
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ PLUS

Η AD TYRES INTERNATIONAL SLU,  εταιρεία η οποία έχει  συσταθεί  βάσει  του δικαίου της
Ανδόρας με τη μορφή societat limitada unipersonal με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο
μητρώο  εμπόρων  και  εταιρειών  της  Ανδόρας  με  τον  αριθμό  16339,  και  έχει  την  έδρα  της  στη
διεύθυνση Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-
112,  ANDORRA LA VELLA (Πριγκιπάτο  της  Ανδόρας),  email:  cm@adtyre.com,  τηλ.  :  +376
810 888 (εφεξής « Εγγυητής ») προτείνει επιπλέον υπηρεσία, μαζί με την πώληση των ελαστικών
της, μία εμπορική εγγύηση της οποίας οι όροι και οι προϋποθέσεις παρατίθενται στη συνέχεια. 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Απόδειξη παραλαβής σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 των ΓΟΠ. 

Δικαιούχος ορίζεται ο πελάτης του ιστότοπου που ζήτησε την Εγγύηση ελαστικών
Plus ταυτόχρονα με την αγορά ελαστικού. 

ΓΟΠ ορίζονται  οι  γενικοί  όροι  και  προϋποθέσεις  πώλησης  της
elastikaleader. 

Πελάτης ορίζεται  κάθε  καταναλωτής,  πελάτης  του  Εγγυητή,  είτε  είναι
Δικαιούχος είτε όχι της Εγγύησης ελαστικών.

Καταναλωτής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν
εμπίπτουν  στην  εμπορική,  βιομηχανική,  βιοτεχνική,  ελεύθερη  ή
γεωργική δραστηριότητά του. 

Σύμβαση εγγύησης σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 2. 

Προθεσμία
υπαναχώρησης

σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου   10  .

Ανωτέρα βία ορίζεται ένα συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο του υπόχρεου, που
δεν μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης
και  του  οποίου  οι  επιπτώσεις  δεν  μπορούν  να  αποφευχθούν  με
κατάλληλα μέτρα,  και  εμποδίζει  την εκτέλεση της υποχρέωσης από
τον υπόχρεο.

Εγγυητής ορίζεται  η  AD TYRES INTERNATIONAL SLU της  οποίας  τα
στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στην Εισαγωγή. 

Ελαστικό ορίζεται  ένα  ελαστικό  που  πωλήθηκε  από  τον  Εγγυητή  μέσω  του
ιστότοπου. 

Ιστότοπος ορίζεται  ο  ιστότοπος  του  Εγγυητή  διαθέσιμος  στη  διεύθυνση  URL
elastikaleader.gr.

Δικαιούχος του 
Δικαιώματος  

σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου   10  . 

1



υπαναχώρησης

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η  παρούσα  σύμβαση  (« σύμβαση  εγγύησης »)  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  όρων  και  των
προϋποθέσεων της Εγγύησης ελαστικών Plus. 

Η Εγγύηση ελαστικών Plus είναι μία « εμπορική εγγύηση » κατά την έννοια των άρθρων 2.12 και 17
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση
του  κανονισμού  (ΕΕ)  2017/2394  και  της  οδηγίας  2009/22/CE και  την  κατάργηση  της  οδηγίας
1999/44/ΕΚ. 

Με την παρούσα Εγγύηση ελαστικών Plus, ο Εγγυητής δεσμεύεται, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις,
ότι το ή τα ελαστικά που αγοράστηκαν από τον Δικαιούχο έχουν ανώτερη ανθεκτικότητα από την
αναμενόμενη για τη συνήθη χρήση έναντι των κινδύνων διάτρησης και εξογκωμάτων.

Συγκεκριμένα,  οι  νομικές  εγγυήσεις  παρέχουν  ουσιαστικά  εγγύηση κατά  των  ελαστικών  που  δεν
συμμορφώνονται με τα κριτήρια για τη συνήθη χρήση ή είναι ακατάλληλα για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.  Ωστόσο,  οι  εγγυήσεις  αυτές  σπάνια  δίνουν  τη  δυνατότητα  στον  Πελάτη  να  έχει
ελαστικό αντικατάστασης σε περίπτωση διάτρησης ή εξογκώματος.

Η παρούσα Εγγύηση ελαστικών Plus παρέχει στον Δικαιούχο μία πιο εκτεταμένη προστασία έναντι
των κινδύνων διάτρησης και εξογκωμάτων υπό προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων
που καθορίζονται  στην παρούσα Εγγύηση ελαστικών  Plus. Επομένως, η Εγγύηση ελαστικών  Plus
λειτουργεί ως επέκταση των νομικών εγγυήσεων προς όφελος του Δικαιούχου.

Εφιστάται  η  προσοχή  στον  Δικαιούχο  στο  γεγονός  ότι  η  Εγγύηση  ελαστικών  Plus δεν  αποτελεί
ασφαλιστικό προϊόν γιατί δεν εγγυάται στον Δικαιούχο προστασία ενάντια σε εξωγενείς κινδύνους
σχετικά με την ανθεκτικότητα των ελαστικών που ο Εγγυητής δεσμεύεται να εγγυηθεί προς όφελος
του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος είναι ελεύθερος, ανεξάρτητα από την παρούσα Εγγύηση ελαστικών
Plus, να ασφαλίσει το προϊόν σε μία ασφαλιστική εταιρεία για να καλύψει αυτούς τους κινδύνους
(βανδαλισμός, ατύχημα, κτλ.)

Η παρούσα Εγγύηση ελαστικών Plus είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο και αποστέλλεται στον Δικαιούχο
σε σταθερό μέσο με συνημμένο αρχείο την Απόδειξη παραλαβής όπως αναφέρεται στους ΓΟΠ. 

Η  Σύμβαση  εγγύησης  θεωρείται  ότι  έχει  συναφθεί  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  Απόδειξης
παραλαβής.  

Ο Εγγυητής εξασφαλίζει την τήρηση αρχείου της Σύμβασης εγγύησης για περίοδο δέκα χρόνων από
τη  σύναψή  της.  Ο Δικαιούχος  έχει  πρόσβαση  στην  αρχειοθετημένη  Σύμβαση  εγγύησης  με  απλό
αίτημα που απευθύνει στον Εγγυητή (https://www.elastikaleader.gr/epikoinonia).

Ο Δικαιούχος ενημερώνεται ότι η σύναψη της Σύμβασης εγγύησης συνεπάγεται την υποχρέωσή του
να πληρώσει το τίμημα προς όφελος του Εγγυητή.

3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
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Ανεξάρτητα  από  την  εγγραφή  ή  μη  στην  Εγγύηση  ελαστικών  Plus,  η  εταιρεία  AD TYRES
INTERNATIONAL SLU διατηρεί την υποχρέωση, όσον αφορά όλα της τα ελαστικά, των νομικών
εγγυήσεων όπως αυτές ισχύουν.  

Συνεπώς,  κάθε  Πελάτης  έχει  νόμιμο  δικαίωμα  προσφυγής  κατά  του  Εγγυητή,  χωρίς  έξοδα,  σε
περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών και σε αυτή την προσφυγή η Εγγύηση ελαστικών
Plus είναι μη εκτελεστή. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η  Εγγύηση  ελαστικών  Plus ισχύει  αποκλειστικά  για  την  πώληση  μέσω  του  Ιστότοπου  ενός  ή
περισσοτέρων ελαστικών από τον Εγγυητή στον Δικαιούχο που επέλεξε την Εγγύηση ελαστικών Plus
και πλήρωσε το αντίστοιχο τίμημα ταυτόχρονα με την αγορά του ή των ελαστικών.

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της Εγγύησης ελαστικών Plus: 

 οι πωλήσεις προϊόντων εκτός των ελαστικών ή η παροχή κάθε υπηρεσίας από τον Εγγυητή
προς τον Δικαιούχο·

 όλες οι πωλήσεις στον Ιστότοπο ενός ή περισσοτέρων ελαστικών σε Πελάτες που δεν έχουν
επιλέξει και/ή δεν έχουν καταβάλει το τίμημα της Εγγύησης ελαστικών Plus ταυτόχρονα με
την παραγγελία του ή των σχετικών ελαστικών. 

 κάθε Ελαστικό του οποίου η τιμή μονάδας είναι πάνω από 150 € (συμπεριλαμβανομένων των
φόρων).

Εφιστάται η προσοχή στον Δικαιούχο στο γεγονός ότι η εγγραφή στην Εγγύηση ελαστικών Plus για
μία παραγγελία ισχύει  μόνο για τα ελαστικά της συγκεκριμένης παραγγελίας και  όχι  για όλες τις
παραγγελίες  που  έγιναν  στο  παρελθόν  ή  θα  γίνουν  στο  μέλλον,  και  δεν  εγγράφηκαν  ή  δεν  θα
εγγραφούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα στην Εγγύηση ελαστικών Plus.

5. ΤΙΜΗΜΑ

Το  τίμημα  της  Εγγύησης  ελαστικών  Plus υπολογίζεται  με  βάση  την  τιμή  των  τριών  ευρώ και
πενήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένων των φόρων (  3,50 €)   ανά ελαστικό, και ισχύει για το σύνολο
των ελαστικών της ίδιας παραγγελίας.

Με εξαίρεση την περίπτωση που μία παραγγελία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Ελαστικά με τιμή
άνω  των  150  € συμπεριλαμβανομένων  των  φόρων  (βλ.  άρθρο  4),  ο  Δικαιούχος  δεν  μπορεί  να
διασπάσει την εφαρμογή της Εγγύησης ελαστικών Plus ανάλογα με τα ελαστικά που βρίσκονται στην
ίδια  παραγγελία.  Αν  ο  Δικαιούχος  επιθυμεί  η  Εγγύηση  ελαστικών  Plus  να  εφαρμοστεί  μόνο  σε
συγκεκριμένα ελαστικά της παραγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιήσει ξεχωριστές παραγγελίες.

Το άρθρο 6 των ΓΟΠ ισχύει για την πληρωμή του τιμήματος της Εγγύησης ελαστικών Plus.

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Η  παρούσα  Εγγύηση  ελαστικών  Plus ισχύει  για  τα  ελαστικά  που  παραδίδονται  στην  ελληνική
επικράτεια.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα Εγγύηση ελαστικών Plus ισχύει από την ημερομηνία της εγγραφής της και για διάρκεια
που εκτείνεται έως μία πιθανή αντικατάσταση του εγγυημένου ελαστικού εξαιτίας ελαττώματος που
καλύπτεται  από την Εγγύηση ελαστικών  Plus,  σύμφωνα με το άρθρο 8 της  παρούσας Σύμβασης
εγγύησης  και,  σε  κάθε  περίπτωση,  για  μέγιστη  διάρκεια  ενός  (1)  έτους.  Συνοπτικά,  η  Εγγύηση
ελαστικών  Plus θα  λήξει  με  την  επέλευση  του  πρώτου  από  αυτά  γεγονότος,  δηλαδή  της
αντικατάστασης  του  εγγυημένου  ελαστικού  ή  της  λήξης  της  περιόδου  του  ενός  (1)  έτους,  όπως
αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Η διάρκεια αυτή είναι αμετάκλητη και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να τερματίσει
πρόωρα τη Σύμβαση εγγύησης εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις ή την άσκηση
του δικαιώματος υπαναχώρησης του Πελάτη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του εγγυημένου ελαστικού,  εναπόκειται  στον Δικαιούχο η επιλογή
μίας νέας Εγγύησης ελαστικών Plus για το ελαστικό αντικατάστασης, εάν ο ίδιος το επιθυμεί.

Η διάρκεια που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν δύναται να παραταθεί σιωπηρώς.

Οποιοδήποτε πλεονέκτημα που παρέχεται ελεύθερα από τον Εγγυητή στον Δικαιούχο μετά τη λήξη
της διάρκειας που καθορίζεται από το παρόν άρθρο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί σαν
συνέχιση της ισχύος της παρούσας Σύμβασης εγγύησης.

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Δυνάμει  της  παρούσας  Εγγύησης  ελαστικών  Plus,  ο  Δικαιούχος  έχει  δικαίωμα  για  μία  (1)
αντικατάσταση  του  ελαστικού  σε  περίπτωση  διάτρησης  ή  εξογκώματος  που  προέκυψε  μετά  την
παράδοση του ελαστικού και ως άμεση συνέπεια ενδογενούς αιτίας του συγκεκριμένου ελαστικού, η
οποία  παρουσιάζει  ένα  επίπεδο  μικρότερο  αντοχής  σε  σχέση  με  αυτό  που  εγγυάται  ο  Εγγυητής
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εγγύησης ελαστικών Plus.

Εξαιρούνται  από  την  παρούσα  Εγγύηση  ελαστικών    Plus   οι  διατρήσεις  ή  τα  εξογκώματα  που  
προκύπτουν άμεσα από   εξωγενή αιτία   του συγκεκριμένου ελαστικού   και συγκεκριμένα:

 εσκεμμένο σφάλμα ή αμέλεια του Δικαιούχου ή ενός τρίτου (σε σχέση με τον Εγγυητή ή
υπαλλήλους του ή συνεργάτες) κατά την τοποθέτηση ή τον χειρισμό του ή των ελαστικών· 

 τροχαίο ατύχημα·

 βανδαλισμό ή εκ προθέσεως πράξη του Δικαιούχου ή ενός τρίτου·

 μηχανική βλάβη του οχήματος·

 πυρκαγιά,  έκρηξη ή άμεση έκθεση σε επικίνδυνα υλικά κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής
Συμφωνίας που αφορά τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων υλικών (ADR)· ή

 ανωτέρα βία.

Η αντικατάσταση του ελαστικού πραγματοποιείται με τη χορήγηση ενός κωδικού προσφοράς στον
Δικαιούχο που του επιτρέπει να παραγγείλει δωρεάν το ίδιο ελαστικό ή, αν δεν είναι διαθέσιμο, ένα
ίδιο ελαστικό της γκάμας. 

Παρά τα οριζόμενα ανωτέρω,  τα έξοδα αποστολής του ελαστικού αντικατάστασης βαραίνουν τον
Δικαιούχο.

9. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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Για να υλοποιήσει την Εγγύηση ελαστικών Plus, ο Δικαιούχος καλείται να επισκεφθεί τον προσωπικό
του λογαριασμό στον Ιστότοπο και να υποβάλλει σχετικό αίτημα. Ο Δικαιούχος πρέπει να στείλει
φωτογραφίες του ή των κατεστραμμένων ελαστικών.

Ο Εγγυητής διαθέτει προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος προκειμένου να
αναλύσει τη ζημιά και να ενημερώσει τον Δικαιούχο για τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής.

Σε περίπτωση που η ζημιά καλύπτεται από την Εγγύηση ελαστικών Plus, ο Εγγυητής θα στείλει στον
Δικαιούχο,  μέσα  σε  διάστημα  τριών  (3)  ημερών  από  τη  λήξη  προθεσμίας  της  ως  άνω
πραγματογνωμοσύνης, έναν κωδικό προσφοράς προκειμένου να παραγγείλει δωρεάν το ή τα ελαστικά
αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που η ζημιά δεν καλύπτεται από την Εγγύηση ελαστικών Plus, ο Εγγυητής θα στείλει
στον Δικαιούχο μία επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άρνησης αντικατάστασης μέσα σε
διάστημα τριών (3) ημερών από τη λήξη προθεσμίας της ως άνω πραγματογνωμοσύνης.

10. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Είναι  δικαιούχος  του  δικαιώματος  υπαναχώρησης  (ο  «Δικαιούχος  του  δικαιώματος
υπαναχώρησης»):

 ο Πελάτης Καταναλωτής όταν η Σύμβαση εγγύησης συνάπτεται εξ αποστάσεως, σε συνέχεια
τηλεφωνικής προσέγγισης ή εκτός εμπορικού καταστήματος· 

 ο  Πελάτης  Επαγγελματίας   όταν  η  Σύμβαση  εγγύησης  συνάπτεται  εκτός  εμπορικού
καταστήματος,  εφόσον  το  αντικείμενο  της  Σύμβασης  δεν  εμπίπτει  στο  πεδίο  κύριας
δραστηριότητας του Πελάτη Επαγγελματία και ο αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων
του δεν υπερβαίνει τους πέντε.                    

Ο  Δικαιούχος  του  δικαιώματος  υπαναχώρησης  διαθέτει  προθεσμία  δεκατεσσάρων  (14)  ημερών
(εφεξής  «Προθεσμία  υπαναχώρησης»)  για  να  ασκήσει  το  δικαίωμα  υπαναχώρησης  χωρίς  να
αναφέρει τους λόγους, ούτε να επιβαρυνθεί άλλο κόστος πέρα από ό,τι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Η Προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από τη σύναψη της Σύμβασης εγγύησης. 

Η ημέρα που συνάπτεται  η  Σύμβαση εγγύησης δεν  μετράται  στην  Προθεσμία  υπαναχώρησης.  Η
Προθεσμία υπαναχώρησης  αρχίζει από την πρώτη ώρα της πρώτης ημέρας και λήγει στο τέλος της
τελευταίας  ώρας  της  τελευταίας  ημέρας  της  Προθεσμίας  υπαναχώρησης.  Αν  η  Προθεσμία
υπαναχώρησης  λήγει  Σάββατο,  Κυριακή,  αργία  ή  εορτή,  παρατείνεται  έως  την  επόμενη  πρώτη
εργάσιμη ημέρα.

Για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  υπαναχώρησης,  ο  Δικαιούχος  του  δικαιώματος  υπαναχώρησης
ενημερώνει τον Εγγυητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει στέλνοντας στον Εγγυητή, πριν από
τη λήξη της Προθεσμίας υπαναχώρησης, τη φόρμα που διατίθεται εδώ, συμπληρωμένη σωστά και να
δηλώσει  την  ξεκάθαρη  βούλησή  του  να  υπαναχωρήσει  μέσω  διαδικτύου
(https://www.elastikaleader.gr/epikoinonia).  Η  ευθύνη  της  απόδειξης  άσκησης  του  δικαιώματος
υπαναχώρησης βαραίνει τον Δικαιούχο του δικαιώματος υπαναχώρησης.
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Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Εγγυητής επιστρέφει στον Δικαιούχο του δικαιώματος
υπαναχώρησης το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την
απόφαση του Δικαιούχου να υπαναχωρήσει.

Ο  Εγγυητής  επιστρέφει  τα  χρήματα  χρησιμοποιώντας  τον  ίδιο  τρόπο  πληρωμής  με  αυτόν  που
χρησιμοποιήθηκε  από τον Δικαιούχο του δικαιώματος  υπαναχώρησης για  την αρχική συναλλαγή,
εκτός ρητής συμφωνίας του Δικαιούχου του δικαιώματος υπαναχώρησης έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί
άλλος τρόπος πληρωμής και στο μέτρο που η επιστροφή των χρημάτων δεν επιβαρύνει με έξοδα τον
Δικαιούχο του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Αν ο Δικαιούχος του δικαιώματος υπαναχώρησης επιθυμεί η εκτέλεση της Εγγύησης ελαστικών Plus
να ξεκινήσει πριν από το τέλος της Προθεσμίας υπαναχώρησης, ο Εγγυητής λαμβάνει το ρητό αίτημά
του με κάθε μέσο για τις συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και σε χαρτί ή σταθερό μέσο για
τις συμβάσεις που συνάπτονται εκτός εμπορικού καταστήματος.

Ο Δικαιούχος του δικαιώματος υπαναχώρησης που άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησής του από τη
Σύμβαση εγγύησης της οποίας η εκτέλεση έχει ξεκινήσει, με ρητό του αίτημα, πριν από το τέλος της
Προθεσμίας  υπαναχώρησης,  καταβάλλει  στον  Εγγυητή  το  αντίστοιχο  ποσό  για  την  παρεχόμενη
υπηρεσία έως την ανακοίνωση της απόφασής του να υπαναχωρήσει· το ποσό αυτό είναι ανάλογο με
τη  συνολική  τιμή  που  έχει  συμφωνηθεί  στη  Σύμβαση  εγγύησης.  Αν  η  συνολική  τιμή  είναι
μεγαλύτερη, το ορθό ποσό υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία της υπηρεσίας.

Κανένα ποσό δεν οφείλεται από τον καταναλωτή που έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αν το
ρητό αίτημά του δεν έχει ληφθεί από τον Εγγυητή σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θέτει τέλος στην υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών
να εκτελέσουν τη Σύμβαση εγγύησης.
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11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Πωλητή σχετικά με τον Πελάτη στο πλαίσιο της
πώλησης αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για την οποία ο Πωλητής είναι ο
μόνος που μπορεί να καθορίσει τα μέσα και τους σκοπούς και είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνος αυτής
της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3.4 του Ν. 15/2003 της Ανδόρας της 18ης Δεκεμβρίου 2003
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Πελάτης καλείται να διαβάσει την Πολιτική απορρήτου και τη σελίδα των   Cookies   του Ιστότοπου
προκειμένου  να  ενημερωθεί  για  τους  όρους  επεξεργασίας  και  διατήρησης  των  προσωπικών
δεδομένων από τον Πωλητή.

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση Ανωτέρας βίας που έχει ως αποτέλεσμα την οριστική παρακώλυση του οφειλέτη, η
Σύμβαση  εγγύησης  λύεται  αυτοδικαίως  και  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  απαλλάσσονται  από  τις
υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση Ανωτέρας βίας που έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή παρακώλυση, η εκτέλεση της
υποχρέωσης αναβάλλεται, εκτός αν η καθυστέρηση που θα προκύψει δεν δικαιολογεί τη λύση της
Σύμβασης εγγύησης.

Η αδυναμία εκτέλεσης μίας συμβατικής υποχρέωσης από ένα μέρος απαλλάσσει αντίστοιχα το μέρος
αυτό όταν προβαίνει σε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι οριστική, εκτός αν έχει συμφωνηθεί να
την αναλάβει ή έχει εκ των προτέρων δοθεί εντολή στο συμβαλλόμενο μέρος.

13. ΤΙΤΛΟΙ

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση εγγύησης παρέχονται μόνο για πρακτικούς λόγους και
δεν πρέπει να επηρεάζουν την έννοια ή τη δομή των όρων της Σύμβασης εγγύησης. 

Σε περίπτωση δυσκολίας ερμηνείας ενός οποιουδήποτε τίτλου που εμφανίζεται πάνω από τις ρήτρες,
και μία οποιαδήποτε ρήτρα, οι τίτλοι θα κηρυχθούν ανυπόστατοι.

14. ΙΣΧΥΣ

Αν ένας ή περισσόοτεροι όροι της Σύμβασης εγγύησης κηρυχθούν άκυροι, μη καταγεγραμμένοι ή μη
αντιτάξιμοι  βάσει  νόμου,  κανονισμού  ή  σε  συνέχεια  οριστικής  απόφασης  αρμόδιου  δικαστηρίου,
αυτός ή αυτοί οι όροι θα πρέπει να αποσπασθούν από τη Σύμβαση εγγύησης. Οι υπόλοιποι όροι της
Σύμβασης εγγύησης θεωρούνται έγκυροι και θα ισχύουν, εκτός αν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποδείξει
ότι οι όροι που ακυρώθηκαν έχουν θεμελιώδη και καθοριστική σημασία χωρίς τους οποίους δεν θα
είχε συνάψει τη Σύμβαση. 

15. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ
Το γεγονός ότι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κάνει χρήση της παράβασης από το άλλο μέρος σε
κάποια υποχρέωση που προκύπτει από τη Σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν παραίτηση από την
εκτέλεση της υποχρέωσης επειδή δεν υπάρχει παραγραφή.
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16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση εγγύησης υπόκειται στο δίκαιο της Ανδόρας. 

Ωστόσο,  υπενθυμίζεται  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6§2  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αρ.593/2008  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 (αποκαλούμενος « Rome I »), η
επιλογή  του  δικαίου  της  Ανδόρας  δεν  μπορεί  να  στερήσει  από  τον  ευρωπαίο  καταναλωτή  την
προστασία που του εξασφαλίζουν οι υποχρεωτικές διατάξεις από τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει
παρέκκλιση και οι οποίες θα εφαρμοστούν σε περίπτωση έλλειψης όρων σύμβασης στο εφαρμοστέο
δίκαιο.

17. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε
την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διατίθεται στην
παρακάτω διεύθυνση: R  é  solution     des     Litiges     en     Ligne  .
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