
Σύμβαση Τιμολόγησης Παραγγελιών 

μέσω του Διαδικτύου 
 

Σύμβαση Τιμολόγησης Παραγγελιών μέσω του Διαδικτύου  

(Web Order Invoice Agreement)  

 

Σύμβαση αρ. # {variable:Agreement Id}  

 

Τίτλος εντύπου: {variable:Subfamily} Σελίδα 3 από 3 Αναθεωρήθηκε: 6/08 

 

Ο Προμηθευτής ("Εσείς") και η εταιρεία ΙΒΜ με την οποία πραγματοποιείτε εμπορικ

έςσυναλλαγές (η InternationalBusinessMachinesCorporation ("IBM") ή 

οποιοσδήποτε άλλος συνδεδεμένος οργανισμός) ("Αγοραστής") συμφωνούμε ότι οι όροι 

και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης αποτελούν την πλήρη συμφωνία αναφορικά 

με τις συνήθεις Υπηρεσίες Τιμολόγησης Παραγγελιών μέσω του Διαδικτύου (όπως ο όρος 

αυτός ορίζεται παρακάτω) και ότι οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις αντικαθιστούν 

οποιαδήποτε προηγούμενη προφορική ή γραπτή επικοινωνία μεταξύ μας σχετικά με τις 

Υπηρεσίες αυτές.  

 

Οι "Υπηρεσίες" αποτελούν μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει στον Αγοραστή και σε 

Εσάς να ανταλλάσσετε επιχειρηματικά δεδομένα και άλλες δεσμευτικές υποσχέσεις 

αγοράς και πώλησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εντολές αγοράς, τιμολόγια, 

ειδοποιήσεις εμβασμάτων, απορρίψεις τιμολογίων, προγνώσεις για ημερομηνίες 

παράδοσης, ειδοποιήσεις αποστολής και άλλα έγγραφα ηλεκτρονικών δεδομένων 

(συλλογικά "Έγγραφα"). 

 

Η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου καταγγελθεί. Δεν θα υπάρχουν χρεώσεις για 

τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

Οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση χωρίς αιτία 

με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών ή άμεσα με έγγραφη 

ειδοποίηση σε περίπτωση αθέτησης ουσιωδών όρων της Σύμβασης από το άλλο μέρος. 

Όλες οι δραστηριότητες αγοράς ή απόκτησης αδειών χρήσης που εκτελεί ο Αγοραστής μαζί 

σας με χρήση των Υπηρεσιών, θα διέπονται από τις ισχύουσες συμβάσεις μεταξύ των δύο 

μερών αναφορικά με τις εν λόγω δραστηριότητες αγοράς και απόκτησης αδειών χρήσης. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE):  

Τα δύο μέρη θα πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση των Υπηρεσιών. Για να είναι 

δυνατή η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, θα λάβετε μια ταυτότητα χρήστη (UserID) 

και έναν κωδικό πρόσβασης (password), οι οποίοι θα σας επιτρέψουν να εγγραφείτε 

προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να 

χρησιμοποιήσει έναν τρίτο παροχέα υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών δικτύου, υπό 

την προϋπόθεση ότι παρέχει στο άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση εξήντα (60) ημερών για 



οποιεσδήποτε αλλαγές στις υπηρεσίες αυτές. Ένα Έγγραφο θα θεωρείται ότι παρελήφθη 

κατά την ημερομηνία που καθίσταται διαθέσιμο στις Υπηρεσίες για πρόσβαση από 

οποιοδήποτε μέρος. Ο παραλήπτης θα ειδοποιεί άμεσα τον αποστολέα σε περίπτωση που 

ένα Έγγραφο παραληφθεί σε μη αναγνώσιμη μορφή, εφόσον είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός της ταυτότητας του αποστολέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια 

ειδοποίηση, θα υπερισχύουν τα στοιχεία που διαθέτει ο αποστολέας σε ό,τι αφορά το 

περιεχόμενο του εν λόγω Εγγράφου. Κάθε ένα από τα δύο μέρη θα εξασφαλίζει την 

αυθεντικότητα των Εγγράφων χρησιμοποιώντας μια ταυτότητα χρήστη (userID) και έναν 

κωδικό πρόσβασης (password) και θα ακολουθεί εύλογες διαδικασίες ασφάλειας για την 

αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:  

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής σάς παρέχει οποιαδήποτε υλικά που σχετίζονται με τις 

Υπηρεσίες ("Υλικά"), ο Αγοραστής σάς χορηγεί μη αποκλειστική άδεια για τη χρήση, 

εκτέλεση, αναπαραγωγή, εμφάνιση σε οθόνη, λειτουργία και διανομή αντιγράφων των εν 

λόγω Υλικών μόνο εντός της επιχείρησής σας. Συμφωνείτε να αναπαράγετε τη σημείωση 

περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη σχετικά με την 

κυριότητα, σε οποιαδήποτε αντίγραφα δημιουργηθούν βάσει της άδειας χρήσης που 

χορηγείται με το παρόν Άρθρο. Κάθε ένα από τα δύο μέρη είναι ελεύθερο να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που έχει αναπτυχθεί 

ή παρασχεθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη ή από κοινού και από τα δύο μέρη, στα 

πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρεσιτεχνίες και πνευματικά 

δικαιώματα. Κάθε ένα από τα δύο μέρη είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την ασφάλεια 

των δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται μέσω του δικτύου του. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:  

Ο Αγοραστής δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία των Υπηρεσιών, 

ούτε ότι θα διορθώσει οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Όλα τα Υλικά και οι Υπηρεσίες που 

παρέχονται σε Εσάς από τον Αγοραστή βάσει της παρούσας Σύμβασης παρέχονται ΧΩΡΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:  

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη 

οποιοδήποτε από τα δύο μέρη έναντι του άλλου για οποιαδήποτε διαφυγόντα έσοδα ή 

διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε παρεπόμενες, έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές ζημιές 

ή ποινικές ρήτρες. Η συνολική ευθύνη κάθε μέρους για οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις 

βάσει της παρούσας Σύμβασης, και ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας εγείρονται οι 

εν λόγω αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης ουσιωδών συμβατικών όρων, 

αμέλειας, ψευδούς δήλωσης ή άλλης αξίωσης που απορρέει από σύμβαση ή αδικοπραξία), 

δεν θα υπερβαίνει:  

1. την αποζημίωση για θετικές και εύλογες ζημίες σε περίπτωση σωματικής βλάβης 

(συμπεριλαμβανομένου του θανάτου),  

2. την αποζημίωση για θετικές και εύλογες ζημίες σε περίπτωση ζημίας στην ακίνητη και 



κινητή περιουσία, και  

3. την αποζημίωση που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία έως το 

μέγιστο ποσό των 25.000 δολαρίων Η.Π.Α. ή το ισόποσο σε τοπικό νόμισμα.  

Οι περιορισμοί που τίθενται στο παρόν άρθρο ισχύουν για τη μητρική εταιρεία του 

Αγοραστή, τις θυγατρικές του εταιρείες και οποιαδήποτε άλλα σχετικά νομικά πρόσωπα ή 

υπεργολάβους του. 

 

ΓΕΝΙΚΑ:  

Κανένα από τα δύο μέρη δεν παραχωρεί στο άλλο μέρος οποιαδήποτε δικαιώματα να 

χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές επωνυμίες ή άλλα διακριτικά του 

γνωρίσματα για τους σκοπούς οποιασδήποτε δραστηριότητας προώθησης ή δημοσίευσης, 

χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεσή του. Κάθε ένα από τα δύο μέρη 

παραχωρεί στο άλλο μέρος μόνο τις άδειες χρήσης και τα δικαιώματα που προσδιορίζονται 

στην παρούσα Σύμβαση. Όλες οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες θα είναι μη εμπιστευτικές. 

Εάν κάποιο από τα δύο μέρη ζητήσει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών, αυτή θα 

πραγματοποιηθεί βάσει χωριστής υπογεγραμμένης σύμβασης ανταλλαγής εμπιστευτικών 

πληροφοριών. Για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα 

που σχετίζονται με τους υπαλλήλους ή τους υπεργολάβους σας που παρέχετε στον 

Αγοραστή, θα λαμβάνετε την, κατόπιν ενημέρωσης, συγκατάθεση των εν λόγω υπαλλήλων 

και υπεργολάβων να παρέχετε τις πληροφορίες στον Αγοραστή και να επιτρέπετε στον 

Αγοραστή να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. 

Κανένα από τα δύο μέρη δεν φέρει ευθύνη για τη μη εκπλήρωση οποιωνδήποτε 

υποχρεώσεών του για λόγους πέραν του ελέγχου του. Συμφωνείτε να μην εκχωρήσετε ή 

μεταβιβάσετε κατά άλλο τρόπο την παρούσα Σύμβαση ή τα δικαιώματά σας βάσει της 

παρούσας Σύμβασης. Οποιαδήποτε απόπειρα να το πράξετε θα είναι άκυρη. Και τα δύο 

μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών περί εξαγωγών και εισαγωγών. Η 

παρούσα Σύμβαση διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο 

Αγοραστής, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Στις χώρες Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, 

Καζακστάν, Κιργιζία, Κροατία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, 

Σερβία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τη νομοθεσία 

της Αυστρίας.  

2. Στην Αυστραλία, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας ή της 

Περιφέρειας όπου ο Αγοραστής έχει την έδρα του.  

3. Στον Καναδά, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τη νομοθεσία της Επαρχίας του 

Οντάριο. 

4. Στην Εσθονία, στη Λετονία και στη Λιθουανία, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τη 

νομοθεσία της Φινλανδίας.  

5. Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στο Πουέρτο Ρίκο και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

(συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οποιοδήποτε τμήμα της συναλλαγής 

πραγματοποιείται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών), η παρούσα Σύμβαση και οποιαδήποτε 

διαφορά ή αντιπαράθεση που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση θα 



διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης αναφορικά με συμβάσεις που 

εκτελούνται και διεκπεραιώνονται εξ ολοκλήρου εντός της εν λόγω Πολιτείας, και  

6. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας.  

Οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη διαδικασία που σχετίζεται με την αθέτηση όρων της παρούσας 

Σύμβασης θα πρέπει να εκκινείται όχι αργότερα από δύο (2) έτη από την ημερομηνία κατά 

την οποία ανέκυψε η αιτία της αγωγής/διαδικασίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 

από το τοπικό δίκαιο και δεν υπάρχει δυνατότητα συμβατικής παραίτησης ή περιορισμού 

αυτού το δικαιώματος. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή της παρούσας Σύμβασης με αξιόπιστα 

μέσα θα θεωρείται πρωτότυπο της Σύμβασης. 

 

Η παρακάτω δήλωση ισχύει μόνο αν έχετε την έδρα σας στον Καναδά και μεταφράζεται 

στα Ελληνικά ως "Τα δύο μέρη συμφώνησαν να συντάξουν την παρούσα Σύμβαση στην 

Αγγλική γλώσσα": "Lespartiesontconsenti à rédigercecontratenlangueanglaise". 

 

Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας μου, αποδέχομαι τους όρους της 

Σύμβασης Τιμολόγησης Παραγγελιών μέσω του Διαδικτύου, όπως παρουσιάζεται 

ανωτέρω. 

Αποδέχομαι 

 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ:  ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ: 

{variable:Party Name (External Party)} 

By: 

  
 

 

{variable:Party Name (Internal)}  

By: 

  
 

Υπογραφή  Αγοραστή  Ημερομη

νί α  

Υπογραφή  Προμηθευτή  Ημε

ρομηνί α 

{variable:Buyer (Signatory) Name} 

  
 

 

  
 

Όνομα (εκτυπωμέ νο)  Όνομα (εκτυπωμέ νο) 

{variable:Buyer (Signatory) Title} - 

{variable:Buyer (Signatory) Organization} 

  
 

 

  
 

Τί τλος και Οργανισμό ς 

  
 

 

Τί τλος και Οργανισμό ς 

  
 

   

Διεύ θυνση Αγοραστή :  

{variable:Street Address (Internal Party)} 

{variable:City (Internal Party)}, {variable:State / 

Province (Internal Party)} {variable:Postal Code / 

Zip (Internal Party)}  

{variable:Country (Internal Party)}  

Διεύ θυνση Προμηθευτή :  

{variable:Street Address (External Party)} 

{variable:City (External Party)}, 

{variable:State / Province (External Party)} 

{variable:Postal Code / Zip (External Party)} 

{variable:Country (External Party)} 



 


