
Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης 

1. Γενικά 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις πώλησης, που περιλαμβάνουν τους 

Ειδικούς Όρους, διέπουν την προσφορά, την πώληση και τη 

συλλογή/παράδοση όλων των προϊόντων από ή για λογαριασμό της Upfield 

(«Upfield») στους πελάτες της (ο «Πελάτης») και ισχύουν για όλες τις 

παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ της Upfield και του Πελάτη, (οι «Όροι και 

Προϋποθέσεις»). 

2. Πεδίο εφαρμογής  

2.1 «Συμφωνία» θα σημαίνει οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ της Upfield και 

του Πελάτη για την προμήθεια και αγορά των προϊόντων της Upfield, 

σύμφωνα με μια αποδεκτή παραγγελία (όπως ορίζεται παρακάτω) και τους 

Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 

οποιαδήποτε άλλα εμπορικά έγγραφα που προσδιορίζονται στην 

Επιβεβαίωση Upfield (όπως ορίζεται παρακάτω) συμπεριλαμβανομένων 

(ενδεικτικά) των εμπορικών όρων της Upfield, Πολιτικές Upfield 

(https://upfield.com/purpose/responsibility/), της λίστας προϊόντων της 

Upfield, οποιουδήποτε κοινού επιχειρηματικού σχεδίου και των παραγγελιών.  

2.2 «Εμπορικός όρος» είναι οποιοδήποτε έγγραφο με τίτλο «Εμπορικός 

όρος» που αφορά, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο προϊόντων της Upfield και 

την τιμή για τα προϊόντα (όπως ορίζεται παρακάτω).  

2.3 Ένα «Κοινό επιχειρηματικό σχέδιο» είναι ένα σχέδιο μάρκετινγκ και 

προώθησης, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη με 

λεπτομέρειες συγκεκριμένων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ και προώθησης.  

2.4 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον αποκλεισμό 

οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων όρων που ο Πελάτης επιδιώκει να επιβάλει 

ή να ενσωματώσει, είτε με εντολή αγοράς, προσφορά αγοράς, επιβεβαίωση, 

παραλαβή, προδιαγραφές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αυτοί που 

εννοούνται από το εμπόριο, τη συνήθεια, την πρακτική ή την πορεία των 

συναλλαγών.  

2.5 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης μεταξύ αυτών των Όρων και 

Προϋποθέσεων, της λίστας προϊόντων της Upfield και τυχόν σχετικών 

εμπορικών όρων και εντολών συναλλαγής, οι εμπορικοί όροι θα έχουν 

προτεραιότητα, ακολουθούμενοι από τους παρόντες Όρους και 

Προϋποθέσεις, και στη συνέχεια τον κατάλογο προϊόντων της Upfield και στη 

συνέχεια την παραγγελία.  

2.6 Όλες οι περιγραφές, οι προδιαγραφές και οι διαφημίσεις που εκδίδονται 

από την Upfield ή περιέχονται σε ιστοτόπους, κατάλογους ή φυλλάδια της 

Upfield εκδίδονται ή δημοσιεύονται με μοναδικό σκοπό να δώσουν μια κατά 

προσέγγιση ιδέα για τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτές και δεν θα 

αποτελέσουν μέρος της Συμφωνίας. 

3. Προμήθεια προϊόντων  

3.1 Η Upfield συμφωνεί να προμηθεύσει και ο Πελάτης συμφωνεί να αγοράσει 

τα προϊόντα που αναφέρονται στον σχετικό εμπορικό όρο, στο Κοινό 

Επιχειρηματικό Σχέδιο ή στη λίστα των Προϊόντων Upfield (“τα Προϊόντα”) 

στην τιμή που αναφέρεται στον σχετικό κατάλογο προϊόντων ή στο κοινό 

επιχειρηματικό σχέδιο (“η Τιμή”), που έχει παραγγελθεί από τον Πελάτη 

σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Τα προϊόντα θα τιμολογούνται στην 

τιμή που καθορίζεται στη λίστα των προϊόντων της Upfield, την ημερομηνία 

παράδοσης. 

3.2 Εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σε έναν σταθερό ή ελάχιστο όγκο 

αγορών, σε σχέση με ένα Προϊόν, η Upfield θα δικαιούται να τιμολογήσει τον 

Πελάτη στην πλήρη Τιμή του σταθερού/ελάχιστου όγκου Προϊόντων, 

ανεξάρτητα από το εάν έγινε παραγγελία από τον Πελάτη.  

4. Παραγγελίες  

4.1 Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει μια εντολή αγοράς για τα Προϊόντα (“η 

Παραγγελία”).  

4.2 Κάθε παραγγελία θα θεωρείται αποδεκτή από την Upfield μόνο αφού 

επιβεβαιωθεί εγγράφως από την Upfield (“η Επιβεβαίωση Upfield”).   

4.3 Κάθε παραγγελία θα προσδιορίζει την ποσότητα των παραγγελθέντων 

προϊόντων, την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης, τα σχετικά στοιχεία 

παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων κανόνων 

INCOTERM) και πλήρη στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε τεκμηρίωση 

εισαγωγής που πρέπει να παρασχεθεί από την Upfield.  Η Upfield δε θα 

δέχεται παραγγελίες για λιγότερο από την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 

Upfield.  

4.4 Η Upfield θα ειδοποιήσει τον Πελάτη εάν τα Παραγγελθέντα Προϊόντα δεν 

είναι διαθέσιμα ή εάν δεν είναι σε θέση να καλύψει την απαιτούμενη 

ημερομηνία παράδοσης μιας Παραγγελίας.  

4.5 Ο Πελάτης δεν δικαιούται να ακυρώσει ή να μειώσει την απαίτηση 

ποσότητας μιας εκδοθείσας Παραγγελίας (εν όλω ή εν μέρει) μετά την 

Επιβεβαίωση Upfield. 

4.6 Η Upfield δεν εφαρμόζει πολιτική πώλησης ή επιστροφής και μπορεί να 

καθορίσει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Η Upfield μπορεί να ακυρώσει 

οποιαδήποτε παραγγελία (ή μέρος της παραγγελίας) σε περίπτωση που η 

κατασκευή δεν είναι δυνατή ή καθυστερεί σημαντικά για οποιονδήποτε λόγο.  

5. Παράδοση, τίτλος και κίνδυνος απώλειας  

5.1 Η Upfield θα παραδώσει τα Προϊόντα στην τοποθεσία και σύμφωνα με 

τους κανόνες Incoterm που ορίζονται στην Παραγγελία. Ο Πελάτης πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους κανόνες Incoterm 

που ορίζονται στην Παραγγελία. 

5.2 Ο κίνδυνος απώλειας και βλάβης των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον 

Πελάτη μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης (σύμφωνα με τους 

συμφωνημένους κανόνες INCOTERM). Εάν δεν έχουν συμφωνηθεί όροι 

παράδοσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παράδοση θα είναι Ex 

Works από τη τοποθεσία των Προϊόντων (όπως ορίζεται από την Upfield). Η 

ερμηνεία των όρων παράδοσης πρέπει να είναι σύμφωνη με την εκάστοτε 

ισχύουσα έκδοση των κανόνων INCOTERMS, τη στιγμή που εκδίδεται η 

Παραγγελία.  

5.3 Ο πλήρης νόμιμος, δικαιωματικός και έγκυρος τίτλος στα Προϊόντα δεν 

μεταβιβάζεται στον Πελάτη έως ότου συμβεί ένα από τα παρακάτω:  

(α) η Upfield λάβει πλήρη εξόφληση (σε μετρητά ή γίνει εκκαθάριση 

κεφαλαίων) για τα Προϊόντα, ή 

(β) ο πελάτης μεταπωλήσει τα Προϊόντα σύμφωνα με την ρήτρα 5.4.  

5.4 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταπωλήσει ή να μεταποιήσει τα 

Προϊόντα στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας 

εκτός και αν η Upfield έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση για το αντίθετο ή εάν 

συμβεί κάποιο από τα γεγονότα που αναφέρονται στη ρήτρα 16.2 (β), ή μέχρι 

να γίνει καταγγελία της Συμφωνίας, ωστόσο, το κάνει ως δικαιούχος και όχι 

ως πράκτορας της Upfield.  

5.5 Ο Πελάτης πρέπει:  

(α) να διασφαλίσει ότι τα Προϊόντα δεν υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση, 

υποθήκη ή άλλη χρέωση,  

(β) να αποθηκεύσει τα Προϊόντα με κατάλληλο τρόπο, σε συνθήκες που 

προστατεύουν και διατηρούν επαρκώς τα Προϊόντα,  

(γ) να ειδοποιήσει αμέσως την Upfield εάν συμβεί κάποιο από τα γεγονότα 

που απαριθμούνται στη ρήτρα 16.2(β), 

(δ) πρέπει να δώσει στην Upfield τις πληροφορίες που αφορούν τα Προϊόντα, 

όπως μπορεί να απαιτεί ανά διαστήματα η Upfield, 

(ε) δεν πρέπει να παραβιάσει οποιοδήποτε αναγνωριστικό στα Προϊόντα ή 

στη συσκευασία τους,  

(ζ) πρέπει να εξασφαλίσει ότι αποθηκεύονται χωριστά από οποιαδήποτε άλλα 

εμπορεύματα, έτσι ώστε να είναι σαφώς εμφανές ότι είναι ιδιοκτησία της 

Upfield, και 

(η) σε περίπτωση που ο Πελάτης εκτεθεί σε οποιοδήποτε από τα γεγονότα 

που απαριθμούνται στη ρήτρα 16.2(β) πρέπει να παραδώσει όλα τα Προϊόντα 

στην Upfield και να επιτρέψει στην Upfield και στους υπαλλήλους, 

αντιπροσώπους και υπεργολάβους της να έχουν ελεύθερη και απεριόριστη 

πρόσβαση σε οποιουσδήποτε χώρους ή οχήματα που ανήκουν, είναι 

κατειλημμένα ή ελέγχονται από τον Πελάτη ή/και σε οποιαδήποτε άλλη 

τοποθεσία. βρίσκονται τα προϊόντα, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, 

προκειμένου να επιθεωρήσουν και να ανακτήσουν τα εν λόγω Προϊόντα. 

5.6 Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην Επιβεβαίωση της Upfield, 

οποιεσδήποτε ώρες ή ημερομηνίες παράδοσης από την Upfield, είναι 

εκτιμήσεις και ο χρόνος παράδοσης δεν είναι ουσιαστικός. Σε καμία 

περίπτωση η Upfield δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

παράδοση. Η καθυστέρηση στην παράδοση οποιωνδήποτε Προϊόντων δεν 

απαλλάσσει τον Πελάτη από την υποχρέωσή του να αποδεχθεί την παράδοσή 

τους.  

5.7 Εάν ο Πελάτης δεν παραλάβει μια παραγγελία την ημερομηνία παράδοσης, 

η παράδοση των Προϊόντων θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί στις 9.00 π.μ. 

την ημέρα μετά την ημερομηνία παράδοσης. Η Upfield μπορεί κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια να επιλέξει να αποθηκεύσει τα Προϊόντα μέχρι την 

πραγματοποίηση της παράδοσης ή να πουλήσει τα Προϊόντα σε τρίτους. Εάν 

η Upfield επιλέξει να αποθηκεύσει τα Προϊόντα, τότε η Upfield μπορεί να 

χρεώσει τον Πελάτη για όλα τα σχετικά έξοδα αποθήκευσης και μεταφοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.  

5.8 Τμηματικές παραδόσεις - Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων από την 

Upfield (α) η Upfield έχει το δικαίωμα να τιμολογήσει για τις παραδόσεις στις 

οποίες τα Προϊόντα γίνονται αποδεκτά από τον Πελάτη, (β) ο Πελάτης θα 

είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τμηματικές παραδόσεις, εάν τα υπόλοιπα 

Προϊόντα παραδοθούν στον Πελάτη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, και 

(γ) τα άλλα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ένδικα μέσα βάσει της παρούσας 

Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της Upfield να χρεώνει 

τόκους για καθυστερημένες πληρωμές τιμολογίου) εξακολουθούν να ισχύουν 

και για τις τμηματικές παραδόσεις. 

5.9 Η διαμόρφωση παλέτας μπορεί να αλλάξει όπως απαιτείται από την 

Upfield.  

6. Απορριπτόμενα προϊόντα  

6.1 Ο Πελάτης πρέπει να επιθεωρήσει τα Προϊόντα αμέσως μετά την 

παράδοση για ποσοτικές διακυμάνσεις και ελαττώματα. Ο Πελάτης πρέπει να 

ειδοποιήσει την Upfield για τυχόν ελαττώματα εντός 24 ωρών που ήταν 

εμφανή μετά από εύλογη επιθεώρηση ή, στην περίπτωση κρυφών 

ελαττωμάτων, το αργότερο εντός 3 εβδομάδων από την παράδοση των 

Προϊόντων, διαφορετικά τα Προϊόντα θα θεωρηθούν ότι συμμορφώνονται 

με την Παραγγελία και θα πρέπει να γίνει αποδοχή τους από τον Πελάτη 

χωρίς όρους.  

6.2 Ο Πελάτης δικαιούται να απορρίψει την παράδοση των Προϊόντων, τα 

οποία δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με την Παραγγελία 

(“Απορριπτόμενα προϊόντα”) και σε περίπτωση αποτυχίας, τα Προϊόντα 

θεωρούνται ότι γίνονται αποδεκτά από τον Πελάτη χωρίς όρους και ο 

Πελάτης χάνει το δικαίωμά του να προβεί σε αξίωση έναντι της Upfield ή να 

απορρίψει τα Προϊόντα. 

https://upfield.com/purpose/responsibility/


6.3 Η ευθύνη της Upfield σε σχέση με τα απορριφθέντα προϊόντα περιορίζεται, 

κατά την επιλογή της Upfield, (i) σε αντικατάσταση των σχετικών προϊόντων 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή, (ii) επιστροφή χρημάτων στην τιμή 

που κατέβαλε ο Πελάτης στην Upfield για τα σχετικά Προϊόντα. Η επιστροφή 

αποστολών από τον Πελάτη στην Upfield, επιτρέπεται μόνο εάν η Upfield έχει 

δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της.  

6.4 Οι διατάξεις της παρούσας ρήτρας 6 και της ρήτρας 8 ισχύουν για 

οποιαδήποτε επισκευασμένα ή προϊόντα αντικατάστασης που παρέχονται 

από την Upfield. 

7. Τιμή και Πληρωμή  

7.1 Η τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της Upfield περιλαμβάνει τους 

δασμούς, στο βαθμό που η Upfield είναι υπεύθυνη για τους εν λόγω δασμούς, 

σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες Incoterm που ισχύουν για την 

Παραγγελία και χωρίς άλλους τελωνειακούς δασμούς. Η τιμή και τα 

νομίσματα παρατίθενται στην επιβεβαίωση της Upfield και δεν 

περιλαμβάνουν τυχόν φόρο πωλήσεων, φόρο προστιθέμενης αξίας ή 

οποιοδήποτε ισοδύναμο φόρο («ΦΠΑ»)), οι οποίοι θα τιμολογηθούν και θα 

πληρωθούν από τον Πελάτη συμπληρωματικά της Τιμής. Εάν ο Πελάτης 

υποχρεούται, βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, να παρακρατήσει ή 

να αφαιρέσει οποιοδήποτε ποσό από τις πληρωμές που οφείλονται στην 

Upfield, τότε ο Πελάτης θα αυξήσει το ποσό που πληρώνει στην Upfield με το 

ποσό που χρειάζεται ώστε η Upfield να καταλήξει με το ποσό που θα είχε 

λάβει, εάν δεν είχαν γίνει οι εν λόγω παρακρατήσεις ή κρατήσεις.  

7.2 Η Upfield μπορεί να τιμολογήσει τον Πελάτη για τα Προϊόντα κατά τη 

διάρκεια ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης. Εκτός 

εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στους Εμπορικούς Όρους ή στο Κοινό 

Επιχειρηματικό Σχέδιο, ο Πελάτης θα πληρώσει τα τιμολόγια εντός τριάντα 

(30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου από την Upfield στο σύνολό 

του και θα εκκαθαρίσει τα κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό που ορίζει η 

Upfield. Όταν χρησιμοποιούνται πιστωτικά σημειώματα ως τρόπος 

πληρωμής (με την επιφύλαξη της έγγραφης έγκρισης της Upfield), ο 

αριθμός(οί) πιστωτικού σημειώματος πρέπει να αναγράφεται στο έμβασμα 

του Πελάτη. 

7.3 Εάν ο Πελάτης δεν πραγματοποιήσει μια πληρωμή η οποία, σύμφωνα με 

την παρούσα Συμφωνία, οφείλεται κατά την ημερομηνία λήξης, τότε, χωρίς 

να περιορίζονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα της 

Upfield, η Upfield θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει περαιτέρω παραδόσεις 

Προϊόντων, έως ότου γίνει πλήρης πληρωμή, και ο Πελάτης καταβάλλει 

τόκους υπερημερίας με επιτόκιο 6% ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την ημερομηνία λήξης μέχρι την 

πραγματική πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού, είτε πριν είτε μετά την 

κρίση. Ο τόκος θα υπολογίζεται καθημερινά, από την ημερομηνία λήξης μέχρι 

την πραγματική καταβολή του ποσού που έχει καθυστερήσει, πριν είτε μετά 

την κρίση. Ο Πελάτης θα καταβάλλει τους τόκους μαζί με το ληξιπρόθεσμο 

ποσό. 

7.4 Ο Πελάτης θα προβεί σε όλες τις πληρωμές που οφείλονται, σύμφωνα με 

την παρούσα Συμφωνία, χωρίς καμία παρακράτηση μέσω συμψηφισμού ή 

ανταγωγής. Καμία διαφορά μεταξύ του Πελάτη και της Upfield, σχετικά με την 

ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση, που υποβάλλεται από τον Πελάτη, δεν 

θα δίνει στον Πελάτη το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή ή να 

συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό έναντι τυχόν απλήρωτων τιμολογίων της 

Upfield.  

7.5 Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με το τιμολόγιο πρέπει να κοινοποιηθεί 

στην Upfield εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Στη 

συνέχεια, ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει εγκρίνει το τιμολόγιο. 

8. Εγγυήσεις, Αντιπροσωπεύσεις, Δεσμεύσεις  

8.1 Η Upfield εγγυάται στον Πελάτη ότι: 

(α) θα έχει πλήρη νομικό, έγκυρο και απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις τίτλο 

των προϊόντων τη στιγμή της παράδοσης στον πελάτη, και 

(β) κατά την ημερομηνία παράδοσης, τα Προϊόντα συμμορφώνονται 

ουσιαστικά με το περιεχόμενο της Παραγγελίας, είναι κατάλληλα για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο και συμμορφώνονται με τον ισχύοντα Νόμο. 

8.2 Η Upfield δεν έχει καμία ευθύνη για τα προϊόντα, εάν ο Πελάτης δεν έχει 

φυλάξει τα Προϊόντα σε καλές συνθήκες, δεν έχει συμμορφωθεί με τις 

συστάσεις της Upfield σχετικά με την αποθήκευση (συμπεριλαμβανομένων 

των απαιτήσεων θερμοκρασίας), όσον αφορά την ημερομηνία πώλησης που 

αναγράφεται στα Προϊόντα. 

8.3 Ο Πελάτης δεν πρέπει να πουλήσει προϊόντα τα οποία: 

(α) έχουν τελικό προορισμό σε μια χώρα, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις ή 

ελέγχους εξαγωγών ή κυρώσεις που επιβάλλονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

(β) πέραν της «ημερομηνίας λήξης» ή στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν 

συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Upfield σχετικά με την αποθήκευση 

(συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων θερμοκρασίας), 

(γ) όταν η πώληση αυτή δεν συμμορφώνεται με το νόμο. 

8.4 Όλες οι άλλες εγγυήσεις ή όροι (ρητές ή σιωπηρές), εκτός εκείνων που 

αναφέρονται ρητά στην παρούσα συμφωνία, αποκλείονται από την παρούσα 

συμφωνία, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.  

9. Προσφορές 

9.1 Μία “Προσφορά” είναι μια ειδική προσφορά του Πελάτη προς τον 

καταναλωτή, σύμφωνα με την οποία ο Πελάτης συμφωνεί για περιορισμένη 

χρονική περίοδο να πουλήσει συγκεκριμένα Προϊόντα σε μειωμένη τιμή ή με 

άλλα προϊόντα χωρίς πρόσθετη χρέωση ή σε μειωμένη τιμή, ή όταν υπόκειται 

σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά που είναι παρόμοια ή έχει το ίδιο ή 

παρόμοιο αποτέλεσμα, στις εν λόγω προσφορές. “Η Χρηματοδότηση 

προσφοράς” είναι μια χρηματοδότηση που παρέχεται από την Upfield στον 

Πελάτη για να χρηματοδοτήσει ή να χρηματοδοτήσει εν μέρει συγκεκριμένες 

προωθητικές ενέργεια(ες). 

9.2 Οι όροι σχετικά με τις προσφορές και τη χρηματοδότηση προφοράς θα 

συμφωνηθούν εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση μεταξύ της Upfield και 

του πελάτη και ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε ένα κοινό επιχειρηματικό 

σχέδιο. 

9.3 Ο Πελάτης πρέπει να παράσχει όλα τα υποστηρικτικά δεδομένα (βλ. 

Παράγραφο 9.4 παρακάτω) και θα διεκδικήσει την χρηματοδότηση 

προσφοράς από την Upfield, εντός 90 ημερών πριν το τέλος της σχετικής 

προσφοράς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης, σε περίπτωση 

που ο Πελάτης δεν προβεί σε σχετική αξίωση ή σε περίπτωση που αποτύχει 

να παράσχει πλήρη στοιχεία υποστήριξης εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία λήξης της σχετικής προσφοράς, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε 

χρηματοδότηση προσφοράς για τα εν λόγω Προϊόντα. 

9.4 Ο Πελάτης πρέπει να παράσχει όλα τα στοιχεία πωλήσεων και άλλα 

σχετικά υποστηρικτικά δεδομένα που επαληθεύουν ότι τα Προϊόντα, για τα 

οποία ζητείται ή παρέχεται χρηματοδότηση προσφοράς, αγοράστηκαν, 

πωλήθηκαν σύμφωνα με την Προσφορά και τη Χρηματοδότηση Προσφοράς. 

Αυτά τα υποστηρικτικά δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν σχολιασμένο 

αποδεικτικό απόδοσης, επιβεβαίωση/επαλήθευση τιμής από 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Upfield, συμφωνία χρηματοδότησης, 

στοιχεία αύξησης πώλησης (για αναδρομικές διαφημιστικές αξιώσεις) ή/και 

άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητήσει η Upfield.  

9.5 Εάν ο Πελάτης παραβιάσει αυτούς τους όρους των Προσφορών, η Upfield 

θα δικαιούται: (α) to να παρακρατήσει την πληρωμή ολόκληρης ή μέρους της 

χρηματοδότησης προσφοράς, (β) εάν έχει καταβληθεί, μπορεί να ζητήσει την 

επιστροφή ολόκληρου του ποσού της χρηματοδότησης προσφοράς (με την 

έκδοση του κατάλληλου τιμολογίου) ή/και να το συμψηφίσει με άλλα ποσά 

που οφείλονται στον Πελάτη, (γ) να σταματήσει να προσφέρει περαιτέρω 

χρηματοδότηση προσφοράς, και (δ) να σταματήσει να προμηθεύει τα 

Προϊόντα κατά τη διάρκεια της προσφοράς. 

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  

10.1 Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν μεταβιβάζει με οποιονδήποτε 

τρόπο στον Πελάτη και ο Πελάτης δεν έχει δικαιώματα έναντι και δεν μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν 

ή χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε οντότητα της Upfield (“Πνευματική 

Ιδιοκτησία Upfield”). 

10.2 Ο Πελάτης δεν πρέπει να κάνει ή να παραλείψει να κάνει οτιδήποτε, το 

οποίο μπορεί να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την πνευματική ιδιοκτησία της 

Upfield, και να εξασφαλίσει ότι οι συνδεδεμένες εταιρείες του δεν θα κάνουν 

ή θα παραλείψουν να πράξουν ανάλογα. Στην παρούσα Συμφωνία, 

«Συνδεδεμένες εταιρείες» θα σημαίνει, στην περίπτωση του πελάτη, κάθε 

εταιρεία που ελέγχει, ελέγχεται ή είναι υπό κοινό έλεγχο, άμεσα είτε έμμεσα, 

με τον Πελάτη.  

10.3 Ο Πελάτης θα αγοράσει προϊόντα της Upfield μόνο από την Upfield. Ο 

πελάτης δεν θα συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα, ο ίδιος, είτε μέσω άλλου 

τρίτου μέρους ή προσώπου, που θα οδηγήσει ή θα ενθαρρύνει παράλληλες 

εισαγωγές προϊόντων Upfield με οποιονδήποτε τρόπο.  

10.4 Ο Πελάτης δεν θα πουλήσει, δεν θα διαθέσει προς πώληση, δεν θα 

χειριστεί, παράγει, κατασκευάσει ή/και δεν θα διανείμει, άμεσα ή έμμεσα, δεν 

θα εξάγει και δεν θα εισάγει αγαθά που παραβιάζουν τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας της Upfield, δεν θα πλαστογραφήσει, δεν θα 

δημιουργήσει προϊόντα που μοιάζουν ή άλλα προϊόντα, τα οποία φέρουν 

οποιοδήποτε σήμα ή σχέδιο, το οποίο είναι παρόμοιο ή μπορεί να μπερδέψει 

με την ομοιότητα με τα προϊόντα της Upfield. Ο Πελάτης θα ειδοποιήσει 

άμεσα την Upfield εάν ενημερωθεί για την ύπαρξη, τη θέση, την εισαγωγή, την 

εξαγωγή, την κατασκευή ή τη διανομή αγαθών, πλαστών, απομιμήσεων ή 

προϊόντων που μοιάζουν, τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας της Upfield.  

11. Εμπιστευτικότητα  

11.1 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να μην αποκαλύψει εμπιστευτικές 

πληροφορίες (που ορίζονται παρακάτω) χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση του άλλου μέρους και να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τον ίδιο 

βαθμό φροντίδας για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και 

αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών που χρησιμοποιεί, σε σχέση με τις 

δικές του εμπιστευτικές πληροφορίες παρόμοιας σημασίας (αλλά, σε κάθε 

περίπτωση, εφαρμόζοντας ένα εύλογο βαθμό φροντίδας).  

11.2 Οι “Εμπιστευτικές πληροφορίες” περιλαμβάνουν πληροφορίες που 

(i) έχουν προσδιοριστεί ως εμπιστευτικές, 

(ii) αφορούν την τιμολόγηση, τις συνταγές και την ανάπτυξη ή προώθηση 

προϊόντων,  

(ii) δεδομένων των περιστάσεων που περιβάλλουν την αποκάλυψή τους ή της 

φύσης των πληροφοριών, ένα λογικό πρόσωπο θα κατέληγε στο συμπέρασμα 

ότι είναι εμπιστευτικές.  

11.3 Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που:  

(α) κατά το χρόνο δημοσίευσης της γνωστοποίησης ή όταν είναι διαφορετικά 

διαθέσιμες στο κοινό,  

(β) μετά την αποκάλυψη, θεωρούνται δημόσιες (εκτός από την περίπτωση 



παραβίασης εμπιστοσύνης ή εμπιστευτικότητας),  

(γ) ήταν γνωστές στον παραλήπτη πριν από την παραλαβή από το άτομο που 

τις δημοσίευσε, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω προηγούμενη γνώση μπορεί 

να τεκμηριωθεί με αποδεικτικά στοιχεία,  

(δ) αποκαλύπτονται στον παραλήπτη από τρίτο μέρος (εκτός από τους 

υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους των μερών) και με τη διάθεση αυτών των 

πληροφοριών στον παραλήπτη, δεν παραβιάζεται οποιαδήποτε υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας στον άτομο που τις δημοσιοποιεί, ή  

(ε) αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον αποδέκτη, υπό τον όρο ότι αυτή η 

ανεξάρτητη ανάπτυξη μπορεί να τεκμηριωθεί με αποδεικτικά στοιχεία. 

11.4 Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 

11 θα παραμείνουν σε ισχύ για δύο (2) έτη, μετά τη γνωστοποίηση σύμφωνα 

με τη ρήτρα 11, παρά την οποιαδήποτε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.  

12. Ανωτέρα βία  

12.1 Ένας διάδικος δεν παραβιάζει Παραγγελία ούτε θα είναι υπεύθυνος για 

τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την Παραγγελία, οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα 

εκτός του εύλογου ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πράξεις του 

Θεού, συμμόρφωση με νόμους, κυβερνητικές πράξεις, δικαστικές ή 

ισοδύναμες εντολές, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, αστραπές, εκρήξεις, 

πολέμους, τρομοκρατία, επεισόδια, πολιτικές ταραχές ή επιδημία, απεργία, 

αποκλεισμό, εργασιακές διαταραχές, έλλειψη ή δυσλειτουργία μέσων 

μεταφοράς, βλάβη μηχανημάτων, διακοπή ή έλλειψη υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας (“Ανωτέρα Βία”). 

12.2 Με την εκδήλωση οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας, ο θιγόμενος 

θα ενημερώσει αμέσως τον συμβαλλόμενο μέρος με γραπτή ειδοποίηση, 

προσδιορίζοντας την αιτία του γεγονότος και τον τρόπο με τον οποίο θα 

επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας.  Σε 

περίπτωση καθυστέρησης, η υποχρέωση παράδοσης αναστέλλεται για 

διάστημα ίσο με την απώλεια χρόνου λόγω ανωτέρας βίας. Ωστόσο, εάν ένα 

γεγονός Ανωτέρας Βίας συνεχίζεται ή αναμένεται να συνεχιστεί, για διάστημα 

μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών μετά την συμφωνηθείσα ημερομηνία 

παράδοσης, έκαστο μέρος θα δικαιούται να ακυρώσει το θιγόμενο μέρος της 

Παραγγελίας, χωρίς καμία ευθύνη έναντι του άλλου μέρους. 

13. Περιορισμός ευθύνης  

13.1 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 13.4, η συνολική ευθύνη της Upfield για 

σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ψευδούς 

δήλωσης ή άλλως, υπό ή σε σχέση με:  

(α) την παρούσα Συμφωνία, θα περιορίζεται συνολικά σε ποσό ίσο με το 

τίμημα που έχει καταβληθεί ή θα οφείλεται από τον Πελάτη για τα Προϊόντα 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Παραγγελίες βάσει της Συμφωνίας, και 

(β) μια Παραγγελία, θα περιορίζεται συνολικά σε ποσό ίσο με την τιμή που 

πληρώθηκε ή οφείλεται από τον Πελάτη για τα Προϊόντα σύμφωνα με την 

Παραγγελία. 

13.2 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 13.4, η Upfield δεν θα είναι υπεύθυνη για 

τη σύμβαση, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή παραβίασης του 

νόμιμου καθήκοντος), ψευδή δήλωση ή άλλως, σε σχέση με την παρούσα 

Σύμβαση για:  

(α) απώλεια πραγματικού ή προβλεπόμενου κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη 

οικονομική ζημία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας χρήσης, 

απώλειας παραγωγής, απώλειας από διακοπή λειτουργίας, τόκων, εσόδων, 

αναμενόμενης εξοικονόμησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ζημίας 

στην φήμη), αυξημένου κόστους εργασίας ή ζημία που προκύπτει από 

καθυστερημένη παράδοση ή χαμένη δαπάνη και ευθύνη για τυχόν απώλειες 

ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης που υπέστησαν τρίτοι (ακόμη και αν η Upfield 

είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών) ή 

(β) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά, ανεξάρτητα 

από το πώς προέκυψε. 

13.3 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 13.4, η Upfield δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει, από την αδυναμία του Πελάτη να διατηρήσει 

τα Προϊόντα σε καλή κατάσταση και εύκολα έτοιμα για πώληση. 

13.4 Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν αποκλείει, ελαχιστοποιεί ή 

περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε μέρους, για (α) οποιαδήποτε ευθύνη δεν 

μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο, (β) θάνατο ή σωματική 

βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά τους, ή (γ) απάτη ή ψευδή δήλωση. 

13.5 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί που 

καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία είναι λογικοί, λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις περιστάσεις.  

14. Ανάκληση προϊόντος  

14.1 Σε περίπτωση ανάκλησης οποιουδήποτε Προϊόντος, ο Πελάτης θα 

παρέχει εύλογη βοήθεια στην Upfield να αναπτύξει μια στρατηγική ανάκλησης 

και θα συνεργαστεί με την Upfield και οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική 

υπηρεσία, οντότητα ή αρχή (η «Κυβερνητική αρχή») για την παρακολούθηση 

της λειτουργίας ανάκλησης και την προετοιμασία των αναφορών που 

απαιτούνται.  

14.2 Εκτός αν απαιτείται από το νόμο, ο Πελάτης δεν θα ξεκινήσει οικειοθελώς 

οποιαδήποτε ανάκληση ή απόσυρση Προϊόντων που έχουν παραδοθεί στον 

Πελάτη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Upfield και μόνο 

τότε, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Upfield, σχετικά με τη 

διαδικασία εφαρμογής την απόσυρση.  

14.3 Ο Πελάτης, κατόπιν αιτήματος της Upfield, θα παρέχει στην Upfield κάθε 

εύλογη βοήθεια για τον εντοπισμό και ανάκτηση τυχόν προϊόντων που δεν 

συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τα οποία έχουν παρασχεθεί από 

την Upfield στον Πελάτη και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την ανάκληση 

του προϊόντος θα βαρύνουν τον Πελάτη. Ο Πελάτης θα πρέπει να ειδοποιήσει 

και να παράσχει αμέσως αντίγραφα στην Upfield σχετικά με τυχόν 

ανακοινώσεις σχετικά με το Προϊόν με οποιοδήποτε Κυβερνητικό Φορέα, είτε 

πρόκειται για ανακλήσεις είτε για άλλα ζητήματα. Ο Πελάτης δεν θα 

αποκαλύψει και δεν θα θέσει στη διάθεση τρίτων οποιαδήποτε πληροφορία 

σχετικά με την ανάκληση του προϊόντος.  

15. Μη εκχώρηση  

15.1 Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα 

ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Ωστόσο, η Upfield μπορεί να 

εκχωρήσει, στο σύνολό τους ή τμήματα, τα εν λόγω δικαιώματα και 

υποχρεώσεις σε οποιαδήποτε ή σε μητρικές της εταιρείες, θυγατρικές ή 

τρίτους, τα οποία αποκτούν το σύνολο ή σημαντικό μέρος των περιουσιακών 

στοιχείων ή της επιχειρηματικής δρασρητιότητας της Upfield που σχετίζεται 

με τα Προϊόντα. 

16. Διάρκεια και καταγγελία  

16.1 Η Upfield μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή 

ειδοποίηση στον Πελάτη εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει την πληρωμή που 

οφείλεται βάσει της παρούσας Συμφωνίας εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία οφειλής της πληρωμής. 

16.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα 

συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος εάν: 

(α) το άλλο μέρος παραβιάσει ουσιαστικά την παρούσα συμφωνία (και δεν 

είναι σε θέση να αποκαταστήσει αυτήν την ουσιώδη παραβίαση (εφόσον 

μπορεί να αποκατασταθεί) εντός δέκα (10) ημερών από μια ειδοποίηση που 

απαιτεί από το μέρος να προβεί σε αποκατάσταση),  

(β) το άλλο μέρος είναι ή είναι πιθανό να καταστεί αφερέγγυο, χρεοκοπήσει, 

προβεί σε ατομική εθελοντική ρύθμιση, εκκαθάριση, αναγκαστική ή διοικητική 

διαχείριση, εταιρική εθελοντική διευθέτηση ή προβεί σε συμβιβασμό 

οποιωνδήποτε οφειλών με τους πιστωτές ή έχουν ληφθεί μέτρα, σε σχέση με 

αυτό σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία υπόκειται, ή συμβεί 

οποιοδήποτε γεγονός στην εν λόγω δικαιοδοσία που έχει ισοδύναμο ή 

παρόμοιο αποτέλεσμα με οποιοδήποτε από τα γεγονότα της παρούσας 

ρήτρας. 

16.3 Κατά την καταγγελία της Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Πελάτης 

θα καταβάλει άμεσα στην Upfield όλα τα εκκρεμή μη πληρωθέντα τιμολόγια 

της Upfield και τόκους.  

16.4 Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο δεν 

επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν προκύψει πριν 

από τη λήξη της. 

16.5 Κατά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας ή την εμφάνιση 

οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στη ρήτρα 16.2(b) η Upfield 

μπορεί (αλλά δεν υποχρεούται) να επαναγοράσει τα Προϊόντα στην τιμή. 

17. Γενικά  

17.1 Ο Πελάτης θα απαλλάξει την Upfield έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων 

που σχετίζονται με τα Προϊόντα, όταν οι εν λόγω αξιώσεις προκύπτουν από 

παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από τον Πελάτη.  

17.2 Η παρούσα Συμφωνία μαζί με όλους τους Όρους και τις Παραγγελίες 

αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά και 

εξαλείφει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, 

εγγυήσεις, παραστάσεις και συμφωνίες μεταξύ τους, γραπτές ή προφορικές, 

σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παρούσα 

συμφωνία δεν έχει συναφθεί πλήρως ή εν μέρει στη βάση εξάρτησης, και σε 

κανένα μέρος δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε εγγύηση, δήλωση, υπόσχεση ή 

εκπροσώπηση από το άλλο μέρος ή εξ ονόματός του, εκτός από τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία.  

17.3 Κανένα πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της 

παρούσας συμφωνίας, δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιβάλει ή να 

βασιστεί σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας.  

17.4 Καμία καθυστέρηση στην άσκηση ή μη άσκηση από οποιοδήποτε μέρος 

οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων, εξουσιών ή διορθωτικών μέτρων από ή 

σε σχέση με την παρούσα συμφωνία (ή οποιοδήποτε τμήμα της) δεν θα 

σημαίνει παραίτηση από αυτό το δικαίωμα, εξουσία ή διορθωτικό μέτρο.  

17.5 Καμία παραλλαγή της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι 

αποτελεσματική, εκτός εάν γίνει γραπτώς, αναφέρεται συγκεκριμένα στην 

παρούσα Συμφωνία και έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη.  

17.6 Εάν κάποια διάταξη (ή οποιοδήποτε μέρος της) της Συμφωνίας είναι ή 

καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, θα θεωρείται τροποποιημένη 

στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό ώστε να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και 

εκτελεστή.  

18. Ειδοποιήσεις  

18.1 Όλες οι ειδοποιήσεις, οι συγκαταθέσεις και οι εγκρίσεις βάσει της 

παρούσας Συμφωνίας πρέπει να παραδοθούν γραπτώς στο καταχωρημένο 

γραφείο του παραλήπτη ή στην κύρια έδρα του (ή σε οποιαδήποτε άλλη 

διεύθυνση όπως κοινοποιείται από το συμβαλλόμενο μέρος ανά διαστήματα) 

μέσω μεταφορικής, μέσω υπηρεσίας παράδοσης την επόμενη ημέρα ή μέσω 

πιστοποιημένου ταχυδρομείου (προπληρωμένη ταχυδρομική αποστολή και 

απόδειξη παραλαβής) στο άλλο μέρος. Η ειδοποίηση μέσω email μπορεί να 

συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των μερών κατά περίπτωση.  

19. Γλώσσα  



19.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στην τοπική γλώσσα 

της χώρας σύστασης της Upfield και το αγγλικό ισοδύναμο κείμενο είναι στη 

διεύθυνση www.upfield.com. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της αγγλικής 

έκδοσης και της τοπικής έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας, τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από το 

εφαρμοστέο δίκαιο, η έκδοση στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει πάντοτε.  

20. Νόμοι και δικαιοδοσία  

20.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ένα εμπορικό όρο, κάθε μέρος 

συμφωνεί ότι η παρούσα συμφωνία (και κάθε τμήμα της) καθώς και τυχόν 

ζητήματα, διαφορές ή αξιώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με αυτήν 

(συμβατικές ή εξωσυμβατικής φύσεως, όπως αξιώσεις για αδικοπραξία, 

παραβίαση νόμου ή κανονισμού ή άλλως), θα διέπονται και θα ερμηνεύονται 

σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σύστασης της Upfield («Εφαρμοστέο 

Δίκαιο»).  

20.2 Σε περίπτωση διαφοράς που προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα 

συμφωνία, η διαφορά θα παραπέμπεται αποκλειστικά και θα επιλύεται τελικά 

από τα δικαστήρια της χώρας σύστασης της Upfield.  

20.3 Οι διεθνείς κανόνες για την ερμηνεία των όρων παράδοσης, οι οποίοι 

εκπονούνται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (INCOTERMS) που 

αναφέρονται σε οποιαδήποτε παραγγελία, θα ισχύουν για την εν λόγω 

παραγγελία, αλλά όταν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Συμφωνία, θα 

υπερισχύει η παρούσα Συμφωνία.  

20.4 Τα μέρη συμφωνούν ότι η Σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τη διεθνή 

πώληση αγαθών δεν θα εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η τρέχουσα 

έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων βρίσκεται στη διεύθυνση 

www.upfield.com 
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