YUNEX A.E.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1. Παραγγελίες και επιβεβαιώσεις αυτών
Έγκυρες είναι οι παραγγελίες που γίνονται επί εντύπων παραγγελιών ή επιβεβαιώσεων
παραγγελιών της YUNEX Α.Ε. Εάν οι όροι πωλήσεων των προμηθευτών της YUNEX
Α.Ε διαφέρουν των παρόντων, απαιτείται η εκ μέρους της YUNEX Α.Ε. προηγούμενη
έγγραφη αποδοχή των αποκλίσεων. Ρητώς επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος
ανάκλησης παραγγελίας, η οποία δεν επιβεβαιώνεται εγγράφως εντός 15 ημερών από
τη λήψη της από τον Προμηθευτή.
2. Εμπρόθεσμη παράδοση
Εμπρόθεσμη είναι η παράδοση όταν ενεργείται εντός της προθεσμίας που ορίσθηκε με
την παραγγελία της YUNEX Α.Ε.. Η εκπρόθεσμη παραλαβή υλικών σε καμία
περίπτωση δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμά της YUNEX Α.Ε. να απαιτήσει
αποζημίωση για την καθυστέρηση της παράδοσης.
3. Δικαίωμα χρήσεως λογισμικού
Σε περίπτωση προμήθειας λογισμικού, ο Προμηθευτής παρέχει στην YUNEX Α.Ε. μη
αποκλειστικό μεταβιβάσιμο, παγκόσμιο και χρονικά απεριόριστο δικαίωμα χρήσεως
των παραδοτέων και συναφών υπηρεσιών, το δικαίωμα ενσωμάτωσής τους σε άλλα
προϊόντα, τα οποία δικαιούται να διανέμει περαιτέρω, καθώς και το δικαίωμα παροχής
περαιτέρω αδειών χρήσεως σε θυγατρικές ή μη εταιρείες και πελάτες.
4. Παραλαβή
Απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού της YUNEX Α.Ε. καθώς επίσης και λόγοι
ανωτέρας βίας δίνουν το δικαίωμα στην YUNEX Α.Ε. εύλογης προσαρμογής της
σύμβασης, ενδεχομένως δε και της κατά τη δικαιολογημένη κρίση της YUNEX Α.Ε.
απαλλαγής της YUNEX Α.Ε. από την υποχρέωση παραλαβής αζημίως.
5. Τιμή, αποστολή, κίνδυνοι
Στην τιμή του εμπορεύματος συμπεριλαμβάνονται το κόστος συσκευασίας του, εφόσον
δεν προβλέπεται εγγράφως διαφορετικά, και η παράδοσή του στον τόπο που υπόδειξε
η YUNEX Α.Ε. (εργοστάσια, αποθήκες κλπ. της YUNEX Α.Ε. ή πελατών της). Ο
τρόπος φορτώσεως και μεταφοράς πρέπει να συμφωνείται με την YUNEX Α.Ε. Τον
κίνδυνο του εμπορεύματος φέρει ο προμηθευτής μέχρι την παραλαβή του από την
YUNEX Α.Ε. Για παραδόσεις που απαιτούν εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ή
υπηρεσίες η μετάβαση του κινδύνου γίνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου
ποσοτικής παραλαβής από τη YUNEX Α.Ε.
6. Τιμολόγηση
Η τιμολόγηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την παραγγελία της YUNEX Α.Ε. και/ή
την σύμβαση μεταξύ Προμηθευτή και YUNEX Α.Ε.. Η χρέωση πρέπει να είναι ορθή,
σαφής και αναλυτική.
7. Εγγύηση
Η παραλαβή γίνεται πάντα με την επιφύλαξη του ελέγχου της ποιότητας και της
έλλειψης ελαττωμάτων, κακοτεχνιών κλπ. του εμπορεύματος. Ο προμηθευτής παρέχει
εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφόσον η YUNEX Α.Ε. δηλώνεται ως τελικός
αγοραστής των προϊόντων της παραγγελίας. Εφόσον το προϊόν προορίζεται για
μεταπώληση, η παραγραφή των δικαιωμάτων της YUNEX Α.Ε. διέπεται από τα άρθρα
560 επ. Α.Κ. Έναρξη του χρόνου εγγύησης αποτελεί η ημέρα παραλαβής του
προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως (και σε περίπτωση ελαττώματος,
κακοτεχνίας κλπ. που δεν οφείλεται στην YUNEX Α.Ε.) η YUNEX Α.Ε. δικαιούται
κατ’ επιλογή της 1) να απαιτήσει από τον προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση της YUNEX
Α.Ε., τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια
ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2) να μειώσει το τίμημα ή 3)

να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό
ελάττωμα. Σωρευτικά με τα ανωτέρω δικαιώματα επιφυλάσσεται η YUNEX Α.Ε. να
απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά της, η οποία δεν καλύπτεται από την άσκησή
τους. Εάν παραστεί ανάγκη διενέργειας γενικού ελέγχου (πέραν του συνηθισμένου
δειγματολογικού ελέγχου κατά την παραλαβή), οι δαπάνες βαρύνουν τον προμηθευτή.
Σε επείγουσες περιπτώσεις (όπως λ.χ. για την αποφυγή διακοπής ή καθυστέρησης της
παραγωγής της YUNEX Α.Ε.) δικαιούται ρητώς η YUNEX Α.Ε. να αποκαταστήσει τα
ελαττώματα, κακοτεχνίες, ελλείψεις κλπ. με δαπάνες του προμηθευτή. Τα τυχόν έξοδα
για τη μεταφορά και επιστροφή των ελαττωματικών κλπ. προϊόντων και οι σχετικοί
κίνδυνοι βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα ανωτέρω δικαιώματα είναι συμπληρωματικά
τυχόν πρόσθετων δικαιωμάτων και προστασίας που μπορεί να προβλέπεται εκάστοτε
από το Νόμο.
8. Διασφάλιση ποιότητας
Πριν την εκτέλεση κάθε παραγγελίας ο προμηθευτής οφείλει να αποστείλει δείγμα του
σχετικού προϊόντος, το οποίο θα συνοδεύεται με πρωτόκολλο προδιαγραφών, μέτρων
και ελέγχου. Η παράδοση θα διενεργείται μετά την εκ μέρους της YUNEX Α.Ε.
έγγραφη έγκριση του δείγματος. Τα παραδιδόμενα προϊόντα της παραγγελίας οφείλουν
να είναι απολύτως σύμφωνα με το εγκριθέν δείγμα. Τροποποιήσεις χωρούν μόνο
κατόπιν της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της YUNEX Α.Ε.. Τα εκάστοτε
σχέδια, προδιαγραφές ελέγχου και τεχνικοί όροι παραδόσεως αποτελούν συστατικό
μέρος της παραγγελίας ή/και της σύμβασης και τίθενται στη διάθεση του προμηθευτή,
εφόσον ζητηθούν από αυτόν.
9. Κυριότητα υλικών
Υλικά και εξαρτήματα που παραδίδονται από την YUNEX Α.Ε για την περαιτέρω
κατασκευή προϊόντων που παραγγέλλονται, παραμένουν στην κυριότητα της YUNEX
Α.Ε. Κατά κυριότητα επίσης ανήκουν στην YUNEX Α.Ε όλα τα προϊόντα που
κατασκευάσθηκαν με υλικά και εξαρτήματα που χορηγήθηκαν από την YUNEX Α.Ε.
10. Εργαλεία, μήτρες δείγματα κλπ.
Τα χορηγούμενα από την YUNEX Α.Ε. εργαλεία, μήτρες (καλούπια), δείγματα,
υποδείγματα (μοντέλα), προφίλ, σχέδια, προδιαγραφές ελέγχου, έγγραφα και έντυπα
φύλλα τυποποιήσεων καθώς και όλα τα προϊόντα που κατασκευάσθηκαν με τη χρήση
των άνω προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή των προϊόντων που
παραγγέλλει η YUNEX Α.Ε. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η παράδοση και η
χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για τρίτους χωρίς
την ειδική έγγραφη συναίνεση της YUNEX Α.Ε.. Όλα τα παραπάνω είδη πρέπει να
φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή, ώστε να παρεμποδίζονται, όχι μόνο η φθορά και η
καταστροφή τους, αλλά και η πρόσβαση τρίτων σ’ αυτά χωρίς ειδική έγγραφη άδεια
της YUNEX Α.Ε.. Ρητώς επιφυλάσσεται η YUNEX Α.Ε. να απαιτήσει οποτεδήποτε
την επιστροφή των παραπάνω αντικειμένων.
11. Ανταλλακτικά
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίζει στην YUNEX Α.Ε. ανταλλακτικά για το
εύλογο χρονικό διάστημα που θα του υποδειχθεί και πάντως για διάστημα όχι
μικρότερο από τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Τροποποίηση των όρων και των τιμών
επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συμφωνία της YUNEX Α.Ε.. Με τη γραπτή συναίνεση
της YUNEX Α.Ε. επιτρέπεται η παράδοση και ανταλλακτικών της τρέχουσας
παραγωγής. Η συναίνεση ωστόσο αποκλείεται, εφόσον επιφέρει επιβάρυνση της
YUNEX Α.Ε. στο κόστος ή συνεπάγεται χειροτέρευση της ποιότητας.
12. Εκχώρηση
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρεί σε τρίτο δικαιώματα ή υποχρεώσεις που
αφορούν τα παραδοτέα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της YUNEX Α.Ε..

13. Εχεμύθεια
Τόσο ο Προμηθευτής όσο και η YUNEX Α.Ε. οφείλουν να τηρήσουν απόλυτη
εχεμύθεια προς τρίτους σε όλα τα στάδια διαδικασίας της προμήθειας, εκτός και αν
υπάρχει έγγραφη άδεια του ενός προς τον άλλο. Η υποχρέωση της εχεμύθειας
διατηρείται και μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας.
14. Κώδικας συμπεριφοράς προμηθευτών Yunex
O Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα ο
Προμηθευτής δεσμεύεται να μην προβεί άμεσα ή έμμεσα ενεργά ή παθητικά σε πράξεις
δωροδοκίας, σε οιαδήποτε παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
απασχόληση ανηλίκων. Περαιτέρω ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη της υγείας και
ασφάλειας των υπαλλήλων του, οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση του
παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς μεταξύ των προμηθευτών του.
Πέραν των άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει, δύναται η YUNEX Α.Ε. να
καταγγείλει τη σύμβαση ή/και οιαδήποτε παραγγελία που δίδεται επί τη βάσει του
παρόντος σε περίπτωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Σε περίπτωση
που η παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων επιδέχεται επανόρθωση, το δικαίωμα για
καταγγελία εκ μέρους της YUNEX Α.Ε. ασκείται αφού προηγουμένως ταχθεί στον
Προμηθευτή εύλογη προθεσμία επανόρθωσης.
15. Ελεγχος Εξαγωγών και Κανονισμών Εξαγωγικού Εμπορίου
15.1 Ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανονισμούς Εξαγωγών, Τελωνείων και
Εξαγωγικού Εμπορίου («Κανόνες Εξαγωγικού Εμπορίου»). Ο Προμηθευτής οφείλει
να ενημερώνει την YUNEX Α.Ε. εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της
παραγγελίας -και σε περίπτωση αλλαγών χωρίς καθυστέρηση- σχετικά με οποιοδήποτε
παραστατικό ή πληροφορία τυχόν απαιτείται για να εξαγάγει, εισαγάγει και επανεξάγει
τα υπό προμήθεια είδη συμμορφούμενη προς τους Κανόνες Εξαγωγικού Εμπορίου
όπως ενδεικτικά:
- κάθε απαιτούμενος αριθμός εξαγωγών συμπεριλαμβανομένου του Αριθμού Κλάσεως
Εξαγωγικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κατάλογο Ελέγχου Εμπορίου των ΗΠΑ,
- τον στατιστικό κωδικό είδους σύμφωνα με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση ειδών για
στατιστική εξαγωγικού εμπορίου και το εναρμονισμένο σύστημα
ελέγχου και
- τη χώρα προέλευσης και -εφόσον ζητηθεί από την YUNEX Α.Ε.- δήλωση του
Προμηθευτή για προτιμώμενη προέλευση (σε περίπτωση ευρωπαίου Προμηθευτή) ή
προτιμώμενα πιστοποιητικά (σε περίπτωση μη-ευρωπαίου Προμηθευτή).
15.2 Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε δαπάνη ή ζημία υποστεί η YUNEX Α.Ε. λόγω
παραβίασης των ανωτέρω υπό στοιχεία 15.1 υποχρεώσεων, εκτός αν δεν ευθύνεται ο
Προμηθευτής για την παραβίαση αυτή.
16. Εφαρμοστέο δίκαιο, δωσιδικία
Οι προμήθειες διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση
κάθε διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
17. Πληρωμές
Σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή κατόπιν κοινοποίησης στην YUNEX Α.Ε.
του ΙΒΑΝ του προμηθευτή.
Οι πληρωμές διενεργούνται σε ενενήντα (90) ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου
εκτός εάν συμφωνηθούν διαφορετικοί χρόνοι με τον Προμηθευτή.

