ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ
1. Εφαρμογή των Όρων Αγορών
Οι Όροι αυτοί έχουν εφαρμογή σε όλες τις αγορές στις οποίες προβαίνει η εταιρία REHAU και
θεωρούνται αμοιβαία αποδεκτοί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τυχόν προτάσεις για αποκλίσεις από
συγκεκριμένους Όρους πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως από τους Προμηθευτές προς τη REHAU
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας της REHAU και ισχύουν υπό την
αναβλητική αίρεση της ρητής έγγραφης δήλωσης της REHAU. Γενικοί όροι συναλλαγών του
Προμηθευτή και λοιπές προβλέψεις, οι οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σε προσφορές,
επιβεβαιώσεις παραγγελιών, τιμολόγια ή συνοδευτικά εγχειρίδια προϊόντων, διαφημιστικό υλικό, κλπ,
δεν ισχύουν ούτε αντιτάσσονται έναντι της REHAU. Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε επόμενη παραγγελία
της REHAU χωρίς ανάγκη περαιτέρω επανάληψης.
2. Εκτέλεση της σύμβασης
Τόπος εκτέλεσης της παράδοσης θεωρείται η διεύθυνση του παραλήπτη που αναφέρεται στην
παραγγελία. Ως τόπος πληρωμής συνομολογούνται οι εγκαταστάσεις της REHAU M.Ε.Π.Ε. στην
Ελλάδα, επί της Παιανίας Αττικής, 2ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου. Ο χρόνος της
παράδοσης ορίζεται στην παραγγελία της REHAU. Αν ο Προμηθευτής δεν προβάλει αντιρρήσεις σχετικά
με την ημερομηνία της παράδοσης μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της
παραγγελίας, η ημερομηνία της παράδοσης θεωρείται απόλυτα δεσμευτική και αμάχητη. Σε περίπτωση
εναντίωσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προτείνει μια νέα απολύτως δεσμευτική ημερομηνία
παράδοσης σε δήλη ημέρα. Αν η REHAU δεν προβάλει αντίρρηση μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
από την παραλαβή της παραγγελίας, η ημερομηνία θεωρείται αποδεκτή. Σε περίπτωση
καθυστερημένης εκτέλεσης, η REHAU, χωρίς να υποχρεούται να τάξει νέα προθεσμία για εκπλήρωση,
δικαιούται διαζευκτικά και κατ’ επιλογή της (i) είτε να απαιτήσει την παράδοση και αποζημίωση για τυχόν
ζημιές που προκλήθηκαν από την καθυστερημένη εκτέλεση, (ii) είτε να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη
εκπλήρωση, (iii) είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αξιώνοντας αποζημίωση για τυχόν ζημίες από
τη μη εκπλήρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει χωρίς χρονοτριβή
τη REHAU για τυχόν καθυστερήσεις, αναφέροντας λεπτομερώς την αιτία και τη διάρκεια της
καθυστέρησης. Μερική παράδοση, παράδοση με πλεόνασμα ή έλλειψη στην παραγγελία επιτρέπονται
μόνο μετά από συμφωνία.
3. Όροι παράδοσης, μετάσταση κινδύνου, ασφάλιση
Ελλείψει διαφορετικής συμφωνίας, οι παραδόσεις στον τόπο της εκτέλεσης, όπως αυτός ορίστηκε κατά
τον Όρο 2, πραγματοποιούνται χωρίς έξοδα/χρέωση μεταφοράς και τελών για τη REHAU. Όπου
συμφωνήθηκε παράδοση χωρίς έξοδα μεταφοράς και τελών και τη μεταφορά οργανώνει ο
Προμηθευτής, πρέπει να επιλέγεται η λιγότερο κοστοβόρα διαδρομή, η οποία να επιτρέπει την
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται κάθε φορά με την ευθύνη
του Προμηθευτή, ο δε κίνδυνος για απώλεια, καταστροφή του εμπορεύματος ή πρόκληση ζημίας σε
αυτό, μεταβαίνει στη REHAU από τη στιγμή που το εμπόρευμα παραδίδεται προσηκόντως και σύμφωνα
με την παραγγελία στον τόπο εκτέλεσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στη σύναψη και
διατήρηση όλων των συμβάσεων ασφάλισης των εμπορευμάτων έως και την πλήρη και προσήκουσα
παραλαβή τους από τη REHAU και βαρύνεται με το σύνολο των συναφών δαπανών. Κατά κανόνα, τα
αγαθά θα παραλαμβάνονται από τον παραλήπτη σε εργάσιμες ημέρες μεταξύ 7 π.μ. και 3μ.μ. (τις
Παρασκευές ως τις 11 π.μ.), με την επιφύλαξη των τοπικών επίσημων αργιών στον τόπο παράδοσης.
Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής πρέπει να κανονίσει απευθείας με τον παραλήπτη την ακριβή ώρα
παράδοσης κατά την συμφωνημένη ημέρα. Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη να παραλάβει το υλικό
συσκευασίας χωρίς χρέωση, όταν του ζητηθεί από την REHAU. Έξοδα συσκευασίας δεν επιστρέφονται.
Πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη μη τήρηση των παραπάνω όρων, όπως μεταφορικά κλπ., θα
τιμολογούνται επ’ ονόματι του Προμηθευτή.
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4. Τιμές
Εκτός αν έχει άλλως στην παραγγελία, οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε επιπλέον ή
μεταγενέστερες χρεώσεις ή κρατήσεις. Αν επέλθει μείωση των τιμών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα
στην παραγγελία και την παράδοση, οι τιμές που εφαρμόζονται είναι αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο
της παράδοσης. Η REHAU δεν δεσμεύεται από τυχόν προτεινόμενες τιμές για τα προμηθευθέντα
αγαθά.Σε κάθε περίπτωση, οι κάθε είδους συμφωνίες διατήρησης τιμής περιλαμβάνουν το δικαίωμα της
REHAU να επιφυλαχθεί την αποδοχή των αγαθών. Στην περίπτωση αύξησης των τιμών που έχουν
συμφωνηθεί ως μη δεσμευτικές, η REHAU διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει, ανάμεσα στη μετέπειτα
έγκρισή τους και στην καταγγελία της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται ενημέρωση για
κάθε αύξηση των τιμών μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 6 εβδομάδων. Στα τιμολόγια, εκτός
των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και υπό την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας, θεωρείται ότι
περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Μεταγενέστερες χρεώσεις αποκλείονται.
5. Όροι πληρωμών
Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική γραπτή συμφωνία, η REHΑU εξοφλεί τα τιμολόγια των ρομηθευτών
εντός ενενήντα (90) ημερών από την πλήρη και προσήκουσα παραλαβή των εμπορευμάτων. Τα
τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα προμηθειών της REHAU το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία αποστολής. Ένα δελτίο παράδοσης θα πρέπει να σταλεί στον παραλήπτη και ένα θα πρέπει
να συνοδεύει το τιμολόγιο. Το δελτίο παράδοσης πρέπει να περιέχει τον αριθμό της παραγγελίας.
6. Ποιότητα Προϊόντος/ Ελαττώματα
Οι προδιαγραφές του προϊόντος προβλέπονται, κατά κανόνα, στο έγγραφο των «Τεχνικών Όρων
Παράδοσης» (ΤΟΠ). Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διασφαλίσει, κατόπιν ελέγχων και δοκιμών πριν
την παράδοση, ότι το εμπόρευμά του ανταποκρίνεται στους ΤΟΠ. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να
διατηρεί αρχεία των πραγματοποιηθεισών δοκιμών, των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των
ελέγχων, καθώς και τυχόν σχετικά έγγραφα, για διάστημα δέκα (10) ετών. Η REHAU διατηρεί
οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφων από τα ανωτέρω αρχεία. Το εμπόρευμα
πρέπει να ανταποκρίνεται στις εγγυημένες ιδιότητες και, συγκεκριμένα, να συμμορφώνεται με τους ΤΟΠ
και την αναγνωρισμένη τεχνολογία αιχμής. Η έλλειψη οποιασδήποτε συμφωνημένης ιδιότητας
συνομολογείται εκ των προτέρων από τα μέρη ως ουσιώδης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να
εξασφαλίσει ότι η παράδοση των εμπορευμάτων στη REHAU και η χρήση αυτών από τη REHAU δεν
παραβιάζει τυχόν δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου/ων προσώπου/ων,
αναλαμβάνει, δε, την υποχρέωση να αποζημιώσει τη REHAU σε περίπτωση έγερσης σχετικών
αξιώσεων σε βάρος της από τρίτους. Τα παραδοθέντα αγαθά πρέπει είναι σύμφωνα με το νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο των προδιαγραφών ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν
κάθε φορά στη χώρα παραγωγής και στη χώρα παραλαβής, η σχετική, δε, ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά
τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στη REHAU, κατά την
παράδοση των προϊόντων, πλήρη σειρά πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων αποδεικτικών των
ανωτέρω.
7. Ευθύνη Προμηθευτή για ελαττωματικά προϊόντα
Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν ανταποκρίνονται στους ΤΟΠ ή/και ελλείπουν άλλες
συνομολογημένες ιδιότητές τους ή /και φέρουν άλλα πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, η REHAU
δικαιούται κατ’ επιλογήν της να απαιτήσει, (i) είτε την επιστροφή των αγαθών με ταυτόχρονη απόδοση
τυχόν καταβληθέντος τιμήματος, (ii) είτε τη μείωση του συμφωνημένου τιμήματος, (iii) είτε τη διόρθωση
ή την αντικατάσταση των εμπορευμάτων με άλλα χωρίς επιβάρυνσή της. Ο Προμηθευτής υποχρεούται
να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση
της REHAU. Η REHAU δύναται, εάν διαπιστωθεί αργότερα και άλλο ελάττωμα ή έλλειψη, να ασκήσει εκ
νέου τα προεγγραφέντα δικαιώματά της. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με το αρ. 543 Α.Κ., η REHAU
δικαιούται, αντί των ανωτέρω δικαιωμάτων, να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης
ή, σωρευτικά με τα ως άνω δικαιώματα, να απαιτήσει αποζημίωση για τη ζημία που δεν καλύπτεται από
την άσκησή τους. Η REHAU διατηρεί τα ανωτέρω δικαιώματα κατά του Προμηθευτή εντός της
οριζόμενης στο αρ. 554 Α.Κ. διετούς προθεσμίας, αρχομένης, είτε από την παράδοση των
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εμπορευμάτων στη REHAU, είτε, εάν έχει συμφωνηθεί προθεσμία ευθύνης του Προμηθευτή για
ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένηςιδιότητας (λ.χ. ρήτρα εγγύησης του Προμηθευτή), από την ημέρα
κατά την οποία εκδηλώθηκαν τα ελαττώματα ή οι ελλείψεις. Η REHAU, ακόμα και μετά τη συμπλήρωση
της ανωτέρω προθεσμίας, δικαιούται να αντιτάξει έναντι του Προμηθευτή κατ’ ένσταση τα ανωτέρω
δικαιώματά της, εφόσον τον είχε ειδοποιήσει εγγράφως εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Σε κάθε
περίπτωση, εάν, συνεπεία ελαττωμάτων ή ελλείψεων των εμπορευμάτων που ανάγονται σε υπαιτιότητα
του Προμηθευτή, προξενηθεί οποιαδήποτε ζημία σε τρίτα μέρη, ο Προμηθευτής υποχρεούται να
αποζημιώσει οποτεδήποτε τη REHAU για κάθε ποσό, το οποίο η τελευταία ήθελε τυχόν υποχρεωθεί να
καταβάλει προς τρίτους για την άνω αιτία. Σε παρόμοια περίπτωση, η REHAU δικαιούται να
προσεπικαλέσει στη σχετική δίκη τον Προμηθευτή ή/και να ασκήσει κατ’ αυτού παρεμπίπτουσα ή κατ’
αναγωγή αγωγή. O δε Προμηθευτής, ειδοποιούμενος εγκαίρως από τη REHAU για οποιαδήποτε τέτοια,
ακόμη και εξώδικο, απαίτηση τρίτου προσώπου, οφείλει επιδεικνύοντας εξαιρετική επιμέλεια, να πράξει
οτιδήποτε σύμφωνο με τον νόμο δύναται (περιλαμβανομένης και άσκησης κύριας, άλλως πρόσθετης
υπέρ της REHAU παρέμβασης), ώστε αρχικά μεν η REHAU να μην υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο
οποιοδήποτε ποσό, τελικά δε εάν οποιοδήποτε ποσό τυχόν – αντίθετα σε κάθε προσδοκία – επιδικασθεί
σε βάρος της REHAU, να το καταβάλει αντ’ αυτής ο Προμηθευτής εξ ιδίων. Όλες οι σχετικές νομικές
(δικαστικές ή/και εξώδικες) δαπάνες της REHAU θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει
αποζημίωση στη REHAU απεριόριστα για κάθε αξίωση που γεννάται βάσει της ευθύνης παραγωγού για
ελαττωματικά προϊόντα ή/και για συναφείς εξωσυμβατικές αξιώσεις, εκτός αν ο Προμηθευτής αποδείξει
ότι δεν φέρει ευθύνη για τις αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη του προϊόντος ή για τη μη προσήκουσα
προειδοποίηση. Οι παραγγελίες της REHAU πραγματοποιούνται υπό τον όρο ότι ο Προμηθευτής έχει
μεριμνήσει, με δική του επιμέλεια και δαπάνη, για τη σύναψη ειδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων για
τυχόν ευθύνη του ως παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, η δε REHAU δύναται να απαιτήσει την
προσκόμιση επισήμων αντιγράφων των σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων.Συμπληρωματικά, σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι εφαρμοστέες οι προβλέψεις του διέποντος τη σύμβαση δικαίου.Η
REHAU διατηρεί το δικαίωμα επίσχεσης ή/και συμψηφισμού μέρους ή όλου του τιμήματος εφόσον
διατηρεί κατά του Προμηθευτή οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη αξίωση από ή εξ αφορμής της μεταξύ τους
σύμβασης, ιδίως δε όταν τα εμπορεύματα φέρουν ελαττώματα ή ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων.
8. Λόγοι Ανωτέρας Βίας
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ενδεικτικά σε περίπτωση απεργίας, ανταπεργίας, πυρκαγιάς, έκρηξης,
φυσικών καταστροφών, επιδημιών, κυκλοφοριακής κατάρρευσης, παντός τύπου διακοπής στη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, πολέμων, εξεγέρσεων και γενικευμένων κινητοποιήσεων, κυβερνητικών
μέτρων ή άλλων περιπτώσεων που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να ελεγχθούν από τη REHAU
και επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η REHAU
δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς να ευθύνεται για ζημίες, με την προϋπόθεση όμως ότι ο
Προμηθευτής έχει άμεσα ενημερωθεί.
9. Εμπιστευτικότητα
Ο χειρισμός όλων των προτύπων, δειγμάτων και σχεδίων πρέπει να γίνεται με εμπιστευτικότητα και να
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης της σύμβασης της REHAU και δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να αποτελέσουν προϊόν αντιγραφής. Τα προϊόντα που παράγονται από δεδομένα,
σχέδια, δείγματα, κλπ. παρεχόμενα από τη REHAU δεν πρέπει ούτε παραδοθούν, ούτε να καταστούν
προσβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς έγγραφη συναίνεση. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που
ο εξοπλισμός παντός τύπου για την κατασκευή αυτών των μερών παράγεται με κόστος του Προμηθευτή.
Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας διατηρείται ακόμη κι αν δεν πραγματοποιηθούν
περαιτέρω παραγγελίες. Όλα τα πρότυπα, δείγματα και σχέδια παραμένουν στην ιδιοκτησία της REHAU
και πρέπει να επιστραφούν σε κατάσταση, η οποία να επιτρέπει τη χρήση τους και το αργότερο μέχρι
την τελευταία παράδοση. Όλες οι παραγγελίες από τη REHAU και η εργασία, η οποία προκύπτει από
αυτές, αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια. Ο Προμηθευτής μπορεί να κάνει αναφορά στις επαγγελματικές
διασυνδέσεις με τη REHAU μόνο μετά τη χορήγηση της σχετικής έγγραφης συναίνεσης από τη REHAU.
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10. Εργαλεία
Όλα τα εργαλεία, οι βαφές, τα μοτίβα κλπ. (εφεξής στο παρόν «τα Εργαλεία») που παράγονται από τον
Προμηθευτή ή από υπεργολάβους του Προμηθευτή σύμφωνα με παραγγελία αγοράς της REHAU ή
έναντι της συμμετοχής της REHAU στις σχετικές δαπάνες, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
REHAU και θα καταγράφονται αντιστοίχως. Η REHAU αποκτά την κατοχή των Εργαλείων με την
προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής διατηρεί τα Εργαλεία στις εγκαταστάσεις του χωρίς επιβάρυνση της
REHAU. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να διατηρεί τα Εργαλεία σε καλή
κατάσταση με δικά του έξοδα. Τα Εργαλεία πρέπει να είναι έτοιμα προς παράδοση στη REHAU μόλις
αυτό του ζητηθεί.
11. Συνήθεις Όροι
Ο Προμηθευτής έχει πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση των πωληθέντων εμπορευμάτων με τον υπ’
αριθμ. 1907/2006 Κανονισμό σχετικά με την Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμούς
των Χημικών Προϊόντων (εφεξής «Κανονισμός REACH»). Συγκεκριμένα, ο Προμηθευτής υποχρεούται
να ελέγξει και να καταχωρίσει τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα, βάσει των προβλέψεων
του Κανονισμού REACH και να καταρτίσει και να χορηγήσει στη REHAU δελτία δεδομένων ασφαλείας
σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό REACH καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του
εδαφίου 32 του Κανονισμού. Στην έκταση που ο Προμηθευτής πωλεί τα αντικείμενα του άρθρου 3 του
Κανονισμού, είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την παροχή των πληροφοριών του εδαφίου 33 του
Κανονισμού REACH. Η σήμανση των παραδοθέντων εμπορευμάτων πραγματοποιείται βάσει των
εσωτερικών προβλέψεων και διαδικασιών της REHAU. Προϊόντα που φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα
της REAHAU ή του εκάστοτε παραλήπτη κατ’ εντολήν της REHAU, μπορούν να παραδοθούν μόνο στη
REHAU ή σε τρίτους που υποδεικνύει η REHAU. Αν τα παραδοθέντα αντικείμενα απορριφθούν ως μη
συμβατά, ο Προμηθευτής πρέπει να τα καταστρέψει με δικά του έξοδα.
Με την αποδοχή της παραγγελίας, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει την
ακριβή χώρα προέλευσης των προϊόντων και για τα εμπορεύματα που προέρχονται από την ΕΕ, να
υποβάλει μια μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή για προϊόντα προτιμησιακής καταγωγής .
Στην περίπτωση προμήθειας προϊόντων που προέρχονται από μία προτιμησιακή χώρα, ο Προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να εκδόσει ένα προτιμησιακό πιστοποιητικό καταγωγής EUR.1 ή μια βεβαίωση
προέλευσης επί του τιμολογίου. Αν οι βεβαιώσεις του προμηθευτή ή τα προτιμησιακά πιστοποιητικά
αποδειχθούν ψευδή, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση για τις
ζημιές που θα προκύψουν.
Κατόπιν αιτήματος της REHAU, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει γραπτώς –σε
επιχειρησιακό έντυπο- τη REHAU σχετικά με τυχόν απαιτήσεις άδειας (επαν)εξαγωγής των
εμπορευμάτων του, σύμφωνα με τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή των ΗΠΑ τους τελωνειακούς
κανονισμούς ή τους κανονισμούς εξαγωγών , όπως επίσης και σύμφωνα με τη νομοθεσία ελέγχου των
εξαγωγών και των τελωνειακών κανονισμών της χώρας καταγωγής των εμπορευμάτων.
Για το σκοπό αυτό ο Προμηθευτής δίνει στη REHAU τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Τον αριθμό καταλόγου των εξαγωγών σύμφωνα με το συνημμένο AL του γερμανικού κανονισμού
για το εξωτερικό εμπόριο ή συγκρίσιμα στοιχεία από λίστες ισχύοντων εθνικών καταλόγων ελέγχου
εξαγωγών
- Για αγαθά των ΗΠΑ τον αριθμό ECCN (Αριθμος ταξινόμησης ελέγχου εξαγωγών) σύμφωνα με τους
κανονισμούς Εξαγωγών των Η.Π.Α. (EAR)
- Την εμπορική προέλευση των προϊόντων του (βάσει του τελωνειακού κώδικα) και των συστατικών
τους μερών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας και του λογισμικού,
- εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονται μέσω των ΗΠΑ, κατασκευάζονται ή αποθηκεύονται στις ΗΠΑ, ή
κατασκευάζονται με τη χρήση της τεχνολογίας των ΗΠΑ,
- τον στατιστικό αριθμό (κωδικός ΗS, δασμολογική κλάση) των προϊόντων του, και
- ένα πρόσωπο επαφής από την εταιρεία του για την επίλυση τυχόν αποριών σχετικά με τις τεχνικές
λεπτομέρειες και με τον έλεγχο των εξαγωγών.
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Στο αίτημά μας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να μας ενημερώσει εγγράφως για οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου σχετικά με τα προϊόντα του και τα συστατικά τους και να μας
πληροφορήσει γραπτώς και άμεσα για όλες τις ενδεχόμενες μεταβολές αυτών των στοιχείων (και σε
κάθε περίπτωση πριν από την παράδοση οποιαδήποτε προϊόντων που επηρρεάζονται από αυτές τις
μεταβολές).
Κατά παρέκκλιση από το αρ. 455 Α.Κ., η εκχώρηση των απαιτήσεων του Προμηθευτή κατά της REHAU
δεν επιτρέπεται, ει μη μόνον με τη ρητή έγγραφη συναίνεση της REHAU.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο/Δικαιοδοσία
Το Ελληνικό Δίκαιο ρυθμίζει όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από ή εξ αφορμής της συμβατικής
σχέσης των μερών, όπου δεν εφαρμόζονται ρητά οι προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση εμπορευμάτων. Το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον είναι
εφαρμοστέο κατά την ερμηνεία και αξιολόγηση των δηλώσεων βούλησης, ελαττωματικών, άκυρων και
ακυρώσιμων δικαιοπραξιών και σε ζητήματα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας, καθώς και σε
συμφωνίες για παρέκταση αρμοδιότητας και διεθνούς δικαιοδοσίας, όπως περιγράφονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος. Αρμόδια δικαστήρια για όλες τις διαφορές που ανακύπτουν από ή εξ
αφορμής των παραγγελιών της REHAU και των εντεύθεν συμβατικών της σχέσεων με τους
Προμηθευτές και για όλα τα θέματα που αφορούν την ερμηνεία και την εκτέλεση των συμβάσεων και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών, ορίζονται τα ελληνικά Δικαστήρια της πόλης των
Αθηνών. Η REHAU διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια της πραγματικής έδρας του
Προμηθευτή.
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