοσης 
που συμφωνήθηκε στη σύμβαση πωλήσεων, ο Πωλητής δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
αθέτησης υποχρεώσεων, ακόμη κι εάν ο Αγοραστής στείλει στον Πωλητή υπενθύμιση. Οι ανωτέρω 
όροι δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο Πωλητής έχει υποσχεθεί ή εγγυηθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία παράδοσης.  

(5) Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή για την εκτιμώμενη εβδομάδα παράδοσης το αργότερο έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας παράδοσης.  

(6) Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν εντός του χρονοδιαγράμματος 
παράδοσης που αναφέρεται στο III.4, επειδή οι προμηθευτές δεν έχουν προμηθεύσει τον Πωλητή, 
χωρίς υπαιτιότητα του τελευταίου και παρά τις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή, ο Πωλητής 
δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεων στο βαθμό που δεν μπορεί να γίνει 
παράδοση αντικατάστασης ή εάν αυτή η παράδοση αντικατάστασης δεν είναι ικανοποιητική για τον 
Αγοραστή (βλ. III.2). Στην προκείμενη περίπτωση, ο Πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή 
ότι τα προϊόντα που παρήγγειλε δεν είναι πλέον διαθέσιμα και θα αποζημιώσει αμέσως τον 
Αγοραστή για τυχόν πληρωμές που έχουν ήδη καταβληθεί.  

(7) Εάν περιλαμβάνεται εξοπλισμός φόρτωσης (εμπορευματοκιβώτια, ράφια, επεκτάσεις, 
επαναχρησιμοποιήσιμες παλέτες), ο Αγοραστής αμέσως μετά την παράδοση θα ανταλλάξει τον 
εξοπλισμό φόρτωσης με πανομοιότυπο εξοπλισμό φόρτωσης με τον ίδιο καταχωρημένο τύπο (chip / 
lock / tag ή label) ή θα επιστρέψει πανομοιότυπο εξοπλισμό φόρτωσης με τον ίδιο καταχωρημένο 
τύπο (chip / lock / tag ή label) εντός μίας εβδομάδας μετά την παράδοση με δικά του έξοδα, εκτός εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιο εξοπλισμό φόρτωσης 
για δικούς του σκοπούς ή να επιτρέψει σε τρίτους να τον χρησιμοποιήσουν. Κατά την επιστροφή 
κατεστραμμένου εξοπλισμού φόρτωσης ή σε περίπτωση απώλειας, ο Aγοραστής αναλαμβάνει να 
επιστρέψει όλα τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης και, εάν είναι απαραίτητο, τυχόν έξοδα 
ενοικίασης που οφείλονται στην καθυστερημένη επιστροφή του εξοπλισμού φόρτωσης.  

(8) Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, που καθιστά αδύνατη την παράδοση από τον Πωλητή, τους 
προμηθευτές ή τους υπεργολάβους του ή που εμποδίζει αδικαιολόγητα τη συμμόρφωσή τους με 
τους συμβατικούς όρους, ο Πωλητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών για 
όσο διαρκεί το εν λόγω εμπόδιο. Ο Πωλητής θα ειδοποιήσει αμέσως τον Αγοραστή για το εν λόγω 
εμπόδιο και για την εκτιμώμενη διάρκειά του. Σε περίπτωση που ο λόγος Ανωτέρας Βίας διαρκέσει 
περισσότερο από τρεις μήνες, αμφότερα τα μέρη έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Ως 
Ανωτέρα Βία θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που είναι απρόβλεπτο για τον Πωλητή 
κατά τη σύναψη της σύμβασης και της οποίας οι συνέπειες στην εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων δεν θα ήταν δυνατόν να προληφθούν με εύλογες προσπάθειες από την πλευρά του 
Πωλητή. Τέτοια γεγονότα ή περιστάσεις περιλαμβάνουν, inter alia, πολέμους ή συνθήκες πολέμου, 
αναταραχές, επανάσταση, εμπάργκο, διοικητικές εντολές, εργατικές κινητοποιήσεις, επιδημίες, 
πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές καθώς και έλλειψη ενέργειας, νερού ή πρώτων υλών.  

(9) Η παράδοση υπόκειται σε έγκαιρη, ορθή και κατάλληλη αυτο-παράδοση. Στο βαθμό που ο Πωλητής δεν 
ευθύνεται για τη μη προμήθεια, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του. Ο Πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τον 
Αγοραστή για τη μη διαθεσιμότητα και θα αποζημιώσει για τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται ως αντιστάθμισμα. 

I V .  Παρακράτηση κυριότητας και επιστροφή μεταλλαγμένων/sports 

(1) Τα πωληθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή (προϊόντα υπό παρακράτηση κυριότητας) έως 
την ολοσχερή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του 
Πωλητή και του Αγοραστή. 

(2) Ο Αγοραστής πρέπει να χειριστεί τα υπό παρακράτηση κυριότητας προϊόντα, που είναι στην κυριότητα του 
Πωλητή, με φροντίδα.  

(3) Εάν τα υπό παρακράτηση κυριότητας προϊόντα κατασχεθούν από τρίτους, ο Αγοραστής πρέπει να ενημερώσει 
αμέσως τον Πωλητή. 

(4) Σε περίπτωση που, λόγω διαδικασίας συνδυασμού, ανάμιξης, επεξεργασίας ή ένωσης των υπό παρακράτηση 
κυριότητας προϊόντων, ο Αγοραστής αποκτήσει την κυριότητα των προϊόντων αυτών, τα μέρη συμφωνούν ότι, 
κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας, ο Πωλητής μεταβιβάζει στον Αγοραστή τη συγκυριότητα των εν λόγω 
προϊόντων στο μερίδιο της αξίας που αντιστοιχεί στα ποσά που χρεώνει ο Πωλητής στον Αγοραστή 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν ισχύει) για τα παραδοθέντα προϊόντα (παρακρατηθείσα κυριότητα). Ο 
Πωλητής αποδέχεται την προσφορά του Αγοραστή. Η (πρόσφατα) μεταβιβαζόμενη παρακρατηθείσα κυριότητα 
αντικαθιστά τα προηγούμενα υπό παρακράτηση κυριότητας προϊόντα και ο Αγοραστής διατηρεί την 
παρακρατηθείσα κυριότητα εκ μέρους του Πωλητή χωρίς χρέωση. Η μεταβίβαση της παρακρατηθείσας 
κυριότητας υπόκειται σε διαλυτική αίρεση με την πλήρη διευθέτηση όλων των ανεξόφλητων απαιτήσεων που 
προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.   

(5) Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να πωλεί τα υπό παρακράτηση κυριότητας προϊόντα στο 
πλαίσιο ορθών επιχειρηματικών συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής δεν καθυστερεί με την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Πωλητή.  

(6) Με την πώληση των υπό παρακράτηση κυριότητας προϊόντων ή της παρακρατηθείσας κυριότητας, ο Αγοραστής 
εκχωρεί στον Πωλητή όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μεταπώληση έναντι των αγοραστών ή τρίτων 
μερών στο ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν ισχύει) που έχει χρεώσει ο Πωλητής στον 
Αγοραστή για τα παραδοθέντα υπό παρακράτηση κυριότητας προϊόντα. 

(7) Ο Αγοραστής εξακολουθεί να έχει την εξουσία να εισπράττει την εκχωρηθείσα απαίτηση, σύμφωνα με το IV.6. 
Δεν θίγεται η εξουσία του Πωλητή να εισπράττει τις απαιτήσεις ο ίδιος. Ο Πωλητής δεν εισπράττει τις απαιτήσεις, 
όσο ο Αγοραστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις πληρωμής του, όσο εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις 
υποχρεώσεις πληρωμής και όσο δεν έχει υποβληθεί αίτημα για έναρξη διαδικασίας πτώχευσης ή αναστολής 
πληρωμών. Σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, ο Πωλητής δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή να 
ανακοινώσει τις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί στον Πωλητή ως εγγύηση και να δώσει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την είσπραξή τους.    

(8) Κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, ο Πωλητής πρέπει να αποδεσμεύσει τις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί ως 
εγγύηση εάν η πραγματική αξία των απαιτήσεων υπερβαίνει το άθροισμα των εγγυημένων απαιτήσεων του 
Πωλητή κατά περισσότερο από 10%.  

V .  Εγγύηση 

(1) Τα δικαιώματα του Αγοραστή ως προς τις εγγυήσεις λόγω ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση 
βασίζονται στις νομοθετικές διατάξεις στο μέτρο που δεν αντιτίθενται στους παρακάτω όρους της ρήτρας VI. 

(2) Εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο Πωλητής δεν εγγυάται κανένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των 
προϊόντων. Ο Πωλητής κυρίως δεν εγγυάται ότι τα παραδοθέντα προϊόντα αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη 
ποικιλία. Δεν θίγεται το V.1. 

V I .  Ευθύνη του Πωλητή 

(1) Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, ο Πωλητής ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται από σωματικό 
τραυματισμό. 

(2) Εάν ο Αγοραστής διεκδικήσει αγωγή αποζημίωσης ή απαίτηση αποζημίωσης για έξοδα λόγω ελαφράς αμέλειας 
εκ μέρους του Πωλητή, ο Πωλητής ευθύνεται μόνο για ζημία που μπορεί ευλόγως να αναμένεται . Ο Πωλητής 
εφιστά την προσοχή του Αγοραστή σχετικά με το ότι πρέπει να γίνει ασφάλιση ξεχωριστά από τον Αγοραστή, 
π.χ. εάν υπάρχει πιθανότητα σημαντικής ζημίας.  

(3) Εάν ο Αγοραστής διεκδικήσει αγωγή αποζημίωσης ή απαίτηση αποζημίωσης για εκ προθέσεως ή κατάφωρης 
αμέλειας παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του Πωλητή, ο Πωλητής ευθύνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις.   

(4) Σε αντίθεση με το VI. 2. πρόταση 1, ο Πωλητής ευθύνεται μόνο για ζημία που οφείλεται σε παράβαση που 
προκαλείται από ελαφρά αμέλεια εκ μέρους του, σε ποσοστό 5% της συμφωνηθείσας τιμής αγοράς 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

(5) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εξαιρείται η ευθύνη του Πωλητή [δεν θίγεται το άρθρο 478 του γερμανικού Αστικού 
Κώδικα (BGB)]. Αυτό ισχύει επίσης στο βαθμό που ο Πωλητής δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει παράδοση 
σύμφωνα με το III. 6. Ο αποκλεισμός και ο περιορισμός της ευθύνης ισχύουν και για εξωσυμβατική ευθύνη. 

(6) Οι προαναφερθέντες όροι περί περιορισμού και αποκλεισμού της ευθύνης ισχύουν και υπέρ των υπαλλήλων, 
των νομικών εκπροσώπων, των φορέων και των υπεργολάβων του Πωλητή.  

(7) Οι προαναφερθέντες όροι περί περιορισμού και αποκλεισμού της ευθύνης δεν ισχύουν για ζημίες που οφείλονται 
στη μη συμμόρφωση με την ημερομηνία παράδοσης ή σε ελαττωματικά προϊόντα, στο βαθμό που ο Πωλητής έχει 
παράσχει διαβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης (III.4. πρόταση 4) ή την ποιότητα των 
προϊόντων.  

(8) Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ζημίες τις οποίες θα μπορούσε να είχε αποφύγει ο Αγοραστής, αλλά παρανόμως 
παρέλειψε, εφαρμόζοντας τα συνήθη πρότυπα υγιεινής και επιδεικνύοντας καθήκον επιμέλειας σχετικά με τη 
διατήρηση, την καλλιέργεια και την επεξεργασία των παραδοθέντων προϊόντων. Αυτό ισχύει, ιδίως, για ζημίες 
που προκαλούνται από μόλυνση ή προσβολή υγιών προϊόντων ή άλλων φυτών από παραδοθέντα προϊόντα, τα 
οποία είχαν ήδη μολυνθεί ή προσβληθεί τη στιγμή που οι κίνδυνοι περιήλθαν στον Αγοραστή.   

VII. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(1) Ο Πωλητής χρεώνει ξεχωριστό τέλος για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως δικαιώματα και εμπορικά 
σήματα δημιουργών νέου φυτικού είδους, πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα εικόνας. Αυτό το τέλος 
εμφανίζεται ξεχωριστά στο τιμολόγιο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν ισχύει).   

(2) Όροι περί Δικαιωμάτων των Δημιουργών Νέου Φυτικού Είδους  
(α) Τα προϊόντα που προστατεύονται από τα δικαιώματα δημιουργών νέου φυτικού είδους μπορούν να 

καλλιεργούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο ως φυτά σε γλάστρες ή κομμένα άνθη ή/και να 
πωλούνται ως τέτοια. Ο Αγοραστής δεν μπορεί ιδίως να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται τα προϊόντα για 
πολλαπλασιασμό (παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού), να τα διανέμει για τους εν λόγω σκοπούς, ούτε να 
τα εισάγει ή να τα εξάγει ή να τα δίνει σε τρίτους για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Εάν ο Αγοραστής 
παραβιάσει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον Πωλητή. Η 
αποζημίωση που θα καταβάλει ο Αγοραστής ανέρχεται σε 0,25 ευρώ για κάθε φυτό που παράγεται, υφίσταται 
επεξεργασία, διανέμεται, εισάγεται ή εξάγεται, παρέχεται σε τρίτους ή αποθηκεύεται σε αντίθεση με τις 
προαναφερθείσες υποχρεώσεις. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει αποδείξεις ότι η ζημία ή η 
απώλεια αξίας δεν έχει συμβεί καθόλου ή ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη από το αναφερόμενο κατ'αποκοπή 
ποσό. Δεν θίγονται περαιτέρω δικαιώματα του Πωλητή. Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων, ιδίως 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την πρόσβαση σε πληροφορίες, την παροχή λογιστικών στοιχείων καθώς και την ανάκληση, καταστροφή 
και αποζημίωση. Αυτές οι απαιτήσεις δεν θίγονται από τους προαναφερθέντες όρους.  

(β) Ο Αγοραστής υποχρεούται να αναφέρει τη σωστή ονομασία ποικιλίας σε όλα τα τιμολόγια και στα άλλα 
επαγγελματικά έγγραφα. 

(γ) Τυχόν μεταλλάξεις που βρίσκονται στα προϊόντα είναι ουσιαστικά παραγόμενες ποικιλίες και συνεπώς 
υπόκεινται γενικά στο δικαίωμα δημιουργού νέου φυτικού είδους του ιδιοκτήτη της αρχικής ποικιλίας (σύμφωνα 

με την §10 του άρθρου 3 του νόμου περί προστασίας φυτικών ποικιλιών SortG. και το άρθρο 13 παράγραφος 
6 του κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικής ποικιλίας) και ενδέχεται εν 
προκειμένω να μην αξιοποιείται εμπορικά.) 

(δ) Αμέσως μετά την εύρεση μετάλλαξης στα προϊόντα, ο Αγοραστής θα ενημερώσει τον Πωλητή σχετικά και θα 
δώσει στον Πωλητή το δικαίωμα να εξετάσει τη μετάλλαξη κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες και να λάβει 
δείγματα, εάν είναι απαραίτητο.  

(ε) Ο Αγοραστής των προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού νέου φυτικού είδους 
υποχρεούται να επιτρέπει σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Πωλητή να ελέγχουν τις προστατευόμενες 
ποικιλίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες και ιδίως 
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να επιτρέπει σε αυτά τα άτομα να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή και να 
επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής και ανάπτυξης. Επιπλέον, ο Αγοραστής των προϊόντων 
που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού νέου φυτικού είδους υποχρεούται να παρέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκδίκηση του δικαιώματος ελέγχου των προϊόντων. Κατόπιν 
αιτήματος του Αγοραστή, τα άτομα που δεσμεύονται από τον Πωλητή, αποδεικνύουν την 
εξουσιοδότησή τους στον Αγοραστή δείχνοντας τη γραπτή εξουσιοδότηση από τον Πωλητή. Ο 
Πωλητής δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα ελεγκτικά πρόσωπα διατηρούν την εμπιστευτικότητα 
σχετικά με άλλα εταιρικά μυστικά, τα οποία μπορεί να λάβουν γνώση στο πλαίσιο των επισκέψεων 
επιθεώρησης.  

(3) Όροι περί δικαιωμάτων εμπορικού σήματος 
(α) Ο Πωλητής έχει εκχωρήσει σε καθεμία από τις ποικιλίες του ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Με 

την πληρωμή των προϊόντων και του τέλους που αναγράφεται στο τιμολόγιο, ο Αγοραστής 
αποκτάει το δικαίωμα και την υποχρέωση να χρησιμοποιεί, εκτός από την ονομασία της ποικιλίας, 
το εμπορικό σήμα που αντιστοιχεί στην ποικιλία κατά την πώληση της αντίστοιχης ποικιλίας. 

(β) Κατά τη χρήση του εμπορικού σήματος του Πωλητή, ο Αγοραστής οφείλει να διασφαλίσει την ορθή 
αναγνώριση του εμπορικού σήματος ως έχει και ότι είναι σαφώς διακριτό από την ονομασία της 
ποικιλίας. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη του διακριτικού ® ή τουλάχιστον του TM στο 
εμπορικό σήμα και με την αποφυγή το εμπορικό σήμα να χρησιμοποιηθεί σε άμεση σύνδεση με την 
ονομασία της ποικιλίας. Ο Αγοραστής χρησιμοποιεί μόνο ετικέτες που εκδίδονται από τον Πωλητή 
για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εμφάνιση της ποικιλίας και του εμπορικού σήματος. 

VIII. Εφαρμοστέο Δίκαιο, δικαιοδοσία και γλώσσα 

(1) Δεν έχουν συναφθεί προφορικές και επιβοηθητικές συμφωνίες. Τυχόν τροποποιήσεις και 
συμπληρώματα σε υπάρχουσα σύμβαση πωλήσεων καθώς και στους Τυποποιημένους Όρους 
Πώλησης και Παράδοσης πρέπει να συμφωνηθούν εγγράφως για να καταστούν νομικά έγκυρες.  

(2) Κάθε σύμβαση πωλήσεων που περιλαμβάνει τους Τυποποιημένους Όρους Πώλησης και Παράδοσης 
καθώς και κάθε διαφωνία που προκύπτει από ή συνδέεται με την εν λόγω σύμβαση πωλήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των Τυποποιημένων Όρων Πώλησης και Παράδοσης) διέπονται από το 
δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατ’ αποκλεισμό οποιουδήποτε ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου. Δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις 
Κινητών Πραγμάτων (Νόμος περί Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών). Το ίδιο ισχύει και για τη 
σύναψη, καταγγελία και συνέχιση μετά την καταγγελία των συμβάσεων πωλήσεων.  

(3) Ο τόπος εκπληρώσεως όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις πωλήσεων και  
τους Τυποποιημένους Όρους Πώλησης και Παράδοσης είναι η Στουτγκάρδη. 

(4) Εφόσον κανένα άλλο δικαστήριο δεν είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, 
συμφωνείται ότι τα δικαστήρια της Στουτγκάρδης – Μπαντ Κάνστατ (Bad Canstatt) είναι αρμόδια για 
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιαδήποτε σύμβαση πωλήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των Τυποποιημένων Όρων Πώλησης και Παράδοσης. Το ίδιο ισχύει και για 
τη σύναψη, καταγγελία και συνέχιση μετά την καταγγελία των συμβάσεων πωλήσεων.  

(5) Ακόμη κι αν μια σύμβαση πωλήσεων ή/και οι παρόντες Όροι Πώλησης και Παράδοσης 
μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα, η γερμανική έκδοση της αντίστοιχης σύμβασης και των 
Τυποποιημένων Όρων Πώλησης και Παράδοσης είναι αποκλειστικά δεσμευτική. 

Χρυσούπολη / Καβάλας, Ιούλιος 2020 
 


