UPFIELD - Όροι και Προϋποθέσεις για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
1
ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ
1.1
Σε αυτούς τους όρους, εκτός και αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, οι
ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Οι εφαρμοστέοι νόμοι περιλαμβάνουν όλους τους εθνικούς, υπερεθνικούς, ξένους ή
τοπικούς νόμους, νομοθεσία, κανονισμούς, διατάγματα, παράγωγους νόμους ή οδηγίες
ή κατευθύνσεις από κυβερνητικούς ή κρατικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν κανόνων, κανονισμών, κατευθυντήριων γραμμών ή άλλων απαιτήσεων των
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες έχουν ισχύ νόμου, καθώς και τυχόν κώδικες
πρακτικής που ισχύουν ανά διαστήματα,
Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα που δεν είναι Σάββατο, Κυριακή ή
τραπεζική ή δημόσια αργία, στη χώρα στην οποία είναι καταχωρημένη η Upfield (όπως
ορίζεται παρακάτω),
Όροι σημαίνει οι όροι και προϋποθέσεις και τυχόν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που
συμφωνούνται γραπτώς μεταξύ της Upfield και του Προμηθευτή, όπως τροποποιούνται
ανά διαστήματα, σύμφωνα με τον Όρο 21.12,
Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται οι διατάξεις της Σύμβασης και όλες οι
πληροφορίες που είναι μυστικές ή άλλως μη διαθέσιμες στο κοινό (και στις δύο
περιπτώσεις είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει) συμπεριλαμβανομένων των
εμπορικών, οικονομικών, μάρκετινγκ ή τεχνικών πληροφοριών, τεχνογνωσία, εμπορικά
μυστικά ή επιχειρηματικές μεθόδους ή Προσωπικά Δεδομένα, σε όλες τις περιπτώσεις
που δημοσιοποιούνται προφορικά είτε γραπτώς, πριν ή μετά την ημερομηνία της
Σύμβασης.
Ως Σύμβαση νοείται η σύμβαση μεταξύ της Upfield και του Προμηθευτή για την αγορά
των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρούσες Προϋποθέσεις,
Ο Eλεγκτής δεδομένων έχει την έννοια που ορίζεται στο ΓΚΠΔ,
Ως Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων θα νοείται μια συμφωνία επεξεργασίας
δεδομένων που θα συναφθεί μεταξύ των μερών με τη μορφή που η Upfield μπορεί ανά
διαστήματα να καθορίζει,
Ως Νόμοι για την προστασία των δεδομένων θα νοείται ο Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) ("ΓΚΠΔ") και κάθε νομοθεσία
που επικυρώνει ή υιοθετεί με οποιονδήποτε τρόπο, αντικαθιστά ή συμπληρώνει το
ΓΚΠΔ, σε οποιαδήποτε από τις δικαιοδοσίες που λειτουργούν τα μέρη, και τυχόν άλλοι
νόμοι και κανονισμοί σχετικά με το απόρρητο της επεξεργασίας δεδομένων φυσικών
προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα δικαιοδοσία,
Ως Παραδοτέα θα νοούνται όλα τα έγγραφα, προϊόντα και υλικά που αναπτύσσει ο
Προμηθευτής ή οι αντιπρόσωποί του, υπεργολάβοι, σύμβουλοι και υπάλληλοι σε
σχέση με τις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε μορφή,
Ως Τοποθεσία παράδοσης θα νοείται ο τόπος παράδοσης των προϊόντων όπως
καθορίζεται στην παραγγελία,
Ως Εξοπλισμός θα νοούνται τα στοιχεία που παρέχει η Upfield στον Προμηθευτή για
χρήση από τον Προμηθευτή, για τους σκοπούς της Σύμβασης,
Ως Έξοδα θα νοούνται τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν κανονικά και υποχρεωτικά
από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών,
Ως Πολιτική εξόδων θα νοείται η πολιτική εξόδων που μπορεί να κοινοποιείται από
την Upfield στον Προμηθευτή ανά διαστήματα,
Ως "Ορθή Πρακτική του Κλάδου" νοούνται τα πρότυπα, οι πρακτικές, οι μέθοδοι και
οι διαδικασίες που συμμορφώνονται με το σύνολο του εφαρμοστέου δικαίου και ο
βαθμός δεξιοτήτων, φροντίδας, επιμέλειας, σύνεσης και προνοητικότητας, που λογικά
αναμένεται από ένα εξειδικευμένο και πεπειραμένο άτομο που αναλαμβάνει να
εκτελέσει όλα ή τμήμα των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον
Προμηθευτή βάσει της Σύμβασης υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες,
Ως "Προϊόντα" νοούνται τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
τμήματος ή τμημάτων τους) τα οποία ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει στην Upfield,
σύμφωνα με την Παραγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,
Ως "Όμιλος" νοείται, σε σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία, η εν λόγω εταιρεία και κάθε
θυγατρική ή εταιρεία συμμετοχών της εν λόγω εταιρείας ή θυγατρική ή εταιρεία
συμμετοχών οποιασδήποτε τέτοιας θυγατρικής ή εταιρείας συμμετοχών ανά
διαστήματα,
Ως "Εταιρεία Ομίλου" θα νοείται οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου της σχετικής
εταιρείας,
Ως Εταιρεία συμμετοχών θα νοείται η εταιρεία η οποία, σε σχέση με άλλη εταιρεία (η
Υποκατάστημα), κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν ή είναι
μέλος της και έχει το δικαίωμα να ορίσει ή να αποσύρει την πλειοψηφία του διοικητικού
της συμβουλίου, ή είναι μέλος της και ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου σε αυτή,
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα σημαίνει οποιαδήποτε πατέντα, δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας ή εμπορική επωνυμία,
δικαίωμα στο λογισμικό, δικαίωμα στο σχεδιασμό, δικαίωμα σε βάσεις δεδομένων,
δικαίωμα εικόνας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα σε εφεύρεση, δικαίωμα που αφορά
μεταβίβαση, όνομα τομέα, εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των
εμπορικών μυστικών) ή δικαίωμα απορρήτου, και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα
δικαιώματα σε κάθε περίπτωση, που είναι καταχωρημένα ή δεν είναι, και
περιλαμβάνουν όλες τις αιτήσεις (ή δικαιώματα υποβολής αίτησης) για την ανανέωση
ή επέκταση των εν λόγω δικαιωμάτων που υπάρχουν ή που θα υπάρχουν μελλοντικά
στη χώρα στην οποία έχει καταχωρηθεί η Upfield (όπως ορίζεται παρακάτω), και σε
όλες τις άλλες χώρες του κόσμου σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρημένες είτε
όχι, και συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αίτησης καταχώρησης των
προαναφερθέντων,
Νέος Προμηθευτής σημαίνει κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, σε
αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες, αν αυτές οι υπηρεσίες είναι ίδιες ή
παρόμοιες με οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες,
Ως Παραγγελία νοείται οποιαδήποτε εντολή από την Upfield προς τον Προμηθευτή,
για την προμήθεια Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών, υπό τη μορφή που η Upfield μπορεί
να καθορίζει ανά διαστήματα,
Τα Προσωπικά Δεδομένα θα έχουν την έννοια που αναφέρεται στον ΓΚΠΔ
Ως Επίπεδο Υπηρεσίας νοείται το επίπεδο εξυπηρέτησης (εάν υπάρχει) που ορίζεται
στην Παραγγελία για τις σχετικές Υπηρεσίες,
Ως Υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Προμηθευτής στην
Upfield, σύμφωνα με την Παραγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,
Ως Προδιαγραφή νοούνται οι προδιαγραφές ή οι διατάξεις για τα Προϊόντα ή/και τις
Υπηρεσίες όπως ορίζονται στην Παραγγελία ή όπως κοινοποιούνται εγγράφως στον
Προμηθευτή σύμφωνα με τη Σύμβαση,
Ως Υποκατάστημα νοείται μια εταιρεία στην οποία μια άλλη εταιρεία (η Εταιρεία
Συμμετοχής της) κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν ή είναι
μέλος της και έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να αποσύρει την πλειοψηφία του διοικητικού
της συμβουλίου ή είναι μέλος της και ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου σε αυτήν,
Ως Προμηθευτής νοείται το πρόσωπο ή η εταιρεία από την οποία η Upfield αγοράζει
τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες,
Upfield σημαίνει το συμβαλλόμενο μέρος της αγοράς Upfield, το οποίο καθορίζεται
στην Παραγγελία (ή εάν δεν προσδιορίζεται αγοραστής, η Upfield Europe B.V. (μια
εταιρία εγγεγραμμένη στην Ολλανδία με αρ. εταιρείας 63649292, με έδρα στη
διεύθυνση Beethovenstraat 551 – 7th floor, 1083 HK Amsterdam, Netherlands)), και

Ως Πολιτικές και Διαδικασίες Upfield νοείται ο "Κώδικας Επιχειρηματικών Αρχών"
όπως ορίζεται στη διεύθυνση https://upfield.com/purpose/responsibility και άλλες
πολιτικές και διαδικασίες όπως η Upfield μπορεί να καθορίζει ανά διαστήματα,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πολιτικής δαπανών.
1.2
Οι λέξεις "άλλα", "συμπεριλαμβανομένων"
και
"ειδικότερα"
δεν
περιορίζουν τη γενικότητα οποιασδήποτε από τις προηγούμενες λέξεις και δεν
θεωρούνται ότι περιορίζονται στην ίδια κλάση όπως οποιαδήποτε προηγούμενη λέξη,
όταν είναι δυνατή μια ευρύτερη κατασκευή.
2
ΒΆΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
2.1
Η Σύμβαση θα υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
εξαιρουμένων όλων των άλλων Όρων και Προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων
τυχόν όρων ή προϋποθέσεων που ο Προμηθευτής προτίθεται να εφαρμόσει βάσει
οποιασδήποτε παραπομπής, αναγνώρισης παραγγελίας ή άλλου εγγράφου που
εκδίδεται από τον Προμηθευτή).
2.2
Η Παραγγελία αποτελεί προσφορά της Upfield προς τον Προμηθευτή και η
Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την αποδοχή της Παραγγελίας από τον Προμηθευτή.
Εκτός αν έχει προηγουμένως αποσυρθεί από την Upfield, οι Παραγγελίες θεωρούνται
αποδεκτές, αν δεν απορριφθούν από τον Προμηθευτή, με έγγραφη ειδοποίηση εντός
επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τους.
2.3
Όταν οποιαδήποτε αλληλογραφία (συμπεριλαμβανομένων email) καθορίζει
μια ποσότητα Προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών που θα αγοραστούν από την Upfield,
οι ποσότητες αυτές θα είναι μόνο μη δεσμευτικές εκτιμήσεις και δεν θα επηρεάσουν τις
ποσότητες που αγοράστηκαν πραγματικά βάσει της Σύμβασης, εκτός εάν συμφωνηθεί
ρητά διαφορετικά γραπτώς. Η Upfield μπορεί να προωθεί τακτικές προβλέψεις
απαιτήσεων στον Προμηθευτή. Οι προβλέψεις αυτές είναι μόνο μη δεσμευτικές
εκτιμήσεις και προορίζονται να βοηθήσουν τον Προμηθευτή να προγραμματίσει την
παραγωγή και την παράδοση των Προϊόντων ή/και των υλοποιήσεων των Υπηρεσιών
και δεν προδικάζει τις ποσότητες που αγοράζονται πραγματικά βάσει της Σύμβασης,
εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά γραπτώς.
3
ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ
3.1
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, δηλώνει και εγγυάται στην Upfield ότι τα
Προϊόντα και η συσκευασία και η επισήμανσή τους:
(a) συμμορφώνονται με τις Προδιαγραφές και με τυχόν οδηγίες της Upfield και
πληρούν διαφορετικά τις απαιτήσεις της Παραγγελίας και της Σύμβασης,
(b) έχουν ικανοποιητική ποιότητα, δεν έχουν κατασκευαστικές ή υλικές ατέλειες και
είναι κατάλληλα για τον προοριζόμενο σκοπό τους (ανεξάρτητα από το αν ο
σκοπός αυτός είναι σιωπηρός ή αναφέρεται ρητά στην Προδιαγραφή, στις
Παραγγελίες ή στη Σύμβαση),
(c) δεν έχουν σχεδιαστικά και άλλα εγγενή ελαττώματα (με την προϋπόθεση ότι τα
προϊόντα έχουν παραδοθεί σύμφωνα με σχέδια της Upfield),
(d) συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και
(e) συμμορφώνονται αυστηρά σε σχέση με την ποιότητα, την ποσότητα και την
περιγραφή με όλα τα δείγματα που παρέχονται από τον Προμηθευτή.
3.2
Ο Προμηθευτής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεταβιβάσει ή
να αναθέσει στην Upfield, ή να αποκτήσει με άλλο τρόπο προς όφελος της Upfield,
οποιαδήποτε εγγύηση, εξασφάλιση ή άλλη επιβεβαίωση της ποιότητας, τίτλου ή της
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο βαθμό που μπορεί να εκτελέσει την εν
λόγω μεταβίβαση ή ανάθεση στην Upfield.
4
ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
4.1
Η παράδοση των Προϊόντων πραγματοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες παράδοσης της Upfield, είτε περιλαμβάνονται στην Παραγγελία είτε ξεχωριστά.
Σε περίπτωση που δεν δίνονται οδηγίες, η παράδοση θα είναι DDP (Τοποθεσία
Παράδοσης) σύμφωνα με τους όρους Incoterms 2010.
4.2
Ο χρόνος παράδοσης αποτελεί την ουσία της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής
θα παραδώσει στην ημερομηνία και στην τοποθεσία που καθορίζεται στην Παραγγελία.
Η Upfield δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί την παράδοση προϊόντων πριν από τον
καθορισμένο χρόνο παράδοσης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει.
4.3
Η Upfield έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις οδηγίες παράδοσης ανά πάσα
στιγμή, καταβάλλοντας οποιοδήποτε πρόσθετο εύλογο κόστος που θα επιβαρύνει τον
Προμηθευτή, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εν λόγω αλλαγής, με την προϋπόθεση ότι
τα έξοδα αυτά θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων γραπτώς με την Upfield. Όταν η
Upfield απαιτεί την αναβολή ή την αναστολή της ημερομηνίας παράδοσης, ο
Προμηθευτής θα αποθηκεύσει τα Αγαθά και, με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Upfield, θα τα ασφαλίσει με χρέωση της Upfield έναντι ζημιών, καταστροφών ή
άλλης απώλειας.
4.4
Μια λεπτομερή περιγραφή των Προϊόντων μαζί με οδηγίες για τη χρήση τους,
με την καθεμία να περιλαμβάνει τον αριθμό παραγγελίας, θα συνοδεύει τα Προϊόντα
μαζί με πιστοποιητικό του Προμηθευτή, όπως απαιτείται από την Upfield,
επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση των Προϊόντων με την Προδιαγραφή.
4.5
Η Upfield δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί ποσότητες Προϊόντων, οι οποίες
διαφέρουν από εκείνες που καθορίζονται στην Προδιαγραφή ή την Παραγγελία.
4.6
Τα Προϊόντα θα συσκευάζονται και θα ασφαλίζονται σωστά, κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να φθάσουν στον προορισμό τους άθικτα και σε καλή κατάσταση. Η
Upfield δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον Προμηθευτή τυχόν υλικά συσκευασίας για
τα Προϊόντα.
4.7
Ο Προμηθευτής δεν θα παραδώσει τα Προϊόντα σε δόσεις χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Upfield. Όπου έχει συμφωνηθεί ότι τα
Προϊόντα θα παραδίδονται σε δόσεις, μπορούν να τιμολογούνται και να πληρωθούν
ξεχωριστά. Ωστόσο, η αποτυχία από του Προμηθευτή να παραδώσει έγκαιρα ή
καθόλου οποιαδήποτε δόση, θα έχει ως αποτέλεσμα να έχει η Upfield τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα που καθορίζονται στην όρο 11.1 (Διορθωτικά μέτρα).
5
ΑΠΟΔΟΧΗ
5.1
Η Upfield δεν θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί οποιοδήποτε Προϊόν, παρά
μόνο εάν έχει εύλογο χρονικό διάστημα για να το επιθεωρήσει μετά την παράδοση ή
μετά την εμφάνιση οποιουδήποτε ελαττώματος. Καμία επιθεώρηση ή δοκιμή από την
Upfield, είτε πριν είτε μετά την παράδοση των Προϊόντων, ούτε η υπογραφή
οποιουδήποτε δελτίου παράδοσης ή άλλου εγγράφου που αναγνωρίζει τη φυσική
παραλαβή οποιουδήποτε Προϊόντος, δεν θα θεωρείται ότι συνιστά ή αποδεικνύει
αποδοχή ή έγκριση των Προϊόντων, ούτε θα θεωρείται ως παραίτηση από τα
δικαιώματα της Upfield, να ακυρώσει ή να επιστρέψει το σύνολο ή τμήμα της, όταν τα
Προϊόντα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά ή όχι, σύμφωνα με τη Σύμβαση, την
Παραγγελία και την Προδιαγραφή.
5.2
Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει αμέσως την Upfield για οποιοδήποτε θέμα το
οποίο θα πρέπει κανονικά, όντας Προμηθευτής Προϊόντων, να γνωρίζει, σχετικά με την
αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμό, συναρμολόγηση ή χρήση των Προϊόντων από την
Upfield.
5.3
Τα Προϊόντα είναι υπό την ευθύνη του Προμηθευτή έως ότου παραδοθούν
σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπου ο τίτλος και η ευθύνη για τα Προϊόντα μεταβιβάζεται
στην Upfield, υπό τον όρο ότι εάν η Upfield πληρώσει για τα Προϊόντα πριν από την
παράδοση, ο τίτλος των Προϊόντων θα περάσει στην Upfield όταν γίνει η πληρωμή.
6
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
6.1
Ο Προμηθευτής, από την ημερομηνία που καθορίζεται στην παραγγελία και
για τη διάρκεια της Σύμβασης, θα παρέχει τις Υπηρεσίες στην Upfield, σύμφωνα με

τους όρους της Σύμβασης.
6.2
Ο Προμηθευτής θα ανταποκριθεί, και ο χρόνος είναι ουσιαστικής σημασίας,
στις ημερομηνίες εκτέλεσης που καθορίζονται στη Σύμβαση, και στην περίπτωση που
δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες εκτέλεσης, ο Προμηθευτής θα εκτελεί τις Υπηρεσίες σε
εύλογο χρονικό διάστημα.
6.3
Κατά την παροχή των Υπηρεσιών, αναλαμβάνει, δηλώνει και εγγυάται στην
Upfield ότι ο Προμηθευτής:
(a) θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες με το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας, επιδεξιότητας και
επιμέλειας, σύμφωνα με τις Ορθές Πρακτικές του Χώρου,
(b) θα διασφαλίσει ότι οι Υπηρεσίες και τα Παραδοτέα, θα συμμορφώνονται με όλες
τις περιγραφές και τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Προδιαγραφή και ότι τα
Παραδοτέα θα είναι κατάλληλα για οποιοδήποτε σκοπό, που η Upfield, κοινοποιεί
ρητά ή σιωπηρά στον Προμηθευτή,
(c) σύμφωνα με (ή κατά υπέρβαση) οποιουδήποτε επιπέδου υπηρεσιών που
καθορίζονται στην παραγγελία,
(d) θα διασφαλίσει ότι τα Παραδοτέα και όλα τα προϊόντα και τα υλικά που παρέχονται
και θα χρησιμοποιηθούν στις Υπηρεσίες ή θα μεταφερθούν στην Upfield, δεν θα
έχουν κατασκευαστικά ή σχεδιαστικά ελαττώματα, και
(e) θα παρέχει όλο τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τα οχήματα και άλλα στοιχεία που
απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών.
7
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
7.1
Ο τίτλος και η ιδιοκτησία οποιουδήποτε εξοπλισμού παραμένει στην Upfield
και δεν μεταβιβάζονται σε καμία στιγμή στον προμηθευτή,
7.2
Ο Προμηθευτής:
(a) θα αποθηκεύσει τον Εξοπλισμό με ασφάλεια και ξεχωριστά από κάθε άλλο
εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και υλικά που κατέχει ο Προμηθευτής, έτσι ώστε να
παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμος ως ιδιοκτησία της Upfield,
(b) δεν θα μετακινήσει, παραβιάσει ή αποκρύψει οποιοδήποτε σήμα ή συσκευασία
αναγνώρισης σχετικά με τον Εξοπλισμό,
(c) θα δώσει στην Upfield πληροφορίες σχετικά με τον Εξοπλισμό, όπως μπορεί να
ζητήσει εύλογα η Upfield ανά διαστήματα
(d) θα διατηρήσει τον Εξοπλισμό σε ικανοποιητική κατάσταση,
(e) θα ειδοποιήσει αμέσως την εταιρεία σε περίπτωση που υφίσταται κάποιο από τα
γεγονότα που αναφέρονται στον όρο 17.1(b), και
(f) θα εκχωρήσει πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται ο
Εξοπλισμός, ώστε να μπορέσει η Upfield να ασκήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα
με τον Όρο 7.3 και να επαληθεύσει ότι ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με τις
διατάξεις του όρου 7.2.
7.3
Η Upfield δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ανακτήσει τον Εξοπλισμό από τον
Προμηθευτή.
7.4
Η ευθύνη του Εξοπλισμού μεταβιβάζεται στον Προμηθευτή κατά τη συλλογή
του Εξοπλισμού από την Upfield ή μετά την παράδοση του Εξοπλισμού στον
Προμηθευτή από την Upfield (ανάλογα με την περίπτωση).
7.5
Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ο Εξοπλισμός είναι
κατάλληλος για χρήση κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών και δεν δικαιούται
οποιαδήποτε απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του και/ή οποιαδήποτε αποζημίωση
βάσει της παρούσας Σύμβασης, η οποία προκύπτει από τη χρήση του Εξοπλισμού για
την υλοποίηση των Υπηρεσιών, όταν ο Εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση.
8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
8.1
Η Upfield:
(a) θα παρέχει στον Προμηθευτή εύλογη πρόσβαση σε εύθετο χρόνο στις
εγκαταστάσεις της Upfield για σκοπούς παροχής Υπηρεσιών και θα ενημερώσει
τον Προμηθευτή για όλες τις απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και προστασίας που
ισχύουν στις εγκαταστάσεις της Upfield, και
(b) θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή Υπηρεσιών, όπως
εύλογα μπορεί να ζητήσει ο Προμηθευτής.
9
ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ
9.1
Η Τιμή των Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών θα αναφέρεται στην
Παραγγελία. Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις συσκευασίες, τα κουτιά, την επισήμανση, τις
εξαγωγές ή τις εισαγωγές ή άλλους φόρους τελωνειακών δασμών ή αδειών, τα έξοδα
ασφάλισης και παράδοσης και όλα τα άλλα έξοδα που βαρύνουν τον Προμηθευτή,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Παραγγελία.
9.2
Όλα τα ποσά που καταβάλλονται βάσει της Σύμβασης δεν περιλαμβάνουν
όλους τους φόρους επί των πωλήσεων ή τον φόρο προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι
προστίθενται, αν χρειάζεται, με το επιτόκιο που ισχύει στο σχετικό φορολογικό
σύστημα, αλλά συμπεριλαμβάνουν κάθε άλλον ισχύοντα φόρο ή δασμό που
καταβάλλεται για τα εν λόγω ποσά.
9.3
Με την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής πάντα:
(a) λαμβάνει την γραπτή έγκριση της Upfield, πριν αναλάβει οποιαδήποτε δαπάνη
που υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €), και
(b) τιμολογεί την Upfield για τα σχετικά Έξοδα, σύμφωνα με τον Όρο 9.4 παρακάτω,
στη συνέχεια η Upfield θα αποζημιώσει τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε Έξοδα, τα
οποία ο Προμηθευτής έχει πραγματοποιήσει σύμφωνα με την Πολιτική Εξόδων.
9.4
Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει αναλυτικά τιμολόγια για την τιμή των
Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε εξόδων, αναφέροντας:
(a) τον αριθμό της παραγγελίας αγοράς ή τον αριθμό αναφοράς της Upfield (όπου
διατίθεται),
(b) περιγραφή των Υπηρεσιών που εκτελούνται και
(c) πλήρη στοιχεία για οποιαδήποτε Έξοδα, μαζί με τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία
ή άλλα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά πληρωμής, όπως απαιτεί ευλόγως η
Upfield, για την επαλήθευση των αιτηθέντων εξόδων.
9.5
Εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί γραπτώς με την Upfield:
(a) Η Upfield δεν θα είναι υπεύθυνη για την πληρωμή ή την επιστροφή οποιωνδήποτε
άλλων εξόδων ή εκταμιεύσεων του Προμηθευτή, σε σχέση με τις Υπηρεσίες, και
(b) ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να χρεώνει προμήθεια, κέρδος, τέλος
διεκπεραίωσης ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση σε οποιαδήποτε έξοδα ή
εκταμιεύσεις τρίτων.
9.6
Ο Προμηθευτής μπορεί να τιμολογήσει την Upfield κατά ή μετά την
παράδοση των Προϊόντων ή την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Υπηρεσιών και τα
τιμολόγια που υποβλήθηκαν νωρίτερα θα θεωρούνται ότι παραλήφθηκαν κατά την
ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
υλοποίησης των Υπηρεσιών. Τα τιμολόγια πρέπει να έχουν την μορφή που ορίζει η
Upfield ανά διαστήματα και θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση της Upfield που
ορίζεται στη Σύμβαση.
9.7
Όλα τα ποσά που καταβάλλονται βάσει της Σύμβασης θα τιμολογούνται στην
Upfield, σε αυτό το νόμισμα όπως αναφέρεται στην Παραγγελία. Σε περίπτωση που
δεν αναφέρεται κανένα νόμισμα στην Παραγγελία, όλα τα πληρωτέα ποσά θα
τιμολογούνται σε Ευρώ (€).

9.8
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Παραγγελία, η Upfield θα καταβάλει
την τιμή των Προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής από την Upfield, ενός σωστά παραδοθέντος τιμολογίου σε
τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται γραπτά από τον Προμηθευτή.
9.9
Εάν η Upfield δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο οφείλεται κει είναι
καταβλητέο από τη Σύμβαση, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκο επί του
ληξιπρόθεσμου ποσού, με επιτόκιο δύο (2) τοις εκατό ετησίως πάνω από το βασικό
επιτόκιο, στην HSBC Bank plc, το οποίο θα συσσωρεύεται καθημερινά από την
ημερομηνία λήξης μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής πληρωμής, πριν ή μετά από
απόφαση Αυτός ο όρος δεν ισχύει για πληρωμές που η Upfield αμφισβητεί καλή τη
πίστει.
9.10
Οι τιμές που χρεώνει ο Προμηθευτής στην Upfield δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις τιμές που χρεώνει ο Προμηθευτής σε οποιονδήποτε άλλο πελάτη
αγοράζοντας τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε ίδιες ή μικρότερες
ποσότητες και η Upfield δικαιούται οποιαδήποτε έκπτωση για έγκαιρη πληρωμή, μαζική
ή μεγάλη αγορά, που συνήθως χορηγείται από τον Προμηθευτή.
9.11
Εάν η τιμή αναφέρεται στην Παραγγελία ή έχει συμφωνηθεί διαφορετικά
μεταξύ των συμβαλλομένων ότι θα είναι στη βάση της "χρονοχρέωσης" ή "σταθερού
κέρδους" ή κάτι παρόμοιο, ο Προμηθευτής θα χορηγήσει πρόσβαση στην Upfield σε
όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή του Προμηθευτή ή
τον έλεγχο του, ώστε η Upfield να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το ποσό που
χρεώνεται από τον Προμηθευτή είναι σωστό και σύμφωνα με τη Σύμβαση.
9.12
Εάν οφείλονται οποιαδήποτε ποσά στην Upfield από τον Προμηθευτή, τότε
η Upfield δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών αυτών έναντι
οποιωνδήποτε πληρωμών που οφείλονται στον Προμηθευτή από την Upfield, βάσει ή
σε σχέση με αυτή ή οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να
καταβάλει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στην Upfield βάσει της Σύμβασης, σε ή προς
καταβολή οποιουδήποτε ποσού που οφείλει η Upfield στον Προμηθευτή, σε σχέση με
οποιοδήποτε θέμα.
10
ΈΛΕΓΧΟΣ
10.1
Η Upfield έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διεξάγει στους προμηθευτές
ή στους χώρους των υπεργολάβων της, έλεγχο των εργασιών, των εγκαταστάσεων και
των διαδικασιών του Προμηθευτή, για να διασφαλίσει ότι ο Προμηθευτής διαθέτει τις
κατάλληλες λειτουργίες, εγκαταστάσεις και διαδικασίες, για την εκτέλεση της Σύμβασης,
σύμφωνα με τους όρους της, και για το σκοπό αυτό, η Upfield και οι εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποί της δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή
και των υπεργολάβων του, κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας,
παρέχοντας εύλογη ειδοποίηση στον Προμηθευτή.
11
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ
11.1
Σε περίπτωση παραβίασης των εγγυήσεων του Προμηθευτή ή του όρου 3.1
(Προμήθεια Προϊόντων) ή του όρου 6 (Προμήθεια Υπηρεσιών) ή εάν δεν τηρηθεί
οποιαδήποτε υποχρέωση, εγγύηση ή απαίτηση που επιβάλλεται από, δίνεται ή
αναφέρεται στη Σύμβαση για τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες, η Upfield θα δικαιούται,
κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς ευθύνη του Προμηθευτή (που προκύπτει από
τέτοιες ενέργειες) και με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή έννομης
προστασίας, η Upfield ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες ενέργειες:
(a) μπορεί να ακυρώσει τη Σύμβαση και να θεωρήσει ότι η Σύμβαση δεν τέθηκε ποτέ
σε ισχύ από τον Προμηθευτή,
(b) μπορεί να απορρίψει τα σχετικά προϊόντα (στοσύνολό τους ή εν μέρει) και τα
προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά και εμπορικά, λόγω μη παράδοσης οποιουδήποτε προϊόντος,
(c) μπορεί να διεκδικήσει από τον Προμηθευτή οποιεσδήποτε δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν λογικά από την Upfield, για την απόκτηση υποκατάστατων
προϊόντων ή/και υπηρεσιών από άλλο προμηθευτή,
(d) μπορεί να ζητήσει από τον Προμηθευτή, με δικό του κόστος, να αντικαταστήσει ή
να επισκευάσει τα Προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών,
(e) μπορεί να απαιτήσει από τον Προμηθευτή να εκτελέσει εκ νέου με δικό του κόστος
εντός επτά (7) ημερών και/ή
(f) μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή της τιμής για τα Προϊόντα ή/και τις
Υπηρεσίες, μέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως οι προϋποθέσεις της παρούσας
Σύμβασης, της Παραγγελίας και οποιασδήποτε Προδιαγραφής.
11.2
Εάν η Upfield ισχυριστεί ότι δεν έχει εκτελεσθεί σωστά η Παραγγελία, ο
Προμηθευτής θα θεωρηθεί ότι αποδέχεται την εγκυρότητα της αξίωσης, εκτός αν
απευθύνει γραπτή ειδοποίηση στην Upfield, αμφισβητώντας την εν λόγω αξίωση και
αναφέροντας τους λόγους της διαφοράς του εντός επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
της εν λόγω αξίωσης.
11.3
Εάν η Upfield ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες
Όρους, η Upfield μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από τον
Προμηθευτή να παραλάβει αμέσως τα σχετικά Προϊόντα ή να επιστρέψει τα Προϊόντα
στον Προμηθευτή με έξοδα του Προμηθευτή.
11.4
Τα δικαιώματα της Upfield σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, προστίθενται
σε τυχόν προβλεπόμενα ένδικα μέσα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Upfield.
12
ΑΝΆΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
12.1
Ο Προμηθευτής πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Upfield γραπτώς,
παρέχοντας όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, αν ανακαλύψει ότι υπάρχει:
(a) ελάττωμα στα Προϊόντα που έχουν παραδοθεί στην Upfield ανά πάσα στιγμή, ή
(b) τυχόν σφάλμα ή παράλειψη στις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων,
που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο θανάτου, τραυματισμού ή υλικής ζημίας.
12.2
Η Upfield μπορεί, κατά την κρίση της και με δαπάνη του Προμηθευτή:
(a) μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε Εμπορεύματα ή άλλα προϊόντα στα οποία
έχουν ενσωματωθεί τα Προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί από την Upfield στους
πελάτες της (είτε πρόκειται για επιστροφή, πίστωση ή αντικατάσταση όπου
απαιτείται από την Upfield, θα αναληφθεί από τον Προμηθευτή κατά την επιλογή
της Upfield) και/ή
(b) μπορεί να εκδώσει οποιαδήποτε γραπτή ή άλλη ειδοποίηση στους πελάτες της
σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιωνδήποτε Εμπορευμάτων ή
άλλων προϊόντων τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε Προϊόντα που έχουν ήδη
πωληθεί από την Upfield στους πελάτες της,
σε κάθε περίπτωση, με βάση την ταυτοποίηση, είτε από την Upfield, τους πελάτες της
είτε από οποιονδήποτε τρίτο, οποιουδήποτε ελαττώματος στα σχετικά προϊόντα ή
τυχόν σφάλμα ή παράλειψη στις οδηγίες χρήσης τους (τις οποίες η Upfield λογικά
συμπεραίνει ότι επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε από τα παρεχόμενα
προϊόντα και το οποίο προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο θανάτου,
τραυματισμού ή υλικής ζημίας.
12.3
Εκτός από την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Upfield, ο Προμηθευτής
δεν θα προβεί σε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε ανάκληση προϊόντων
που γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 12 ή με άλλο τρόπο σε σχέση με τη Σύμβαση
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ή τη σχέση των μερών.
13
ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ
13.1
Εκτός από οποιοδήποτε άλλο διορθωτικό μέτρο που διατίθεται στην Upfield,
ο Προμηθευτής αποζημιώνει, υπερασπίζεται και δεν θα βλάψει την Upfield, τον όμιλο
Upfield και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους, πλήρως και
κατόπιν αιτήσεως, από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, αξιώσεων,
απαιτήσεων, ζημιών, απωλειών ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων
νομικών και άλλων επαγγελματικών αμοιβών και εξόδων), τους τόκους και τις κυρώσεις
που υπέστησαν, ανεξάρτητα από το πως προκύπτουν, στο σύνολό τους ή εν μέρει,
άμεσα ή έμμεσα από τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω, ανεξάρτητα με το αν οι
ζημίες αυτές ή οι συνέπειες των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω είναι
προβλέψιμες κατά την ημερομηνία της σύμβασης:
(a) οποιαδήποτε αξίωση που έγινε εναντίον της Upfield από τρίτο, για θάνατο,
τραυματισμό ή υλική ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με ελαττώματα στα
Προϊόντα, στο βαθμό που το ελάττωμα των Προϊόντων οφείλεται στις πράξεις ή
παραλείψεις τον Προμηθευτή, τους υπαλλήλους του, τους αντιπροσώπους ή τους
υπεργολάβους του,
(b) οποιαδήποτε αξίωση που γίνεται εναντίον της Upfield από τρίτο μέρος, η οποία
προκύπτει από ή σε σχέση με την παράδοση των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών,
στο βαθμό που η αξίωση αυτή προκύπτει από την παραβίαση, την αμέλεια ή την
αποτυχία ή την καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης από το Προμηθευτή,
τους υπαλλήλους του, τους αντιπροσώπους ή τους υπεργολάβους του,
(c) οποιαδήποτε αξίωσης κατά της Upfield για πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που προκύπτει από ή σε σχέση με
την κατασκευή, προμήθεια ή χρήση των Προϊόντων ή την παραλαβή, χρήση ή
παροχή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε από τα Παραδοτέα.
13.2
Ο Προμηθευτής παρέχει όλες τις διευκολύνσεις, βοήθεια και συμβουλές που
απαιτούνται από την Upfield ή τους ασφαλιστές της, με σκοπό να αμφισβητήσει ή να
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ενέργεια, αξίωση ή ζήτημα που απορρέει από την εκτέλεση
του Προμηθευτή ή από την υποτιθέμενη εκτέλεση ή την αδυναμία εκτέλεσης της
Σύμβασης.
14
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
14.1
Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προδιαγραφών που παρέχονται
από την Upfield, καθώς και τυχόν αντίγραφα που εκδίδονται από ή για τον Προμηθευτή,
ανήκουν στην Upfield, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας
Σύμβασης και αντιμετωπίζονται από τον Προμηθευτή ως αυστηρά εμπιστευτικά.
14.2
Οποιαδήποτε και όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που
δημιουργήθηκαν ή αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε
εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τον Προμηθευτή, βάσει ή σύμφωνα με τη
Σύμβαση, είτε στα Συνοδευτικά έγγραφα των Προϊόντων, των Υπηρεσιών, των
Παραδοτέων ή διαφορετικά, από η ημερομηνία δημιουργίας ή εξαγοράς τους από τον
προμηθευτή και, άλλως, έγκαιρα, κατόπιν αιτήματος της Upfield, ανήκουν αποκλειστικά
σε όλο τον κόσμο, στην Upfield.
14.3
Ο Προμηθευτής χορηγεί ή παρέχει κατάλληλη άδεια ή δευτερεύουσα άδεια
στην Upfield χωρίς πρόσθετο κόστος οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας τα οποία ο Προμηθευτής δεν κατέχει, δεν ενσωματώνονται ή δεν
χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιείται από τον
Προμηθευτή για την Upfield ή για Προϊόντα ή Υπηρεσίες ή Παραδοτέα που παρέχονται,
σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα οποία είναι επαρκή ώστε να επιτρέψουν στην Upfield να
κάνει πλήρη χρήση αυτής της εργασίας, αγαθών ή υπηρεσιών και να επιδιορθώσει,
ενημερώσει ή να διατηρήσει το έργο, τις Υπηρεσίες και τα Παραδοτέα στα οποία
ενσωματώνονται αυτά τα αποτελέσματα.
14.4
Ο Προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει άμεσα, κατόπιν αιτήματος της
Upfield, αλλά με δική του δαπάνη, να προβεί σε όλες τις πράξεις ή ενέργειες και να
εκτελέσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την Upfield για να υλοποιήσει τις
διατάξεις και τις προθέσεις του όρου 14.
15
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
15.1
Ο Προμηθευτής, με δικά του έξοδα, διατηρεί σε ισχύ με αξιόπιστους
ασφαλιστές τις κατάλληλα και επαρκή ασφαλιστικά συμβόλαια, λαμβάνοντας υπόψη τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ο Προμηθευτής,
κατόπιν γραπτής αίτησης της Upfield, θα παρέχει στην Upfield λεπτομέρειες σχετικά με
το υφιστάμενο ασφαλιστικό συμβόλαιο, σύμφωνα με τον παρόντα Όρο.
Ο
Προμηθευτής δεν θα κάνει τίποτα για να ακυρώσει οποιαδήποτε από τα υφιστάμενα
ασφαλιστικά συμβόλαια, σύμφωνα με τον παρόντα Όρο.
16
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ
16.1
Ο Προμηθευτής, ανά διαστήματα:
(a) θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την κάθε Σύμβαση, σύμφωνα
με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, τα σχετικά τεχνικά, επαγγελματικά ή άλλα
εφαρμοστέα πρότυπα,
(b) θα
συμμορφώνεται
με
τις
Πολιτικές
και
Διαδικασίες
Upfield
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν κατευθυντήριων γραμμών του
Προμηθευτή σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια και τη διαχείριση της αλυσίδας
εφοδιασμού),
(c) εξασφαλίζει ότι λαμβάνει και διατηρεί όλες τις συναινέσεις, τις άδειες και τις
εγκρίσεις (νόμιμες, κανονιστικές, συμβατικές ή άλλες) που μπορεί να απαιτεί και
οι οποίες είναι απαραίτητες για να του επιτραπεί να συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις του στη Σύμβαση, και
(d) δεν θα ενεργήσει ή θα παραλείψει να κάνει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στο
να χάσει η Upfield οποιαδήποτε άδεια, εξουσιοδότηση, συναίνεση ή έγκριση στην
οποία βασίζεται, για τους σκοπούς της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ο
Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι η Upfield μπορεί να βασιστεί ή να ενεργήσει σε
οποιαδήποτε Υπηρεσία που παρέχεται από τον Προμηθευτή.
16.2
Προστασία δεδομένων
Στο βαθμό που ένα συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα από το άλλο
μέρος, σε σχέση με οποιαδήποτε Σύμβαση που συνάπτεται, σύμφωνα με τους
παρόντες Όρους, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι ενεργεί ως Ελεγκτής
Δεδομένων, όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία λαμβάνει και τα οποία
επεξεργάζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την
υποχρέωση έναντι του άλλου να επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα και να
συμμορφώνεται με όλους τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή,
αν η Upfield το κρίνει απαραίτητο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνάψουν Συμφωνία
επεξεργασίας δεδομένων, όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη
Σύμβαση.
17
ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ
17.1
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση με
γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος εάν:
(a) το άλλο μέρος διαπράξει ουσιώδη παραβίαση οποιωνδήποτε από τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και δεν μπορεί να

αποκατασταθεί,
(b) το άλλο μέρος διαπράξει παραβίαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από
τη Σύμβαση η οποία μπορεί να αποκατασταθεί, και αποτύχει να προβεί σε
αποκατάσταση ή εξακολουθεί να παραβιάζει μετά από τριάντα (30) ημέρες από
την υποχρέωση να προβεί σε αποκατάσταση γραπτώς ή να παραιτηθεί,
(c) το άλλο μέρος καταστεί ή κινδυνεύει να καταστεί αφερέγγυο, πτωχεύσει, προβεί
σε ατομική εθελοντική διευθέτηση, εκκαθάριση, αναγκαστική ή διοικητική
διαχείριση, εταιρική εθελοντική διευθέτηση διακανονισμού ή συμβιβασμού
οποιωνδήποτε χρεών με τους πιστωτές ή έχει προβεί σε οποιαδήποτε σχετική
διαδικασία, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία υπόκειται, ή εάν συμβεί
οποιοδήποτε γεγονός στην εν λόγω δικαιοδοσία, το οποίο έχει ισοδύναμο ή
παρόμοιο αποτέλεσμα με οποιοδήποτε από τα γεγονότα του Όρου 17.1(c) και/ή
(d) αν το άλλο μέρος σταματήσει ή εμφανίζεται κατά τη λογική γνώμη του μέρους που
επιθυμεί να τερματίσει, ότι είναι πιθανόν ή απειλήσει ή να παύσει, να ασκήσει όλη
ή σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς του.
18
ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ
18.1
Η καταγγελία της Σύμβασης δεν θίγει τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα
εκάστου των συμβαλλομένων, τα οποία ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί την
ημερομηνία καταγγελίας.
18.2
Με την καταγγελία της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο:
(a) με την επιφύλαξη του όρου 18.1 παραπάνω, η σχέση των διαδίκων θα σταματήσει
να υφίσταται εκτός (και στο βαθμό) που αναφέρεται ρητώς σε αυτό τον όρο 18;
(b) ο Προμηθευτής θα παραδώσει αμέσως στην Upfield όλα τα Παραδοτέα,
ανεξάρτητα από το αν είναι πλήρη ή όχι, και θα επιστρέψει όλα τα υλικά που
παραδόθηκαν στον Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντιγράφων, ο
Προμηθευτής, εφόσον το ζητήσει η Upfield, θα παράσχει τη βοήθεια που απαιτεί
λογικά η Upfield για να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση των Υπηρεσιών στην
Upfield ή σε οποιονδήποτε Νέο Προμηθευτή που θα οριστεί από αυτή, και
(c) οποιαδήποτε διάταξη που ρητά ή έμμεσα πρόκειται ή θα παραμείνει σε ισχύ κατά
τη λήξη ή μετά τη λήξη της, θα εξακολουθήσει να έχει πλήρη ισχύ και εφαρμογή,
19
ΚΑΜΊΑ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ
19.1
Οι προθέσεις των μερών είναι ότι ούτε η έναρξη ούτε η λήξη της Σύμβασης ή
οποιασδήποτε των Υπηρεσιών της δεν θα οδηγήσει σε μεταβίβαση οποιουδήποτε
υπαλλήλου, από ένα άτομο σε άλλο, είτε από ή προς τον Προμηθευτή ή τους
υπεργολάβους του, είτε από και προς τους υπεργολάβους της Upfield (ή οποιουδήποτε
μέλους του ομίλου Upfield).
20
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
20.1
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος τηρεί και διασφαλίζει ότι θα τηρούνται απόρρητες
και εμπιστευτικές, όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες που ανήκουν στο άλλο μέρος,
που αποκαλύπτονται ή αποκτώνται ως αποτέλεσμα της σχέσης των συμβαλλομένων
μερών στο πλαίσιο της σύμβασης και δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα αποκαλυφθούν,
παρά μόνο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, ή με την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση του άλλου μέρους.
21
ΓΕΝΙΚΆ
21.1
Η Σύμβαση είναι προσωπική για τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής δεν θα
αναθέσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, παραχωρήσει εργολαβικά, χρεώσει ή με άλλο τρόπο
απορρίψει όλα ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα
με τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Upfield.
21.2
Εάν το ζητήσει η Upfield, ο Προμηθευτής θα αγοράσει εξαρτήματα ή/και
υπηρεσίες που απαιτούνται για την παραγωγή των Προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών
ή/και Παραδοτέα που αποτελούν την Παραγγελία από τρίτους προμηθευτές που έχουν
προταθεί από την Upfield. Η Upfield μπορεί να διαπραγματευτεί συμφωνημένες τιμές
με τους εν λόγω τρίτους προμηθευτές, αλλά ο προμηθευτής αναγνωρίζει και συμφωνεί
ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύναψη και την πληρωμή των εν λόγω τρίτων
προμηθευτών.
21.3
Η Upfield μπορεί να αναθέσει, εκχωρήσει, μεταβιβάσει, παραχωρήσει
εργολαβικά, χρεώσει ή με άλλο τρόπο απορρίψει όλα ή οποιαδήποτε από τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Προμηθευτή.
21.4
Με την επιφύλαξη του όρου 21.5, ένα άτομο που δεν είναι μέρος σε μία
Σύμβαση δεν έχει κανένα δικαίωμα (είστε σύμφωνα με τη Νομοθετική Πράξη 1999 περί
Σύμβασης (RΔικαιώματα Τρίτων) ή διαφορετικά) να επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη της
Σύμβασης.
21.5
Όλα τα μέλη του Ομίλου Upfield μπορούν να επιβάλουν τις διατάξεις της
Σύμβασης με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τον Όρο 21.6 και τις διατάξεις της
Νομοθετικής Πράξης 1999 περί Σύμβασης (Δικαιώματα Τρίτων).
21.6
Τα δικαιώματα των συμβαλλομένων να καταγγείλουν, να ακυρώσουν ή να
συμφωνήσουν με οποιαδήποτε παραλλαγή, παραίτηση ή διακανονισμό βάσει της
Σύμβασης δεν υπόκεινται στη συναίνεση οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι
συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση.
21.7
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δεσμεύει την πίστωση του άλλου
μέρους ούτε εκπροσωπεί τον εαυτό του ως το άλλο μέρος, αντιπρόσωπος, συνεργάτης,
υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του άλλου μέρους και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως εξής, ούτε ότι έχει την εξουσία ή την εξουσιοδότηση να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή σιωπηρή, για
λογαριασμό του άλλου μέρους. Τίποτα στη Σύμβαση και καμία ενέργεια που
λαμβάνουν τα μέρη, σύμφωνα με τη Σύμβαση, δεν δημιουργεί ή θεωρείται ότι
δημιουργεί εταιρική σχέση ή κοινή επιχείρηση ή σχέση εργοδότη και εργαζομένου ή
εντολέα και αντιπροσώπου μεταξύ των μερών.
21.8
Ο Προμηθευτής δεν θα ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης, γενικής ή
άλλης φύσεως και ανεξαρτήτως του πως προέκυψε, έναντι οποιουδήποτε Προϊόντος
ή/και Παραδοτέου, οποιουδήποτε υλικού σχετικού με τις Υπηρεσίες ή οποιασδήποτε
άλλης περιουσίας της Upfield που έχει στην κατοχή του ο Προμηθευτής, για
οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά από την Upfield στον προμηθευτή βάσει της σύμβασης
ή με άλλο τρόπο.
21.9
Όλη η συμφωνία
(a) Η Σύμβαση περιλαμβάνει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με
το αντικείμενο της και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία,
κατανόηση, γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών, σε σχέση με το
θέμα αυτό.
(b) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η σύμβαση δεν έχει αναληφθεί, εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, και σε κανένα μέρος δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση, εγγύηση,
δήλωση, υπόσχεση ή εκπροσώπηση εκ μέρους του άλλου ή εξ ονόματός του,
πέραν όσων αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση.
(c) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι τα μόνα δικαιώματα και ένδικα μέσα που
έχει στη διάθεσή του, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιεσδήποτε
εγγυήσεις, δηλώσεις, υποσχέσεις ή παραστάσεις, θα είναι για παράβαση της
σύμβασης και παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα που
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μπορεί να έχει σε οποιαδήποτε αξίωση, δικαιώματα ή ένδικα μέσα,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος ακύρωσης της Σύμβασης, το
οποίο διαφορετικά θα είχε σε σχέση με αυτά.
21.10
Διαχωρισμός διατάξεων
Εάν οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης πρόκειται να ή καταστεί
άκυρο ή διαφορετικά μη εκτελεστέο για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με οποιοδήποτε
εφαρμοστέο νόμο, το αντίστοιχο τμήμα θα θεωρείται ότι παραλείπεται από τη Σύμβαση
και η εγκυρότητα ή/και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Σύμβασης, δεν
επηρεάζεται ή υπονομεύεται με οποιονδήποτε τρόπο από την παράλειψη αυτή.
21.11
Παραίτηση
Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα οιουδήποτε μέρους σε σχέση με τη Σύμβαση δεν
μειώνονται, απαλλάσσονται ή εξαλείφονται με τη χορήγηση οποιασδήποτε επιείκειας,
ανοχής ή παράτασης του χρόνου που χορηγείται από το εν λόγω μέρος στο άλλο, ή
από την αποτυχία, ή την καθυστέρηση στην εξακρίβωση ή την άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων. Κάθε παραίτηση από τυχόν παραβίαση της
Σύμβασης πρέπει να γίνει γραπτώς. Η παραίτηση από οιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε
παράβασης της Σύμβασης δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη εφαρμογή της παρούσας
διάταξης και δεν θεωρείται ως παραίτηση από τυχόν μεταγενέστερη παραβίαση της
παρούσας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
21.12
Παραλλαγή
Καμία υποτιθέμενη τροποποίηση ή παραλλαγή της Σύμβασης δεν θα είναι σε ισχύ,
εκτός αν είναι γραπτή, αναφέρεται συγκεκριμένα στη Σύμβαση και υπογράφεται από
δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, εκάστου των συμβαλλομένων στη Σύμβαση.
21.13
Ειδοποιήσεις
(a) Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις αποστέλλονται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να
είναι γραπτές. Η ειδοποίηση μέσω email θεωρείται ότι είναι γραπτή.
(b) Οι ειδοποιήσεις μπορούν να επιδίδονται με προσωπική παράδοση,
προπληρωμένη υπηρεσία συστημένης παράδοσης ή με emai l στο εγγεγραμμένο
γραφείο του σχετικού μέρους ή σε άλλη διεύθυνση όπως μπορεί να δώσει ο
ενδιαφερόμενος για την επίδοση των ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
22.1
Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά από ή σε σχέση με τους Όρους ή
οποιαδήποτε Σύμβαση ή την εκτέλεση, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα ενός εκ των
δύο, τότε τα μέρη θα προσπαθήσουν καλόπιστα να επιλύσουν τη διαφορά
προωθώντας εσωτερικά το ζήτημα στους αντίστοιχους υπεύθυνους λογαριασμών και,
στη συνέχεια, στους αντίστοιχους διευθυντές προμηθειών (ή ισοδύναμα στελέχη), και
στη συνέχεια στους αντίστοιχους Οικονομικούς/Επιχειρησιακούς Διευθυντές. Σε κάθε
επίπεδο προώθησης, τα εμπλεκόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια
για την επίλυση της διαφοράς.
22.2
Εάν, μετά από την προώθηση σε καθένα από τα επίπεδα που καθορίζονται
στον Όρο 22.1, τα μέρη δεν επιλύσουν τη διαφορά, τότε οι διάδικοι μπορούν να
παραπέμψουν το ζήτημα σε δικαστική επίλυση, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.
23
ΝΌΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ
23.1
Η Σύμβαση, οι παρόντες Όροι και τυχόν ζητήματα, διαφορές ή αξιώσεις που
προκύπτουν από, ή σε σχέση με οποιαδήποτε από αυτές (συμβατικής ή
εξωσυμβατικής φύσης, όπως αξιώσεις αδικοπραξίας, εξαιτίας παραβίασης νόμου ή
κανονισμού ή άλλως) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας,
στην οποία είναι καταχωρημένη η Upfield (όπως ορίζεται παραπάνω).
23.2
Με την επιφύλαξη, πρώτον, της συμμόρφωσης με τον όρο 22 (Διαδικασία
επίλυσης διαφορών), όλες οι διαφορές ή αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται
με τη Σύμβαση ή/και τους παρόντες Όρους, θα υπόκεινται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία έχει εγγραφεί η Upfield (όπως
ορίζεται παραπάνω), με την οποία οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν αμετάκλητα.
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