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1. Η εμπορική Επιχείρηση με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τηλ.: […], 210 5120520, e-mail : […],
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info@pharmaservice.gr, ΑΦΜ 094445302[…], ΔΟΥ […]), ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η
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οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Λένορμαν 193, και εκπροσωπείται νόμιμα,
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διατηρεί τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου www.pharmaservice.gr
προοριζόμενο,

μεταξύ

άλλων,

για

την

πώληση

φαρμακευτικών

και

παραϊατρικών προϊόντων σε χονδρική βάση.
2. Κάθε Η πώληση προϊόντων / υπηρεσιών μέσω του παραπάνω Ιστοτόπου
διέπεται από το παρόν κείμενο και τις ηλεκτρονικές φόρμες που
συμπληρώνει ο Πελάτης, καθώς και από τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου,
τα οποία από κοινού αποτελούν τη μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη
«Σύμβαση». ΣυγκεκριμέναΕιδικότερα, οι Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου, που
βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπό μας και διέπουν την χρήση αυτού,
όπως ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Σύμβασης. Ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι
υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της
Σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.
3. Για τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης επικοινωνεί ηλεκτρονικά και
αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την
Επιχείρηση σε σχέση με αυτή. Κάθε ηλεκτρονική δήλωση βούλησης που
αποστέλλεται στα πλαίσια της Σύμβασης έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και δε
μπορεί να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης από τον Πελάτη για το λόγο ότι
τελέστηκε ηλεκτρονικά.
4. Κατά τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να πράττει
όπως επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, έχει το
καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες παρέχει καθώς
και την υποχρέωση και ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητας του
προσωπικού του κωδικού και λογαριασμού.
5. Για τις ανάγκες κατάρτισης της παρούσας Σύμβασης ο Πελάτης δηλώνει ότι
είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω ή, αν έχει ηλικία κατώτερη των
δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), ότι βρίσκεται υπό
την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος
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αποδέχεται τους παρόντες όρους. Γονείς ή ασκούντες τη μέριμνα ανηλίκου,
που προβαίνει σε κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης, φέρουν πλήρη την
ευθύνη που απορρέει από αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών
υποχρεώσεων.
6. Η παρουσίαση προς πώληση προϊόντων επί του Ιστοτόπου έχει τον
χαρακτήρα πρόσκλησης προς τον Πελάτη για την υποβολή πρότασης
κατάθεσης παραγγελιών. Για τον λόγο αυτόν τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί
με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και
την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων ή για το άμεσο της εκτέλεσης
των παραγγελιών παρά μόνο μέχρι το σημείο που επιτάσσει η καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη.
7. Πριν τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης τελεί ορισμένα προκαταρκτικά
βήματα. Συγκεκριμένα, εγγράφεται ή συνδέεται ως χρήστης του Ιστοτόπου,
προσθέτει τα προϊόντα της επιλογής του, που επιθυμεί, στο “καλάθι αγορών”,
συμπληρώνει τα στοιχεία χρέωσης στις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες και,
τέλος, επιβεβαιώνει την επιλεχθείσα παραγγελία. Η κατάθεση από αυτόν
ολοκληρωμένης παραγγελίας, ως ακολούθως, επέχει θέση πρότασης για την
κατάρτιση της Σύμβασης. Στο προκαταρκτικό αυτό στάδιο αφενός η
Επιχείρηση δε φέρει καμία συμβατική ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση και
αφετέρου ο Πελάτης δεν έχει κανενός είδους δικαίωμα.
8. Με τη λήψη της παραγγελίας η Επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία και,
εντός ευλόγου χρόνου, αποδοχή ή απόρριψη αυτής, αποστέλλοντας
αντίστοιχη ηλεκτρονική επιστολή προς τον Πελάτη. Η ηλεκτρονική αυτή
επιστολή επέχει θέση αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Πελάτη και
λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από αυτόν κατά τη χρονική στιγμή που ο
τελευταίος αποκτά πρόσβαση σε αυτή. Με τη λήψη της τυχόν αποδοχής από
τον Πελάτη καταρτίζεται η παρούσα μεταξύ των Μερών Σύμβαση σύμφωνα
με τους παρόντες Γενικούς Όρους.
9. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την χρονική στιγμή που έχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγγελίας του,
ο Πελάτης μπορεί δύναται να ενημερώνσει την Επιχείρηση για την ύπαρξη
τυχόν σφάλματος από πλάνη στο περιεχόμενο της δήλωσης βούλησής του.
10. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εκάστοτε ης Προϊόντος προς πώληση
προϊόντος περιγράφονται με ακρίβεια, τόσο λεκτικά όσο και οπτικά, εντός του

Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη αποκλειστικά και
μόνο για το πραγματικό και ακριβές της περιγραφής αυτής και δε φέρει
κανενός είδους ευθύνη για την πληρότητα ή μη αυτής. Ο Πελάτης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των Προϊόντων και για την
καταλληλότητα αυτών ως προς τους σκοπούς για τους οποίους τα επιλέγει.
11. Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές
αντίτιμο πώλησης των αντίστοιχων Προϊόντων, μη συμπεριλαμβανομένου
του φόρου προστιθέμενης αξίας.
12. Ο Πελάτης επιλέγει μεταξύ […] τρόπων πληρωμής. Συγκεκριμένα, μπορεί να
καταβάλλει το τίμημα της πώλησης του παραγγελλόμενου προϊόντος με
αντικαταβολή. Μπορεί εναλλακτικά να κάνει κατάθεση του αντίστοιχου ποσού
στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς: […].Μόλις προβαίνει στην κατάθεση,
οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Επιχείρηση (με την αποστολή φαξ ή με
τηλεφωνική επικοινωνία).

Με σχόλια [Law & Tec1]: Παρακαλώ να τροποποιηθεί
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12. Με την αποδοχή της πρότασης του Πελάτη από την Επιχείρηση η Σύμβαση
ολοκληρώνεται. Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης και η Επιχείρηση έχει
υποχρέωση για την παροχή των παραγγελθέντων Προϊόντων εντός εύλογου
και, πάντως, σύντομου χρονικού διαστήματος και ο Πελάτης έχει την
υποχρέωση για την καταβολή του τιμήματος στον χρόνο, που θα συμφωνηθεί
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η καταβολή του τιμήματος εκτελείται το
αργότερο εντός […] ([…]) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης
αυτού. Η καταβολή του τιμήματος διενεργείται εφάπαξ, εκτός αν υπάρχει
ειδικότερη ρητή πρόβλεψη κατά περίπτωση, όπως πληρωμή με δόσεις
κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης της Επιχείρησής μας.
13. Η Επιχείρησή μας διατηρεί την κυριότητα του πωλούμενου προϊόντος και
μετά την παράδοση αυτού υπό την αίρεση πλήρους αποπληρωμής του
συμφωνημένου τιμήματος από τον πελάτη. Σε περίπτωση υπερημερίας του
πελάτη η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ζητώντας την απόδοση του πράγματος
στην κατάσταση, που αυτό βρισκόταν, όταν παραδόθηκε. Σε κάθε
περίπτωση, από το χρονικό σημείο της παράδοσης την ευθύνη για την
κατάσταση του πράγματος φέρει ο πελάτης.
13.14. Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος η κυριότητα των προϊόντων
παραμένει στην Επιχείρηση.
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15. Η παρούσα σύμβαση αφορά την πώληση προϊόντων σε χονδρική βάση
μεταξύ επιχειρήσεων στα πλαίσια της εμπορικής τους δραστηριότητας.
Συνεπώς, η παρούσα σύμβαση δε ρυθμίζεται από το δίκαιο καταναλωτή και
τον Ν. 2251/1994, όπως κάθε φορά ισχύει. Ως εκ τούτου, ο πελάτης δεν έχει
τα δικαιώματα, που απορρέουν από τις σχετικές περί καταναλωτών διατάξεις
του Ν. 2251/1994.
14.16. Ουδέν επί της παρούσας σύμβασης δύναται να ερμηνεύεται με τέτοιον
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τρόπο ώστε να θεμελιώνει οποιαδήποτε υποχρέωση της Επιχείρησης για την
διάθεση συγκεκριμένου όγκου ή αξίας προϊόντων προς τον Πελάτη.
15.17. Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το Ελληνικό δίκαιο η
Επιχείρηση αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή
αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την παραγγελία ή τη χρήση
των πωλούμενων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης που αποδίδονται σε συνθήκες, για τις
οποίες δεν φέρει υπαιτιότητα ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Εάν τέτοια
περιστατικά διαρκέσουν πέραν των δέκα (10) ημερών, κάθε μέρος μπορεί να
καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει
κανενός είδους εμπορικές εγγυήσεις για τα πωλούμενα προϊόντα και δεν
υποχρεούται σε κανενός άλλου είδους περαιτέρω εξυπηρέτηση μετά την
πώληση αυτών.
16.18. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ των μερών
αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια των
Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, χωρίς όμως να
λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.
17.19. Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της παρούσας Σύμβασης ακυρωθεί
με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το
γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα
παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.
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