
 

Σύμβαση 
 

1.Εισαγωγή 
Η παρούσα εμπορική σύμβαση αφορά την συμφωνία που έχει συναφθεί με την εταιρεία Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Η 

σύμβαση αφορά τους όρους προσφοράς για αγορές από την εταιρεία Klawiszedolaptopa.pl και δεν αποτελεί δέσμευση εκτέλεσης 

παραγγελιών.  
 Ορισμοί: 

Εντολοδόχος – η εταιρεία "Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof" 

Εντολοδότης – η εταιρεία που υπογράφει την σύμβαση 

Ιστότοπος (ηλεκτρονικό κατάστημα) – www.pliktra.gr 

 

2.Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης 
Η εταιρεία Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof καλούμενη εφ' εξής Εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει 

υπηρεσίες στον Εντολοδότη υπό τους όρους προσφορών που αναφέρονται στο σημ.4. Οι υπηρεσίες αναφέρονται στην πώληση 

αγαθών που διατίθενται στον Ιστότοπο του Εντολοδόχου. 

 

3.Τρόπος αποστολής αγαθών/υπηρεσιών 
Το αγαθό που παραγγέλνεται από τον Εντολοδότη θα αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου. Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να 

προχωρήσει στην αποστολή του αγαθού εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία πληρωμής του χρηματικού ποσού. 

 

4.Τιμές, μέσα και προθεσμία πληρωμής 
Το κόστος του αγαθού, το μέσο πληρωμής και η προθεσμία πληρωμής καθορίζονται στον Ιστότοπο του Εντολοδόχου και αποτελούν 

τρέχουσες ισχύουσες τιμές. Ο Εντολοδότης μπορεί επιπλέον να κάνει χρήση από τους όρους των προσφορών, δηλαδή της έκπτωσης 

50% για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Χρόνος ισχύος των όρων προσφοράς: μέχρι την 

λήξη τους, αλλά όχι λιγότερο από ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

5.Τεχνική τεκμηρίωση 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραγγελθέντων προϊόντων από τον Εντολοδότη περιέχονται στον 

Ιστότοπο του Εντολοδόχου. 

 

6.Διάρκεια ισχύος και όροι εγγύησης 
Πληροφορίες σχετικά με την χρονική διάρκεια ισχύος και τους όρους της εγγύησης περιέχονται στον Ιστότοπο του Εντολοδόχου και 

αποτελούν τους τρέχοντες ισχύοντες γενικούς όρους που αφορούν την διάρκεια εγγύησης και τους όρους αυτής. 

 

7.Ισχύοντες κανόνες διαιτησίας σε περιπτώσεις διαφορών 
Σε περίπτωση διαφορών ο Εντολοδότης θα έρθει σε επικοινωνία με τον Εντολοδόχο (ή ο Εντολοδόχος με τον Εντολοδότη) μέσω 

τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου (αλληλογραφία) για την αποσαφήνιση των διαφορών. 

 

8.Ειδικοί όροι 
Από τους όρους προσφοράς και την υπογραφή της σύμβασης μπορούν να κάνουν χρήση μόνο εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο 

της πληροφορικής. Για να συμμετάσχει στους όρους προσφοράς ο Εντολοδότης πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το παρόν 

έγγραφο και να το στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail του Εντολοδόχου: support@laptopkey.eu μέχρι την 31.01.2018, οι 

όροι της σύμβασης ισχύουν από την στιγμή δημιουργίας λογαριασμού από τον Εντολοδότη στον ιστότοπο του Εντολοδόχου και την 

ενεργοποίηση της έκπτωσης από τον Εντολοδόχο σε έως 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δημιουργίας λογαριασμού από τον 

Εντολοδότη. 

 

9.Εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων 
Σε περίπτωση εμφάνισης απρόβλεπτων περιστάσεων ο Εντολοδότης θα έρθει σε επικοινωνία με τον Εντολοδόχο (ή ο Εντολοδόχος με 

τον Εντολοδότη) μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου (αλληλογραφία) για λόγους πληροφόρησης. 

Κάθε τυχόν απρόβλεπτη περίσταση θα αντιμετωπίζεται από τον Εντολοδότη και ο Εντολοδόχο ξεχωριστά. 

 

Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ:  

Εντολοδόχου: Klawiszedolaptopa.pl, οδ. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Πολωνία, NIP: PL9910265125…………………………….. 

και Εντολοδότη:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                              όνομα εταιρείας                           διεύθυνση                   Αρ. NIP (ΑΦΜ)                      ημερομηνία και υπογραφή 

mailto:support@laptopkey.eu

