ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1

Εύρος

.Αυτοί οι Γενικοί Όροι Αγοράς (εφεξής «Γενικοί Όροι») θα
ισχύουν για όλες τις προμήθειες αγαθών (όπως ορίζονται
παρακάτω) ή / και την εκτέλεση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται
παρακάτω) που παρέχονται από την εταιρεία σας (εφεξής
«Προμηθευτής») στη Pirelli (όπως ορίζεται παρακάτω) για την
εκτέλεση συμβάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο συμφωνείται
μεταξύ της εταιρείας σας και της Pirelli, όπως, για παράδειγμα,
είτε μέσω σύμβασης που εκτελείται προσηκόντως και από τα
δύο μέρη (όπως ορίζεται παρακάτω) (εφεξής «Σύμβαση/εις ») ή
μέσω επιβεβαίωσης - είτε ρητή είτε σιωπηρή - σε παραγγελίές
αγοράς (εφεξής «Παραγγελίες»).
Οι Γενικοί Όροι μπορούν να ενσωματωθούν ή να τροποποιηθούν
μέσω ειδικών διατάξεων που καθορίζονται βάσει της
Παραγγελία/ών ή της Σύμβασης/εων, δεδομένου ότι παρόλο που
οι εν λόγω Παραγγελία/ες , Σύμβαση/εις κατισχύουν του
περιεχομένου των Γενικών Όρων, η αποτελεσματικότητα της
προαναφερθείσας ολοκλήρωσης ή τροποποίησης περιορίζεται
στη συγκεκριμένη παραγγελία ή σύμβαση.
Ο Προμηθευτής παραιτείται, επομένως, από την εφαρμογή των
δικών του γενικών ή / και ειδικών όρων πώλησης, οι οποίοι
συνεπώς δεν εφαρμόζονται στη συμβατική σχέση των Μερών.

1.2

Ορισμοί
2. Στο πλαίσιο των παρόντων Γενικών Όρων, οι ακόλουθοι
όροι έχουν τη σημασία που αναγράφεται κατωτέρω
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

“Συνδεδεμένο Μέρος είναι κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο Ελέγχεται από, Ελέγχει ή υπόκειται σε
κοινό Έλεγχο με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφοράς
“Νόμοι κατά της Διαφθοράς ” είναι κάθε νόμος κατά της
διαφθοράς, ή παρόμοια νομοθεσία, κώδικες, κανόνες,
πολιτικές, και κανονισμοί, οι οποίοι εφαρμόζονται μεταξύ
των Μερών και/ή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων τους,
βάσει των Παραγγελιών/ και Συμβάσεων
""; Εμπιστευτικές Πληροφορίές " είναι σωρευτικά
(I0Τεχνικές πληροφορίες, (ii) οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία, εμπορική ή άλλη, εκτός από τις Tεχνικές
πληροφορίες, σχετικά με την Pirelli, τα υλικά, τα προϊόντα,
τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές της,
που παρέχονται ή / και αποκαλύπτονται, σε οποιαδήποτε
μορφή, από ή / και για λογαριασμό της Pirelli στον Πάροχο
και τις οποίες ο Πάροχος γνωρίζει στο πλαίσιο της
παραγωγής της εκτέλεσης της Σύμβασης ή της
Παραγγελίας (iii) τα Αποτελέσματα καθώς και (iv)
οποιαδήποτε σημείωση, μελέτη ή άλλο έγγραφο που
προετοιμάζεται από τον Πάροχο, και το οποίο
περιλαμβάνει ή αφορά τις Τεχνικές Πληροφορίες,, τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο (ii) καθώς και τα
Αποτελέσματα.
“.Έλεγχος” είναι στην περίπτωση μίας επιχείρησης η
ιδιοκτησία άνω του 50 %των μετοχών της επιχείρησης ή
των δικαιωμάτων ψήφου ή σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα
της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου ή (ii) (ii) την
εξουσία ενός ατόμου ή νομικής οντότητας μόνο, ή από
κοινού με ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα ή οντότητες,
άμεσα ή έμμεσα, να κατευθύνει τη διαχείριση του
ελεγχόμενου προσώπου ή της οντότητας, είτε μέσω
ιδιοκτησίας ιδίων κεφαλαίων, από σύμβαση ή με άλλο
τρόπο. “Ελέγχουσα” ή “Ελεγχόμενη” οντότητα έχουν
παρόμοια σημασία.
“Αγαθά " είναι όλα τα αγαθά, μηχανήματα, προϊόντα και
κάθε άλλο κινητό περιουσιακό στοιχείο, που παρέεται με
βάση τη Παραγγελία/ίες ή Σύμβαση/εις
“i Κυβερνητικό Στέλεχος” είναι κάθε διορισμένο,
εκλεγμένο ή επίτιμος στέλεχος ή δημόσιος υπάλληλος της
κυβέρνησης κάθε εθνικής, ή τοπικής κυβέρνησης, ή
διεθνούς οργανισμού ή οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα,

αξιωματούχος του κόμματος ή υποψήφιος σε οποιαδήποτε
χώρα (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προσώπου
που κατέχει εκτελεστικό, νομοθετικό, δικαστικό ή διοικητικό
αξίωμα, εκλεγμένο ή διορισμένο, ή οποιουδήποτε δημόσιου
διεθνούς οργανισμού, όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή η
Παγκόσμια Τράπεζα, ή πρόσωπο που ενεργεί υπό
οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα για ή για λογαριασμό τέτοιας
κυβέρνησης,
δημόσιας
επιχείρησης
ή
κρατικής
επιχείρησης) · κατανοητό ότι για τους σκοπούς του
παρόντος,
ο
όρος
«κυβέρνηση»
περιλαμβάνει
οποιαδήποτε υπηρεσία, τμήμα, πρεσβεία ή άλλη
κυβερνητική οντότητα ή δημόσιο διεθνή οργανισμό, καθώς
και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλη οντότητα που ανήκει ή
ελέγχεται από μια κυβέρνηση.;
(7) “Συμβαλλόμενα Μέρη ” είναι η Pirelli και ο Προμηθευτής
(8) “Pirelli” είναι η Pirelli & C. S.p.A., ή το/α Συνδεδεμένα
Μέρος/η
της,
το/α
οποίο/α
αποτελούν
τον
αντισυμβαλλόμενο του Προμηθευτή στο πλαίσιο της
Παραγγελίας/ων ή της Σύμβασης/εων
(9) “Αποτελέσματα” είναι όλες οι εφευρέσεις, γνώση,
δεδομένα, πληροφορίες οποασδήποτε μορφής, μέθοδος,
προδιαγραφές, τεχνογνωσία, λογισμικό, ακίνητες ή κινητές
φωτογραφίες ή εικόνες, επιλύσεις, καθώς και έργα, τα
οποία αποτελούν προϊόντα διανοίας, έχουν τεθεί σε
εφαρμογή ή έχουν αναπτυχθεί από τον Πάροχο στο
πλαίσιο της εκτέλεσης της Παραγγελίας/ών ή της
Σύμβασης/εων.
(10) “Υπηρεσίες” είναι οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες ,
συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, οι οποίες παρέχονται από τον Πάροχο στη
Pirelli και/ή έργα των οποίων η εκτέλεση έχει ζητηθεί από
τη Pirelli.
(11) “Τεχνικές Πληροφορίες " είναι κάθε είδους τεχνική
Πληροφορία l πληροφορίες, που δεν αποτελούν μέρος
του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, σχέδια, τεχνικές και / ή λειτουργικές
προδιαγραφές, πίνακες, μοντέλα, δείγματα, πρωτότυπα,
μέθοδοι, όργανα μέτρησης, βάσεις δεδομένων
ταινίες, λογισμικό, αποσπάσματα ψηφιακού βίντεο
και φωτογραφίες, οι οποίες παρέχονται από και/ή για
λογαριασμό της Pirelli στον Πάροχοε και/ή τις οποίες
ο Πάροχος γνωρίζει στο πλαίσιο της Παραγωγής των
Αγαθών και της Παροχής των Υπηρεσιών
“Τεχνικές Προδιαγραφές ” είναι τα σχέδια καθώς και οι
τεχνικές και/ή λειτουργικές προδιαγραφές με τις οποίες πρέπει
να συμμορφώνονται τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες
1.3 Αποδοχή των Παραγγελιών
Η Παραγγελία/ες θεωρούνται δεσμευτικές και αμετάκλητες για τη
Pirelli, κατόπιν παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης,
υπογεγραμμένης από τον Προμηθευτή, η οποία σηματοδοτεί την
αποδοχή. Η Pirelli δικαιούται να ανακαλέσει την Παραγγελία/ες
σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν επιστρέψει στην Pirelli
την επιβεβαίωση παραγγελίας δεόντως υπογεγραμμένη για
αποδοχή όλων των προϋποθέσεων εντός αυτής εντός 15
(δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας/ων. Η
Pirelli έχει το δικαίωμα να απορρίψει την προμήθεια έως ότου ο
Προμηθευτής επιστρέψει την επιβεβαίωση παραγγελίας δεόντως
υπογεγραμμένη όπως ορίζεται παραπάνω..
Κατά την αποδοχή της παραγγελίας, ο Προμηθευτής συμφωνεί
να παρέχει τα Αγαθά ή / και να εκτελεί την Υπηρεσία σύμφωνα
με τις Τεχνικές Πληροφορίες που αναφέρονται στις Συμβάσεις.
Πριν ξεκινήσει την εκτέλεση της Υπηρεσίας, ο Προμηθευτής
πρέπει να ταυτοποιήσει την ανάγκη διενέργειας τροποποιήσεων
στις σχετικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στις Τεχνικές
Πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η εκτέλεση της
Υπηρεσίας δεν θα ξεκινήσει έως ότου η Pirelli αποστείλει τη
γραπτή εξουσιοδότησή της.

1.4

Μη εκχώρηση Συμβάσεων και απαιτήσεων- Απαγόρευση
εκχώρησης του δικαιώματος είσπραξης πληρωμώνΤραπεζικός Λογαριασμός
Η/Οι Σύμβαση/εις, Παραγγελίά/ες και οι απαιτήσεις που
πηγάζουν από αυτές, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν από τον
Προμηθευτή, , ενώ κάθε τροποποίηση ή ενσωμάτωση στ
Συμβάσεις ή στις Παραγγελίες, η οποία δεν γίνεται εγγράφως
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θεωρείται άκυρη και ανεφάρμοστη ενώ περιορίζεται και στη
συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία έχει συμφωνηθεί.
Αντιθέτως,η/οι Σύμβαση/εις και Παραγγελία/ες και οι σχετικές
απαιτήσεις μπορούν να εκχωρηθούν από τη Pirelli και τα
Συνδεδεμένα Μέρη της..
Ο Προμηθευτής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει για λογαριασμό
του σε τρίτα μέρη την εξουσία είσπραξης πληρωμών, οι οποίες
οφείλονται στον Προμηθευτή, ΄βασει της παρούσας Συμφωνίας
Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ρητά ότι όλες οι παρακάτω
πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Pirelli σε τραπεζικό
λογαριασμό που βρίσκεται στην ίδια χώρα όπου έχει την έδρα
του ο Προμηθευτής
1.5

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Η Παραγγελία/ες και η/οι Σύμβαση/εις ρυθμίζονται σε όλες τις
πτυχές τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία
τυχόν ανακύψει όσον αφορά και/ή σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και
ή τις Συμβάσεις, την εκτέλεση , εφαρμοσιμότητα, εγκυρότητα,
ερμηνεία, καταγγελία και λήξη τους, καθώς και με οτιδήποτε άλλο
αναφέρεται η σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και τις Συμβάσεις και
τις σχετικές απαιτήσεις ή οφειλές, υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
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- να διατηρεί σε ισχύ, για όλη τη διάρκεια της/ων Παραγγελίας/ων
ή / και της/των Σύμβασης/εων , τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
αντίγραφα των οποίων έχει προωθήσει στη Pirelli, και τις
συμβάσεις που ο Προμηθευτής συνήψε κατόπιν αιτήματος της
Pirelli, εφόσον υφίστανται;
- να παρέχει ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να
έχει συμβεί σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται στην
Pirelli σχετικά με την ιδιοκτησία του Προμηθευτή από την εταιρεία
του, την ιδιοκτησία και την οργάνωση των σχετικών μετοχών,
- να εγγυάται ότι το προσωπικό θα εκτελεί τις Υπηρεσίες
(i) είναι και θα απασχοληθεί σύμφωνα με οποιαδήποτε
ισχύουσα νομοθεσία και αμοιβή, εισφορά, φόρο, σύνταξη και
ασφάλιση, καθώς και με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις - (νόμοι, κανονισμοί και
συλλογικές εργασιακές συμβάσεις ), και
(ii) ότι το προσωπικό διαθέτει επαρκή προσόντα για κάθε
δραστηριότητα που πρόκειται να εκτελεστεί ·
- να διορίσει ένα άτομο ως υπεύθυνο για τη σχέση με την Pirelli
για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και του οποίου το
όνομα θα κοινοποιηθεί εγγράφως στην Pirelli πριν από την
έναρξη της εκτέλεσης της Υπηρεσίας.
Κατόπιν αιτήματος να εκτελέσει τις
Υπηρεσίες στις
εγκαταστάσεις των εργοστασίων, εργαστηρίων, αποθηκών ή
γραφείων της Pirelli, ο Προμηθευτής συμφωνεί:

1.6

Ασφάλεια Πληροφοριών
Ο Προμηθευτής υιοθετεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που
απαιτούνται για την αποτροπή του κινδύνου αλλοίωσης,
απώλειας, καταστροφής, διάδοσης ή μη εγκεκριμένης χρήσης
Εμπιστευτικών Πληροφοριών, όπως ορίζονται στον όρο 2 της
παρούσας. Η Pirelli θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιεί τον
Προμηθευτή για μέτρα ασφαλείας ή όρους που θεωρούνται
απαραίτητοι, και ο Προμηθευτής συμφωνεί να τους υιοθετεί. Η
Pirelli έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει, άμεσα ή μέσω τρίτου, ότι
ο Προμηθευτής έχει εκπληρώσει σωστά όλες τις υποχρεώσεις
του σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Εν προκειμένω, ο
Προμηθευτής παρέχει στην Pirelli το δικαίωμα πρόσβασης,
απευθείας ή μέσω τρίτου, στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου
να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του
παρόντος όρου.

1.7

Αναφορά Συμβάντων
Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει άμεσα ή εφόσον αυτό δεν
καταστεί εφικτό μέσα σε 24 (είκοσι τέσσερεις) ώρες το Τμήμα
Ασφαλείας της Pirelly), σχετικά με περιστατικά,τα οποία έχουν
προκαλέσει ή απειλούν να προκαλέσουν κλοπή, απώλεια,
αλλοίωση, απαγορευμένη ή μη εγκεκριμένη πρόσβαση στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται με κλήση στους εξής
αριθμούς Τηλ : +39-02-6442.2069 o +39-02-6442.3772
Fax: +39-02-6442.2130 e-mail:
security.dept@pirelli.com

1.8

Υποχρεώσεις Προμηθευτή
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Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Υπηρεσίας, ο Προμηθευτής
δεσμεύεται να συμμορφώνεται αυστηρά με όλες τις διατάξεις του
νόμου και των κανονισμών που ισχύουν για τις παρεχόμενες
Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
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- να αποδέχεται τη πλήρη ευθύνη σε σχέση με τις Υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν και να εγγυάται ότι απασχολεί εξειδικευμένο
προσωπικό που είναι ειδικευμένο για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας.
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- να χρησιμοποιεί, κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, όλα τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και όλο τον εξοπλισμό που
απαιτείται ή συνιστάται από την ισχύουσα νομοθεσία για την
ασφάλεια, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της
υγιεινής στο χώρο εργασίας των δικών του τεχνικών και
εργαζόμενων καθώς και να εγγυάται την ασφάλεια ανθρώπων,
φυτών και αντικειμένων που ανήκουν στην Pirelli καθώς και σε
τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ·

- ότι διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί της συμμορφώνονται με τους
εταιρικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφάλειας της Pirelli
·
- ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και τις προφυλάξεις
πρόληψης πυρκαγιάς
- ότι αποδέχεται τη πλήρη ευθύνη για τυχόν ατυχήματα και
ζημιές οποιασδήποτε φύσης που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα
από τους υπαλλήλους και τις δραστηριότητές της στους
υπαλλήλους και τα περιουσιακά στοιχεία της Pirelli,
απαλλάσσοντας ρητά την Pirelli από όλες τις υποχρεώσεις και τα
έξοδα και αποζημιώνοντας τη Pirelli από οποιεσδήποτε αξιώσεις
τρίτων που απορρέουν ή προκύπτουν από αυτές
. Ο εξοπλισμός ανύψωσης και κίνησης και όλος ο εξοπλισμός
που απαιτείται από τον Προμηθευτή για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας θα διατίθεται από τον Προμηθευτή, με δικά του έξοδα
ο οποίος εγγυάται στην Pirelli ότι είναι απόλυτα κατάλληλος για
την προβλεπόμενη χρήση του.
Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με
οποιονδήποτε και όλους τους νόμους και κανονισμούς που
ισχύουν για όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ή / και της
παραγγελίας ή / και της σύμβασης. Ο Προμηθευτής δεν θα
χρησιμοποιεί οχήματα ή εξοπλισμό που ανήκει στην Pirelli.

1.9 Απαγόρευση Υπεργολαβίας
Εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα ΄Μέρη, ο
Προμηθευτής δεν αναθέτει σε τρίτα μέρη ως υπεργολαβία το
σύνολο ή μέρος της κατασκευής και/’η παροχή των Προϊόντων
και/ή την εκτέλεση των Υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στις
Παραγγελίας και/ή τις Συμβάσεις.
1.10 Ανωτέρα Βία
Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από ένα Μέρος η οποία
οφείλεται σε περιστάσεις που είναι αντικειμενικά εκτός του ελέγχου
αυτού του Μέρους, δεν συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή / και της Παραγγελίας . Τέτοια
περιστατικά ανωτέρας βίας συνιστούν μεταξύ άλλων οι πόλεμοι,
πυρκαγιές, πλημμύρες, γενικές απεργίες, αποκλεισμοί, εμπάργκο,
εντολές δημοσίων αρχών που δεν απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από
παραβίαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Το συμβαλλόμενο
μέρος το οποίο εμποδίζεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω
γεγονότος ανωτέρας βίας, ενημερώνει άμεσα εγγράφως το άλλο
Μέρος, λαμβάνοντας παράλληλα οποιοδήποτε εύλογο μέτρο για να
αποφύγει την άρση αυτού του εμποδίου και να είναι σε θέση να
εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
1.11 Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
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δεδομένων (Άρθρο 13 Κανονισμός 2016/679- Προστασία Γενικών
Δεδομένων- GDPR)-Information on the processing of personal
data
Με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση των συμβατικών σχέσεων
παροχής/ αγοράς, η Pirelli επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
σχετικά με τον Προμηθευτή (στην περίπτωση μιας μεμονωμένης
εταιρείας, επιχειρηματία ή επαγγελματία) και των αντιπροσώπων του,
υπεύθυνων επικοινωνίας, υπαλλήλων και συνεργατών, η γνώση των
οποίων, αν και δεν είναι υποχρεωτική, είναι απαραίτητη για τη
δημιουργία και την εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων, για την
εκπλήρωση των σχετικών κανονιστικών υποχρεώσεων και για την
πιθανή άσκηση αμυντικών δικαιωμάτων. Η παροχή προσωπικών
δεδομένων είναι επομένως απαραίτητη για αυτές τις συμβατικές
δραστηριότητες οι οποίες, χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα ήταν
δυνατόν να ξεκινήσουν και να εκτελεστούν σωστά.

-

-

-

-

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε έγχαρα ή
ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών τα οποία διαχειρίζονται
εταιρείες του ομίλου Pirelli για τη διάρκεια των συμβατικών σχέσεων
και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο για
διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της ανάγκης
διατήρησης για περαιτέρω περιόδους με σκοπό τη διασφάλιση νομικής
υπεράσπισης. Γνώση των δεδομένων αυτών έχει το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Pirelli, το οποίο κατ α διαβιβάζει μόνο σε όσους
εμπλέκονται στην επιχειρηματική διαδικασία της Pirelli που τα
επεξεργάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις,
καθώς και σε εταιρείες που, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων,
εκτελούν δραστηριότητες τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης.

-

-

-

Κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να
ασκήσει τα δικαιώματα που παρέχονται στα Άρθρα 15 επ. Του
Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα(όπως: ενημέρωση σχετικά
με το με ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ανά πάσα στιγμή και
πώς χρησιμοποιούνται, ενημέρωση, διόρθωση, ακύρωση, αίτημα
αποκλεισμού ή αντίθεση στην επεξεργασία τους για νόμιμους λόγους,
άσκηση του δικαιώματος μεταφοράς δεδομένων) γνωστοποιώντας
εγγράφως στο(privacy.dept.gr@pirelli.com). Σε περίπτωση που το
υποκείμενο πιστεύει ότι τα δικαιώματα του έχουν παραβιαστεί βάσει
των κανονισμών προσωπικών δεδομένων, έχει επίσης το δικαώιμα να
υποβάλει παράπονα στην εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (για την Ελλάδα www.dpa.gr)

-

να εφαρμόσει παρόμοια μοντέλα διαχείρισης στη δική
του εφοδιαστική αλυσίδα.
3. Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι η Pirelli έχει το δικαίωμα,
ανά πάσα στιγμή, να επαληθεύει, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων, τη
συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο
παρόν.
4. Tα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Pirelli μπορεί να
καταγγείλει τη Σύμβαση/-εις ή/και την Παραγγελία/-ες και να
ασκήσει οποιαδήποτε ένδικα μέσα που προβλέπονται στο νόμο,
σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραβιάσει οποιαδήποτε
από τις διατάξεις της παραγράφου 2 παραπάνω.
5. Ο Προμηθευτής
μπορεί
να
αναφέρει
στον
ethics@pirelli.com οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία
παραβίασης των αρχών: «Αξίες και Ηθικό Κώδικα», «Κώδικα
Δεοντολογίας», «Παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα», «Υγεία,
ασφάλεια και περιβάλλον», «Πρόγραμμα κατά της διαφθοράς»
και «Διαχείριση Προϊόντων» ή οποιουδήποτε ισχύοντα νόμου ∙
οι αναφορές μπορεί να είναι ανώνυμες αλλά πρέπει να
περιέχουν περιγραφή των γεγονότων που συνιστούν παραβίαση
των διατάξεων που περιέχονται στα ως άνω αναφερθέντα
έγγραφα της Pirelli, περιλαμβάνοντας πληροφορίες για τον
χρόνο και τον τόπο της επέλευσης των σχετικών γεγονότων,
όπως επίσης και τα πρόσωπά που αναμείχθηκαν. Η Pirelli δεν
θα ανεχθεί απειλές ή οποιουδήποτε είδους αντίποινα εναντίον
υπαλλήλων και τρίτων συνεργατών που προκύπτουν από
τέτοιου είδους αναφορές και θα προχωρήσει σε όλες τις
κατάλληλες ενέργειες εναντίον οποιωνδήποτε εμπλεκομένων
προσώπων σε τέτοιες πράξεις απειλής ή αντιποίνων. Επιπλέον,
η Pirelli διασφαλίζει την ανωνυμία εκείνων που αναφέρουν τις
παραβιάσεις, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύουσας
νομοθεσίας.
-

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να
επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της (“DPO”) της Ελαστικά Pirelli Α.Ε.Ε στην έδρα της εταιρείας, e-mail
DPO_Greece@pirelli.com
Ο Προμηθευτής εγγυάται στην Pirelli ότι οι εκπρόσωποί του, οι
υπεύθυνοι επικοινωνίας, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του έχουν
λάβει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς που συνδέονται με
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αποτελούν αντικείμενο της
συμβατικής σχέσης και ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν νόμιμα από τη Pirelli για αυτούς τους σκοπούς,
στους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

1.12. Επιχειρηματική δεοντολογία και εταιρική ευθύνη
1.

2.

Ο προμηθευτής με την παρούσα δηλώνει ότι έχει
αναγνώσει και κατανοήσει τα ακόλουθα έγγραφα του
ομίλου Pirelli και τις αρχές: «Αξίες και Ηθικός Κώδικας»,
«Κώδικας Δεοντολογίας», «Παγκόσμια ανθρώπινα
δικαιώματα», «Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον»,
«Πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς» και
«Διαχείριση Προϊόντων», που έχουν δημοσιευθεί στον
ιστότοπο
https://corporate.pirelli.com/corporate/enww/sustainability/policies/the-ethical-code και καθορίζουν
τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση της επιχείρησης του
ομίλου Pirelli, καθώς και τις συμβατικές σχέσεις και άλλες
σχέσεις με τρίτους.
Με βάση τα παραπάνω, και σε σχέση με την εκτέλεση της
Παραγγελίας/-ων ή/και της Σύμβασης/-ων, ο Προμηθευτής
αναλαμβάνει με την παρούσα:
α) τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με:
τις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις, όπως εκφράζονται
στα έγγραφα που αναφέρονται ως άνω ∙
τις αρχές και παρόμοιες δεσμεύσεις, εάν υπάρχουν,
οι οποίες έχουν υιοθετηθεί δημόσια από τον όμιλο
Pirelli ∙

και ειδικότερα αναλαμβάνει:
να μην χρησιμοποιεί ή να μην υποστηρίζει τη χρήση
οποιασδήποτε μορφής παιδικής εργασίας, δουλείας,
ειλωτείας, καταναγκαστικής/υποχρεωτικής εργασίας
ή εμπορίας ανθρώπων ή οποιασδήποτε άλλης
μορφής εκμετάλλευσης ∙
τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθαι και προώθησης της ανάπτυξης του
κάθε ατόμου ∙
να αντιταχθεί στη χρήση σωματικής τιμωρίας,
ψυχικού ή σωματικού εξαναγκασμού ή λεκτικής
κακοποίησης ∙
να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και τα
βιομηχανικά πρότυπα αναφορικά με τις ώρες
εργασίας και τους μισθούς, διασφαλίζοντας ότι οι
μισθοί είναι επαρκείς για την κάλυψη των βασικών
αναγκών του προσωπικού ∙
να καθιερώσει και να διατηρήσει κατάλληλες
διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των
προμηθευτών και υπεργολάβων βάσει των
δεσμεύσεων τους για τα κοινωνικά, ανθρώπινα και
εργασιακά δικαιώματα και την περιβαλλοντική ευθύνη
∙
να μην ανέχεται τη διαφθορά με οποιονδήποτε τρόπο,
σχήμα ή μορφή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ακόμη
και αν τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται, είναι
ανεκτές ή δεν διώκονται ∙
να αξιολογήσει και να μειώσει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των δικών του προϊόντων και υπηρεσιών
καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους ∙
να χρησιμοποιεί υπεύθυνα τις πρώτες ύλες,
προκειμένου να επιτυγχάνεται βιώσιμη ανάπτυξη με
σεβασμό στο περιβάλλον και στα δικαιώματα των
μελλοντικών γενεών ·

1.13.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Σε σχέση με την Παραγγελία/-ες ή/και τη Σύμβαση/-εις και την εκτέλεση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, ο Προμηθευτής
δηλώνει, εγγυάται και αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i)

Ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία κατά της
Διαφθοράς.

(ii)

Ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία κατά της
Διαφθοράς για τη λήψη όλων των αδειών και εγκρίσεων
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που απαιτούνται από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική
αρχή σε σχέση με την Παραγγελία/-ες ή/και τη Σύμβαση/εις.
(iii)

(iv)

Ο
Προμηθευτής
δεν
θα
ενεργήσει,
επιτρέψει,
εξουσιοδοτήσει ή ανεχθεί οποιαδήποτε ενέργεια κατά
παράβαση της Νομοθεσίας κατά της Διαφθοράς;
Ο Προμηθευτής δεν θα προσφέρει, πληρώσει ή υποσχεθεί,
άμεσα ή έμμεσα, χρήματα ή ο άλλο αξίας, με σκοπό να
βοηθήσει την Pirelli να αποκτήσει ή να διατηρήσει
επιχείρηση, να κατευθύνει επιχειρήσεις στην Pirelli ή σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε σχέση με την
Παραγγελία/-ες ή/και Σύμβαση/-εις, διασφαλίζοντας
οποιοδήποτε ακατάλληλο πλεονέκτημα, το οποίο σχετίζεται
με οποιονδήποτε τρόπο με την Παραγγελία/-ες ή/και
Σύμβαση/-εις, ή δε θα επηρεάσει οποιαδήποτε επίσημη
πράξη ή απόφαση οποιουδήποτε
αξιωματούχου,
κόμματος, κυβέρνησης, κρατικής υπηρεσίας ή οντότητας
κρατικής ιδιοκτησίας, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(α) Κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ένα πρόσωπό δεν
παύει να είναι κυβερνητικός αξιωματούχος επειδή
ισχυρίζεται ότι ενεργεί ως ιδιώτης ή από το γεγονός
ότι δεν αμείβεται ∙ ή
(β) Πολιτικό κόμμα ή κομματικά στελέχη ∙ ή
(γ) Οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι όλα ή
μέρος αυτών των χρημάτων ή πράγμα αξίας θα
προσφερθούν, θα δοθούν ή θα υποσχεθούν, άμεσα
ή έμμεσα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω
πρόσωπα ή οργανισμούς.

(v)

Από όσα γνωρίζει ο Προμηθευτής, ο Προμηθευτής, οι
μέτοχοι πλειοψηφίας, οι διευθυντές και τα διευθύνοντα
στελέχη του, οι διευθυντές και τα διευθύνοντα στελέχη του
μετόχου/-ων πλειοψηφίας δεν έχουν καταδικαστεί ή
κηρυχθεί ένοχοι για αδίκημα απάτης ή διαφθοράς με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

(vi)

Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του
παρόντος στον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής, οι μέτοχοι
πλειοψηφίας, οι διευθυντές και τα διευθύνοντα στελέχη του,
δεν έχουν καταχωρηθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή
δημόσιο οργανισμό, ακόμα και υπερεθνικό ή δικαστική
αρχή σε αποκλεισμό, αναστολή ή με πρόταση για αναστολή
ή για αποκλεισμό ή ειδάλλως ως μη επιλέξιμοι για
προγράμματα δημοσίων συμβάσεων

(vii)

Ο Προμηθευτής δεν έχει προσφερθεί να πληρώσει, ούτε έχει
πληρώσει, ή θα πληρώσει, πολιτικές εισφορές σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα για λογαριασμό της Pirelli
∙ και

(viii) Ο Προμηθευτής διατηρεί πλήρη, αληθινά και ακριβή αρχεία και
λογαριασμούς, καθώς και τα αρχεία των αποδείξεων και των
εξόδων του που σχετίζονται με την Παραγγελία/-ες ή/και τη
Σύμβαση/-εις,
συμπεριλαμβανομένων
των
αρχείων
πληρωμών σε τρίτους, τα οποία υποστηρίζονται από
λεπτομερή τιμολόγια, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές σε σχέση με την Παραγγελία/-ες ή/και τη
Σύμβαση/-εις. Επιπλέον, ο Προμηθευτής, μετά από γραπτή
προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών, θα διαθέσει αυτά τα
αρχεία για έλεγχο από ή για λογαριασμό της Pirelli, κατά το
κανονικό ωράριο εργασίας, στον κύριο τόπο της επιχείρησης
του Προμηθευτή και θα παράσχει εύλογη βοήθεια στην Pirelli
για τον έλεγχο και την ασφάλεια των αντιγράφων αυτών των
πληροφοριών. Η Pirelli αντιμετωπίζει τις πληροφορίες που
λαμβάνονται κατά την περίοδο ελέγχου ως «Εμπιστευτικές
πληροφορίες», σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 2.1 των
Γενικών Όρων.

Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση παραβίασης αυτού του
όρου 1.13, η Pirelli δικαιούται να αναστείλει αμέσως την εκτέλεση των
υποχρεώσεών της βάσει της Παραγγελίας/-ων ή/και της Σύμβασης/ων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων καταγγελίας σύμφωνα με τον
όρο 6.
Ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει Pirelli και τους αντιπροσώπους της,
από
οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση, δαπάνη
ή
έξοδα
(συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των αμοιβών των
δικηγόρων) που βαρύνουν την Pirelli ή τους αντιπροσώπους της και
βασίζονται ή προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος
όρου υπ’ αριθ. 1.13 και/ή από οποιαδήποτε παραβίαση της
Νομοθεσίας κατά της διαφθοράς από τον Προμηθευτή, από
οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες του ή από τους διευθυντές του, τα
στελέχη του, τους συμβούλους του, αντιπροσώπους, υπαλλήλους του
ή πράκτορες.
1.14.

Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες
[Ισχύει σε περίπτωση προμήθειας Προϊόντων που
χρησιμοποιούνται εν όλω ή εν μέρει σε προϊόντα που πωλούνται
από την Pirelli και σε Υπηρεσίες που τροποποιούν μόνιμα
τουλάχιστον ένα μέρος των προϊόντων που πωλούνται από την
Pirelli.]
Η Pirelli αναμένει από τους προμηθευτές της να χρησιμοποιούν
υλικά από κοινωνικά υπεύθυνες πηγές, που προέρχονται από
μη εμπόλεμες περιοχές ή από πιστοποιημένες μη εμπόλεμες
πηγές που βρίσκονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις
γύρω περιοχές.
Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι τα Προϊόντα και οι
Υπηρεσίες που προμηθεύει ή πρόκειται να προμηθεύσει στην
Pirelli βάσει της Σύμβασης ή/και των Παραγγελιών δεν
περιέχουν και δεν θα περιέχουν καθ 'όλη τη διάρκεια της
προμήθειας κανένα από τα λεγόμενα ορυκτά «3TG»
(κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσό) από πηγές που
δεν έχουν πιστοποιηθεί ως μη εμπόλεμες.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει:
•
να παρέχει στην Pirelli αναλυτική περιγραφή των
διαδικασιών και εργαλείων που έχουν εφαρμοστεί,
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες
και τα μέρη που εμπλέκονται στην προμήθεια
οποιωνδήποτε συστατικών των Προϊόντων και των
Υπηρεσιών είναι από μη εμπόλεμες ζώνες ∙
•
να διατηρήσει ένα ενεργό πρόγραμμα δέουσας επιμέλειας
για τον εντοπισμό και ανίχνευση οποιουδήποτε από τα
«ορυκτά 3TG» (κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο
και χρυσό) στην εφοδιαστική του αλυσίδα, βάσει των
εργαλείων και διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της
Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών (Electronic Industry Citizenship
Coalition) (EICC) / της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την
ηλε-αειφορία (GeSI) και του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης(OECD);
•
(i) να συμπληρώνει σε ετήσια βάση για κάθε είδος
Προϊόντων και Υπηρεσιών που προμηθεύει, βάσει της
Σύμβασης και των Παραγγελιών, την τελευταία έκδοση του
«Προτύπου Αναφοράς Ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες»
που μπορεί να κατεβάσει από τον ιστότοπο

http://conflictfreesourcing.org/conflict-mineralsreporting-template/ και να το αποστείλει

μέσω
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
conflictminerals@pirelli.com, (ii) να στείλει εκ νέου το εν
λόγω έγγραφο ενημερωμένο σε περίπτωση αλλαγών στη
σύνθεση και/ή στη διαδικασία κατασκευής των Προϊόντων
και των Υπηρεσιών, και (iii) να μην βρεθεί ποτέ κάτω από
το όριο που δηλώνεται στο τελευταίο «Πρότυπο Αναφοράς
Ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες».
ηλεκτρονικού

2. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
2.1

Ο Προμηθευτής υποχρεώνει οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες του
ή οποιονδήποτε από τους διευθυντές του, τα στελέχη του, τους
συμβούλους του, αντιπροσώπους του, υπαλλήλους ή πράκτορες του
να συμμορφώνονται με τα σημεία (i) έως (iv) του παρόντος όρου 1.13.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

2.1.1Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Pirelli είναι
ιδιοκτήτης Εμπιστευτικών Πληροφοριών και οποιουδήποτε
σχετικού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.
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2.1.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται:
(α) να τηρεί μυστικές και να μην αποκαλύπτει Εμπιστευτικές
Πληροφορίες σε τρίτους ∙
(β) εφαρμόζει όλα τα μέτρα και τις προφυλάξεις που είναι εύλογα,
αναγκαία και κατάλληλα για την αποτροπή της αποκάλυψης και
της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των Εμπιστευτικών
Πληροφοριών ∙
(γ) στο τέλος της Υπηρεσίας, ή νωρίτερα, κατόπιν αιτήματος της
Pirelli, να επιστρέφει αμέσως όλα τα έγγραφα που περιέχουν
Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να καταστρέφει οποιοδήποτε
αντίγραφο αυτών, είτε έντυπο αντίγραφο είτε αντίγραφα σε
οποιαδήποτε άλλη μορφή, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης
του Προμηθευτή, εντός 30 ( τριάντα) ημερών από αίτημα της
Pirelli, για παράδοση δήλωσης που βεβαιώνει την επιτυχή
καταστροφή τέτοιων εγγράφων ή/και αντιγράφων ∙
(δ) να χρησιμοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά
για τους σκοπούς της εκτέλεσης των Συμβάσεων ή/και των
Παραγγελιών ∙
(ε) να μην αναπαράγει ή αντιγράφει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
εκτός αν έχει τη ρητή εξουσιοδότηση της Pirelli ∙
(στ) να μην κατοχυρώνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από
οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένο που περιέχεται στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες ∙
(ζ) να αποκαλύπτει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εντός της δικής
του οργάνωσης μόνο στους εργαζόμενους των οποίων τα
καθήκοντα συνεπάγονται τη γνώση τέτοιων Εμπιστευτικών
Πληροφοριών ·
(η) να ενημερώνει τους εργαζόμενους που ανήκουν στη δική του
οργάνωση και λαμβάνουν γνώση των Εμπιστευτικών
Πληροφοριών, για τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που
σχετίζονται με αυτές ∙
(θ) να μην αναπτύσσει για τρίτα μέρη ή/και να παρέχει σε τρίτους,
για οποιονδήποτε λόγο, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντα που
παράγονται από τη χρήση Εμπιστευτικών Πληροφοριών ·
(ι) να απαιτεί από οποιονδήποτε τρίτο, στον οποίο ο
Προμηθευτής
πρέπει
να
κοινοποιήσει
Εμπιστευτικές
Πληροφορίες κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων,
να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
παρόντα όρο και να διασφαλίζει την εν λόγω συμμόρφωση, υπό
την επιφύλαξη της ευθύνης του Προμηθευτή έναντι της Pirelli σε
περίπτωση που το τρίτο μέρος παραβιάσει τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στον όρο 2 σχετικά με αυτές τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες.
2.1.3 Εάν η χρήση των Αποτελεσμάτων συνεπάγεται τη χρήση
οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λογισμικού και
τεχνογνωσίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος διανοητικής
ιδιοκτησίας που κατέχει ο Προμηθευτής («Δικαιώματα του
Προμηθευτή»), ο Προμηθευτής χορηγεί στην Pirelli μη
αποκλειστική, ατελή, ανέκκλητη, διαρκή και εκχωρήσιμη (με
δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης) άδεια χρήσης των
Δικαιωμάτων του Προμηθευτή με μοναδικό σκοπό τη χρήση των
Αποτελεσμάτων από την Pirelli.
2.1.4 Ούτε αυτοί οι Γενικοί Όροι ούτε η αποκάλυψη Εμπιστευτικών
Πληροφοριών όπως προβλέπεται στο παρόν, μπορεί να
ερμηνευθεί ως παραχώρηση στον Προμηθευτή αδειών για
διπλώματα
ευρεσιτεχνίας,
αιτήσεων
για
διπλώματα
ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε
σχέση με πληροφορίες και δεδομένα που περιέχονται στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες
2.1.5 Ανεξάρτητα από τον όρο της σχετικής συμβατικής σχέσης,
αναφορικά με κάθε τμήμα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που
λαμβάνονται, οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή σύμφωνα με τον
όρο 2.1.2 θα παύσουν να ισχύουν όταν όλες οι Εμπιστευτικές
Πληροφορίες καταστούν δημόσιο κτήμα χωρίς υπαιτιότητα του
Προμηθευτή.
2.2

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το Προϊόν/-ντα που προμηθεύει, τα
συστατικά και τα εξαρτήματα τους (στο μέτρο που ισχύει), ότι η
χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών (και στις δύο περιπτώσεις,
ακόμη και αν μεταγενέστερα υποβληθούν σε επεξεργασία από
την Pirelli ή από τρίτους για λογαριασμό της Pirelli) δεν
παραβιάζουν δικαιώματα βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας

τρίτων. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να διευθετήσει αμέσως κάθε
αξίωση τρίτου για παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή
διανοητικής ιδιοκτησίας λόγω της κατοχής ή της χρήσης,
ανάλογα με την περίπτωση, από την Pirelli, του Προϊόντος/-ων ή
/ και Υπηρεσίας/-ων και σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει την
Pirelli από τέτοιες αξιώσεις. Εκτός εάν άλλως συμφωνείται
γραπτώς, ο Προμηθευτής παραιτείται από το δικαίωμα επιβολής
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο
Προϊόν/-α ή/και στην Υπηρεσία/-ες κατά της Pirelli, των διαδόχων
της υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και επίσης εντός του
επιχειρηματικού κλάδου ή τμήματος, κατά των πελατών και
κατόχων της άδειας (καθώς και κατά των δικών τους πελατών
και κατόχων των αδειών, ακόμη και μεταγενέστεροι). Εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά και ρητά στον Προμηθευτή, πριν από
την υπογραφή της Σύμβασης/-ων ή / και της Παραγγελίας/-ων,
τα Προϊόντα που προμηθεύει πρέπει να θεωρούνται ελεύθερα
εξαγόμενα στη Χώρα (που προσδιορίζεται στη Σύμβαση/-εις)
όπου θα πραγματοποιηθεί η παράδοση.
3
3.1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
Παράδοση
Για σκοπούς εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τους όρους
παράδοσης και μετάθεσης του κινδύνου ζημιάς ή ολικής ή
μερικής απώλειας των Προϊόντων από τον Προμηθευτή στην
Pirelli εφαρμόζονται οι όροι «Incoterms» που αναφέρονται στη
Σύμβαση ή/και στην Παραγγελία .
Η συσκευασία και η μεταφορά των Προϊόντων πρέπει να
εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται αυτά από
ζημιές.

3.2

Κυριότητα και αποδοχή
Η κυριότητα του Προϊόντος/-ων μεταβιβάζεται στην Pirelli από
τότε που λαμβάνει χώρα η μετάθεση του κινδύνου σύμφωνα με
τους όρους Incoterms 2010 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους
ειδικότερους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Η κυριότητα του
έργου που προκύπτει από την εκτέλεση των Υπηρεσιών
μεταβιβάζεται στην Pirelli κατόπιν σχετικής αποδοχής από την
τελευταία.
Σε όλες τις προαναφερθείσες περιστάσεις, κατά περίπτωση,
θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί η Pirelli το Προϊόν/-ντα ή/και την
Υπηρεσία/-ες (ή το έργο που προκύπτει από την εκτέλεση της
Υπηρεσίας/-ων) μόνο μετά το θετικό αποτέλεσμα των δοκιμών
ελέγχου, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των
μερών.

3.3

Τόπος και χρόνος παράδοσης
Ο Προμηθευτής τηρεί αυστηρά τους όρους παράδοσης που
καθορίζονται στη Σύμβαση/-εις ή / και στην Παραγγελία/-ες (που
θα θεωρηθούν ουσιώδεις για την Pirelli) και δεν θα παραδίδει τα
Προϊόντα νωρίτερα ή αργότερα. Η Pirelli δικαιούται να
επιστρέψει
προϊόντα που παραδόθηκαν πριν από τη
συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, με έξοδα του
Προμηθευτή, ή να χρεώσει στον Προμηθευτή έξοδα
αποθήκευσης και τυχόν δαπάνες από την προκαταβολική
παράδοση των προϊόντων.

3.4

Καθυστερημένη παράδοση (Υπερημερία)
Σε περίπτωση καθυστέρησης ως προς την παράδοση του
Προϊόντος ή/και ως προς την εκτέλεση της Υπηρεσίας, για την
οποία υπαίτιος είναι ο Προμηθευτής, η Pirelli δικαιούται να
επιβάλει κατάπτωση ποινικής ρήτρας για υπερήμερη παράδοση
ίση - εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς στην Παραγγελία/ες ή στη Σύμβαση/-εις - με 0,5% ανά καθυστέρηση κάθε
εβδομάδας, έως και 5% της συνολικής τιμής της Υπηρεσίας/-ων
ή / και του Προϊόντος/-ων που δεν έχουν εκτελεστεί ή/και
παραδοθεί εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.
Εκτός από την ποινική ρήτρα που αναφέρεται παραπάνω, η
Pirelli θα έχει το δικαίωμα να λάβει πλήρη αποζημίωση για όλες
τις ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτήν άμεσα ή έμμεσα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για διακοπή της
λειτουργίας της επιχείρησης ή απώλεια παραγωγής λόγω της
υπερήμερης παράδοσης του Προϊόντος/-ων ή λόγω υπερήμερης
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εκπλήρωσης της Υπηρεσίας/-ων.

δραστηριότητες που έχουν διεξαχθεί με ικανοποιητικό τρόπο
μέχρι την ημερομηνία αυτή.

4

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1

Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία, οι τιμές που
αναφέρονται στις Συμβάσεις και στις Παραγγελίες θεωρούνται
σταθερές και μη υποκείμενες σε αναθεώρηση.

4.2

Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ρητά ότι όλα τα τιμολόγια που θα
εκδώσει πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τον αριθμό
παραγγελίας αγοράς που εκδόθηκε από την Pirelli σχετικά με την
προμήθεια του σχετικού Προϊόντος ή / και της Υπηρεσίας.

4.3

Εάν οι Συμβάσεις αφορούν την εκτέλεση των Υπηρεσιών, η
πληρωμή των τιμολογίων που εκδίδονται από τον Προμηθευτή
εξαρτάται από την προηγούμενη απόδειξη του τελευταίου, μέσω
της παραλαβής από την Pirelli των αντίστοιχων εγγράφων, για
την πλήρη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες νομοθετικές
απαιτήσεις σχετικά με τους μισθούς που πρέπει να καταβληθούν
στους εργαζόμενους του σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους
οικονομικούς
όρους
και
σε
συμφωνία
με
τις
κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές.

4.4

6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1

Σε περίπτωση παραβίασης από τον Προμηθευτή των
υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης/-ων ή/και της
Παραγγελίας/-ων, η Pirelli θα έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη
τυχόν πρόσθετων επανορθωτικών μέτρων που ορίζονται για
συγκεκριμένες περιπτώσεις στη Σύμβαση/-εις ή/και στην
Παραγγελία/-ες και με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου
ενδίκου βοηθήματος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να
αποστείλει στον Προμηθευτή όχληση, με την οποία δηλώνεται ότι
αν δεν έχει συμμορφωθεί εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών, τότε η
συμβατική σχέση θεωρείται ότι έχει καταγγελθεί.
Εκτός από τις διατάξεις της όρου 6.1, η Pirelli δικαιούται να
καταγγείλει τη Σύμβαση/-εις ή/και την Παραγγελία/-ες ανά πάσα
στιγμή μετά από έγγραφη ειδοποίηση στον Προμηθευτή, η οποία
θα ισχύει από την ημερομηνία που ορίζει η Pirelli στην
ειδοποίηση, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής:

6.2

α) τίθεται σε εκκαθάριση ή υπόκειται σε οποιαδήποτε
διαδικασία πτώχευσης ·
β) υπόκειται σε απαλλοτρίωση, δέσμευση, κατάσχεση,
αναγκαστική εκτέλεση ή διαμαρτυρίες ή οποιοδήποτε
ανάλογο μέτρο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ·
γ) παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας και περιορισμού στη χρήση που
αναφέρονται στoυς όρους 1.6 και 2

Για την εφαρμογή των διατάξεων των φορολογικών συμβάσεων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ «Ελλάδας και
Χώρας» (στο εξής «Φορολογική Συνθήκη»), που ισχύει επί του
παρόντος, ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στην Pirelli
πριν από την πρώτη ημερομηνία πληρωμής κάθε έτους της
περιόδου της Σύμβασης ένα έγκυρο Πιστοποιητικό Φορολογικής
Κατοικίας (Παράρτημα Έντυπο «Α»), το οποίο εκδίδεται από τη
Φορολογική Αρχή με την οποία δηλώνεται ότι ο Προμηθευτής
είναι φορολογικός κάτοικος στη Χώρα όπως ορίζεται στη
Φορολογική Συνθήκη, καθώς και μια Υπεύθυνη Δήλωση
(Παράρτημα Έντυπο «Β»), που έχει εκδοθεί από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Προμηθευτή, δηλώνοντας ότι δεν θα έχει μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα
Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει τα ως άνω έγγραφα στην
αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και σε κάθε περίπτωση πριν
από την πρώτη πληρωμή του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

δ) συνδέεται ή συνεργάζεται
ανταγωνιστή της Pirelli ·

η) παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του όρου
1.13 (Καταπολέμηση της διαφθοράς)∙
θ) παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του όρου
1.14 (Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες)∙
ι) παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εκ του νόμου
υποχρεώσεις σχετικά με τους μισθούς που πρέπει να
καταβληθούν στους εργαζόμενους του σύμφωνα με τη
νομοθεσία, τους οικονομικούς όρους και σε συμφωνία με
τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές ή δεν παρέχει στην
Pirelli τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με τον όρο 4
παραπάνω · ή

Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως την Pirelli σε
περίπτωση που η φορολογική του κατάσταση (χώρα
φορολογικής
κατοικίας
ή
εκτέλεση
οποιασδήποτε
δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα)
αλλάξει κατά την ίδια φορολογική χρήση και, στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να παράσχει αμέσως στην Pirelli τις ενημερωμένες
εκδόσεις των εντύπων που αναφέρονται στον παρόντα όρο 4.4.

Σε όλες τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης από τον Προμηθευτή,
η Pirelli δικαιούται να αναστείλει τις πληρωμές που οφείλονται
στον Προμηθευτή, με την επιφύλαξη της επιβολής τυχόν τόκων
ή ποινικών ρητρών, εφόσον ο Προμηθευτής δεν έχει
αποκαταστήσει τη μη εκπλήρωση
5

ια) παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω
γεγονότος ανωτέρας βίας που διαρκεί για συνεχή
χρονική περίοδο μεγαλύτερη από 15 (δεκαπέντε)
εργάσιμες ημέρες
6.3

Η Pirelli δικαιούται να τερματίσει τη σχετική Παραγγελία/-ες ή/και
Σύμβαση/-εις μέσω έγγραφης ειδοποίησης 30 ημερών στον
Προμηθευτή σε περίπτωση που η εκτέλεση της σχετικής
Σύμβασης/-ων ή/και της Παραγγελίας/-ων από την Pirelli γίνει
υπερβολικά δαπανηρή λόγω απρόβλεπτου γεγονότος

6.4

Η καταγγελία της Σύμβασης/-ων ή/και της Παραγγελίας/-ων
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος όρου και σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις δεν θίγει τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή
όπως προβλέπονται στον όρο 2 (εμπιστευτικότητα), οι οποίες
εξακολουθούν να ισχύουν παρά την καταγγελία.

7

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

7.1

Διάρκεια

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Η Pirelli έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πρόωρα οποιαδήποτε
και όλες τις Συμβάσεις και/ή Παραγγελίες αναφορικά με την
εκτέλεση των Υπηρεσιών επιδίδοντας έγγραφη προειδοποίηση
30 ημερών. Ο Προμηθευτής δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι
της Pirelli εκτός από το δικαίωμα να απαιτήσει πληρωμή για τις

οποιονδήποτε

ε) παραβιάζει την απαγόρευση υπεργολαβίας που
αναφέρεται στον όρο 1.9 ·
στ) παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που
προσδιορίζονται στον όρο 1.4 (μη εκχώρηση,
απαγόρευση παραχώρησης του δικαιώματος είσπραξης
πληρωμών, τραπεζικός λογαριασμός) ·
ζ) παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του όρου
1.12, παράγραφος 2 (Επιχειρηματική δεοντολογία και
εταιρική ευθύνη) ∙

Από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή δεν
αφαιρείται φόρος παρακράτησης, όπως προβλέπεται από τη
Διμερή Σύμβαση και τις τοπικά ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν παραδώσει στη Pirelli το
ως άνω πιστοποιητικό και την υπεύθυνη δήλωση κατά την
πρώτη ημερομηνία πληρωμής, τότε από την αμοιβή αφαιρείται ο
υφιστάμενος φόρος παρακράτησης.

Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής υποχρεούται να
προστατεύσει και να αποζημιώσει την Pirelli από οποιαδήποτε
ζημία, απώλεια, δαπάνη ή έξοδα (περιλαμβανομένων των τυχόν
κυρώσεων που επιβάλλονται στην Pirelli σε συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία) που επιβλήθηκε στην Pirelli ως συνέπεια
οποιασδήποτε παραβίασης και/ή μη εκπλήρωσης από τον
Προμηθευτή οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτής του όρου.

με

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Παραγγελία/-ες ή/και στη
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Σύμβαση/-εις και με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικής
εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Προμηθευτής
εγγυάται την καταλληλότητα για τη χρήση των Προϊόντων που
παρέχονται για τουλάχιστον 2 (έτη) από την ημερομηνία
παράδοσης.

7.2

συμφωνούνται με τον Προμηθευτή σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση.
Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος της Pirelli
σύμφωνα με την Παραγγελία/-ες ή / και τη Σύμβαση/ες, καθώς
και της τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας, ο Προμηθευτής, κατόπιν
αιτήματος της Pirelli και εντός εύλογου όρου που ορίζει η ίδια η
Pirelli, υποχρεούται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά το
ελαττωματικό Προϊόν/-α ή/και να εκτελέσει την Υπηρεσία
σύμφωνα με τις σχετικές Παραγγελίες ή/και Συμβάσεις. Εάν ο
Προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, η Pirelli θα
έχει το δικαίωμα, εναλλακτικά και κατά την αποκλειστική της
κρίση, (i) να καταγγείλει τις σχετικές Συμβάσεις ή/και
Παραγγελίες σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο 6, (ii) μείωσης
της τιμής του ελαττωματικού Προϊόντος/-ων ή Υπηρεσίας/-ων, ή
(iii) εάν ένα μόνο μέρος του Προϊόντος/-ων ή Υπηρεσίας/-ων είναι
ελαττωματικό, να ζητήσει από τρίτο προμηθευτή της επιλογής
του να παράσχει το ελαττωματικό Προϊόν/-α ή Υπηρεσία/ες με
έξοδα του Προμηθευτή -.

Ποσότητα
Εάν οι παραδοθείσες ποσότητες εμπορευμάτων δεν
αντιστοιχούν στις συμφωνημένες ποσότητες βάσει της
Σύμβασης/-ων ή / και της Παραγγελίας/-ων, η Pirelli μπορεί, κατά
τη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει:
(α) να αποδεχθεί τις ποσότητες που παραδόθηκαν και να
μεταβάλει αναλόγως τις ποσότητες των μεταγενέστερων
προμηθειών · ή
(β) να απαιτήσει από τον Προμηθευτή να αναλάβει τις
ποσότητες που υπερβαίνουν τις παραγγελθείσες
ποσότητες ή, εάν η Pirelli το κρίνει σκόπιμο, να επιστρέψει
όλες ή μέρος των προαναφερθεισών ποσοτήτων, με έξοδα
του Προμηθευτή · Η Pirelli δικαιούται: (i) να χρεώνει στον
Προμηθευτή τα έξοδα για την επιστροφή και για την
αποθήκευση, εάν ο Προμηθευτής δεν αναλάβει αμέσως το
Προϊόν/-α, και (ii) επιστροφή της πληρωμής αυτών των
ποσοτήτων, εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
(γ)να ζητήσει από τον Προμηθευτή να στείλει αμέσως τις
ελλείπουσες ποσότητες Αγαθών, χρεώνοντας τον
Προμηθευτή με τα έξοδα που προκύπτουν από την
υπαιτιότητά του.
Η Pirelli μπορεί να ασκήσει τις επιλογές που αναφέρονται
παραπάνω εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία
παράδοσης του Προϊόντος/-ων.

7.3

Εάν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Pirelli
αποφασίσει να πραγματοποιήσει εκστρατεία ανάκλησης ή
αντικατάστασης των δικών της προϊόντων λόγω ελαττωμάτων
του Προϊόντος/-ων που προέρχονται από τον προμηθευτή, ο
τελευταίος θα αποζημιώσει την Pirelli από οποιαδήποτε
ενέργεια, ή αξίωση τρίτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
δαπανών, εξόδων και χρεώσεων που απαιτούνται για την
εκστρατεία
ανάκλησης
ή
αντικατάστασης
(συμπεριλαμβανομένων
των
εξόδων
διαχείρισης
ή
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης).
7.4

Ο Προμηθευτής συνάπτει με δικά του έξοδα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο (με πρωτασφαλιστή και κατώτατα όρια σύμφωνα με
τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς) που καλύπτει την ευθύνη του
για
ζημίες
σε
τρίτους
για
οποιονδήποτε
λόγο,
συμπεριλαμβανομένης της
ευθύνης
του παραγωγού,
απoρρέουσα από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων βάσει της
Παραγγελίας/-ων ή / και της Σύμβασης/-εων. Ο Προμηθευτής
παραδίδει στην Pirelli αντίγραφο αυτού του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.

Ποιότητα
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το Προϊόν/-α που παρέχονται και η
Υπηρεσία/-ες που εκτελούνται θα είναι χωρίς ελαττώματα και
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα Προϊόντα και οι
Υπηρεσίες που παρέχονται ή εκτελούνται θεωρούνται
ελαττωματικά σε περίπτωση που:

7.5

α) δεν ανταποκρίνονται στην Παραγγελία ή και Σύμβαση· ή
β) δεν ανταποκρίνονται στα δείγματα και πρωτότυπα που έχουν
παραδοθεί από τον Προμηθευτή ·
γ) δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία η Pirelli
σκόπευε ευλόγως να τα χρησιμοποιήσει.
7.6
Η Pirelli θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις στις
εγκαταστάσεις του Προμηθευτή τόσο για την επιθεώρηση των
Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών και για αποδοχή των
Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών, εάν απαιτείται, και για έλεγχο του
συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται στην οργάνωση του
Προμηθευτή. Οι μέθοδοι και η έκταση της επιθεώρησης

Ασφάλεια

Γενική αποζημίωση
Ο Προμηθευτής αποζημιώνει την Pirelli και τους αντιπροσώπους
της και αποκαθιστά την βλάβη, από οποιαδήποτε απώλεια,
αξίωση, δαπάνη ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών
εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων) που υπέστη η Pirelli ή
οι αντιπρόσωποι της προκληθείσα από οποιαδήποτε παραβίαση
του Προμηθευτή σε σχέση με προμήθεια ή/και χρήση του
Προϊόντος/-ων ή/και της εκτέλεσης της Υπηρεσίας/-ων.
Πιστοποίηση του Προμηθευτή
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση/-εις ή / και στην
Παραγγελία/-ες, ο Προμηθευτής θα αποδείξει στην Pirelli τη
συμμόρφωσή του με την πιστοποίηση ISO 9001 ή/και
οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση που εύλογα ζήτησε η Pirelli
μέσω διαπιστευμένου πρακτορείου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αναφορικά με την παραγγελία σας που αναφέρεται ως άνω, αποδεχόμαστε τους όρους και τις συνθήκες που περιέχονται σε αυτήν.
Αποδεχόμαστε επίσης, χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη, τους Γενικούς Όρους για την αγορά Προϊόντος/-ων και Υπηρεσίας/-ων της Pirelli που
επισυνάπτονται.

Σφραγίδα και Υπογραφή Προμηθευτή
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