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(Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο.)
1. Πεδίο εφαρμογής

5. Προϋποθέσεις παράδοσης

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν
για παραδόσεις και υπηρεσίες της BELIMO
Automation AG, Hinwil (εφεξής“BELIMO”) προς
τον πελάτη. Εάν ο πελάτης ζητήσει παράδοση ή
υπηρεσία στο εξωτερικό, η σύμβαση θα
συνάπτεται με την τοπική εταιρία BELIMO στην εν
λόγω χώρα ή με μια εταιρεία BELIMO που θα
κατονομάζεται
από
την
BELIMO
στην
επιβεβαίωση της παραγγελίας. Σε αυτή την
περίπτωση, θα ισχύουν οι Γενικοί Όροι και οι
Προϋποθέσεις της εταιρείας BELIMO που θα
ορίζεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Σε
περίπτωση που η παράδοση μας περιλαμβάνει
Λογισμικό και συνοδευτικά έγγραφα, εκτός από
τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
ισχύουν και οι όροι της σύμβασης της άδειας
χρήσης. Ωστόσο, σε περίπτωση διαφορών, θα
υπερισχύσει η σύμβαση της άδειας χρήσης.

Όλες οι ώρες, οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες
παράδοσης θεωρούνται μη δεσμευτικές, εκτός
εάν η δεσμευτική τους φύση έχει συμφωνηθεί
ρητώς και γραπτώς. Οι δεσμευτικές προθεσμίες
και ημερομηνίες παράδοσης που έχουν
συμφωνηθεί γραπτώς τηρούνται όταν το προϊόν
γίνεται διαθέσιμο στην αποθήκη διανομής προτού
παρέλθουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες. Εάν η
BELIMO καθυστερήσει τη παράδοση, θεωρείται
ότι ο πελάτης εξακολουθεί να ζητά την παράδοση.
Εξαιρείται η αποζημίωση για καθυστερημένη
παράδοση ή για αντικατάσταση. Εάν δεν
αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην επιβεβαίωση
παραγγελίας, οι παραδόσεις είναι σύμφωνα με
τους όρους Incoterms® 2020 DAP Goods recipient
(DAP = Delivered At Place, παραδοτέο στον τόπο
προορισμού).

2. Σύναψη της σύμβασης

Τα τιμολόγια που εκδίδει η BELIMO πρέπει να
εξοφλούνται στο ακέραιο εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία έκδοσης τους. Μετά το πέρας της
προθεσμίας πληρωμής, ο πελάτης θα οφείλει
αυτομάτως στην BELIMO έξοδα όχλησης αξίας
50,00 Ελβετικών φράγκων ή τόκους υπερημερίας
ύψους 7.75% ετησίως, εάν ο τόκος υπερημερίας
υπερβαίνει το ποσό των εξόδων όχλησης. Εάν ο
πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, η BELIMO
διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει περαιτέρω
παραδόσεις. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να
αντισταθμίσει εκκρεμείς λογαριασμούς από την
BELIMO με τυχόν ανταπαιτήσεις.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί με την
λήψη μιας επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον
πελάτη ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους
επιβεβαίωσης κατά το διαχωρισμό των
προϊόντων για τα οποία έχει γίνει παραγγελία από
την BELIMO. Όλοι οι κατάλογοι, τα φυλλάδια και
οι δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο θεωρούνται
πρόσκληση για προσφορά και δεν είναι
δεσμευτικά για την BELIMO. Τροποποιήσεις ή
προσθήκες σε αυτούς τους Γενικού Όρους και
Προϋποθέσεις ή στη σύμβαση δεν είναι έγκυρες
χωρίς την γραπτή έγκριση της BELIMO.
Παραγγελίες οι οποίες παρεκκλίνουν από τις
προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί από την
BELIMO ή περιλαμβάνουν προσθήκες ή
τροποποιήσεις που έχουν γίνει από τον πελάτη
ισχύουν, μόνο εάν έχουν γίνει ρητώς αποδεκτές
από την BELIMO με επιβεβαίωση παραγγελίας.

3. Ακύρωση της σύμβασης

Παραγγελίες προϊόντων σύμφωνα με τον
κατάλογο (τυπικά προϊόντα) μπορούν να
ακυρωθούν από τον πελάτη έως και το
διαχωρισμό των παραγγελθέντων προϊόντων από
την BELIMO, με την προϋπόθεση ότι η BELIMO
έχει λάβει τη δήλωση ακύρωσης πριν από τον
χρόνο του διαχωρισμού. Οι παραγγελίες των
πελατών για προϊόντα (ειδικός σχεδιασμός)
μπορούν να ακυρωθούν μόνο έως και 4 ώρες
μετά τη λήψη της παραγγελίας από την BELIMO.
Σε αυτή την περίπτωση, θα εκδίδεται τιμολόγιο για
τον πελάτη με επιβάρυνση υπηρεσίας που
αντιστοιχεί στο 10% του καθαρού ποσού της
παραγγελίας. Σε περίπτωση προσαρμοσμένων
μονάδων δίσκου, θα εκδίδεται τιμολόγιο για τον
πελάτη με επιβάρυνση υπηρεσίας που θα
αντιστοιχεί στο 20% του καθαρού ποσού της
παραγγελίας.

4. Τιμές

Εάν το αντίθετο δεν εκφράζεται ρητώς, όλες οι
πληροφορίες τιμών αναφέρονται στα καθαρά
ποσά, χωρίς ΦΠΑ. Η τυποποιημένη συσκευασία
των παραγγελθέντων προϊόντων περιλαμβάνεται
στην καθαρή τιμή. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα, όπως
τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλειας, οι φόροι, οι
τελωνειακοί δασμοί καθώς και οι εγκρίσεις
εξαγωγής, εισαγωγής ή άλλες απαραίτητες
εγκρίσεις θα θεωρούνται πρόσθετες χρεώσεις για
τις οποίες θα εκδίδεται τιμολόγιο. Η καθαρή τιμή
δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες
που προσφέρει η BELIMO, όπως η εγκατάσταση,
ο προκαταρτικός έλεγχος και η συλλογή
διαγραμμάτων κ.λ.π. Για παραγγελίες αξίας
μικρότερης των 200 Ελβετικών φράγκων θα
χρεώνεται μια αμοιβή ελάχιστης παραγγελίας
ύψους 100 Ελβετικών φράγκων. Η BELIMO
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ανά
πάσα στιγμή μέχρι την σύναψη της σύμβασης.

6. Προϋποθέσεις πληρωμής

7. Εφαρμογή, εγκατάσταση και χρήση
των προϊόντων BELIMO

Τα προϊόντα της BELIMO μπορούν να
εγκατασταθούν μόνο από εξειδικευμένο και
καταρτισμένο προσωπικό. Τα προϊόντα της
BELIMO πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου φύλλου
δεδομένων και συναρμολόγησης που ισχύει επί
του παρόντος. Η χρήση των υπηρεσιών Belimo
Cloud Services διέπεται από τους "Όρους χρήσης
για τις υπηρεσίες Belimo Cloud Services" στην
τρέχουσα έγκυρη έκδοσή τους.

8. Προδιαγραφές

Εκτός και αν διατυπώνεται σαφώς κάτι
διαφορετικό, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται
από την BELIMO σε μορφή κειμένου ή εικόνας
(π.χ. απεικονίσεις ή σχέδια) σε καταλόγους,
φυλλάδια, διαδικτυακές τοποθεσίες, φύλλα
δεδομένων και συναρμολόγησης ή άλλες εκδόσεις
ορίζουν τελικά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
των αγαθών που παρέχει η BELIMO και τις
δυνατότητες εφαρμογής τους και δεν αποτελούν
κανενός είδους εγγύηση για την διάρκεια ή για
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αγαθών που
παρέχει η BELIMO και τις δυνατότητες εφαρμογής
τους και δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση
για
την
διάρκεια
ή
για
συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
των προϊόντων που παραδίδονται μπορεί να
παρεκκλίνουν από εκείνα που εμφανίζονται σε
εικόνες ή δείγματα όσον αφορά το υλικό, το
χρώμα ή το σχήμα. Η BELIMO δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για την απόδοση ή την
καταλληλόλητα των προϊόντων για συγκεκριμένο
σκοπό.
Οι προδιαγραφές που κοινοποιούνται από την
BELIMO θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως
κατευθυντήριες οδηγίες. Η BELIMO διατηρεί το
δικαίωμα να αλλάξει τις κοινοποιημένες
προδιαγραφές προϊόντων ή να παραδώσει άλλα
προϊόντα ίσης αξίας από τρίτους προμηθευτές
στην θέση των παραγγελιών.

9. Επιφύλαξη κυριότητας

Η κυριότητα των παρεχόμενων προϊόντων
παραμένει στην BELIMO έως ότου ο πελάτης έχει
εξοφλήσει στο ακέραιο όλα τα τιμολόγια.
Ισχύει από Ιανουάριος 2021 / V2

10. Μετακύλιση κινδύνου

Σύμφωνα με τους όρους Incoterms® 2020, τα
οφέλη και οι κίνδυνοι όσον αφορά τα προϊόντα
που αγοράστηκαν μετακυλίονται στον πελάτη.

11. Εξαγορά προϊόντων

Η BELIMO έχει το δικαίωμα, κατόπιν
προηγούμενης συμφωνίας, να εξαγοράσει
προϊόντα που εμφανίζονται στον κατάλογο
(τυπικά προϊόντα), με την προϋπόθεση ότι τα
προϊόντα αυτά εξακολουθούν να περιλαμβάνονται
στη σειρά των προϊόντων, ότι είναι εντελώς νέα,
δηλαδή δεν έχουν παραχθεί πάνω από 6 μήνες το
μέγιστο, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και ότι
βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία κατά το
χρόνο επιστροφής τους. Η BELIMO δεν έχει καμία
υποχρέωση εξαγοράς. Εξαιρείται η εξαγορά
προϊόντων
του
πελάτη
(ειδικά
σχέδια,
προσαρμοσμένες μονάδες δίσκου), προϊόντων
Openline ή προϊόντων τα οποία παράχθηκαν
κατόπιν ειδικών απαιτήσεων του πελάτη.
Η επιστροφή προϊόντων σύμφωνα με την
κατάλογο θα πραγματοποιείται εσωκλείοντας
αντίγραφο του τιμολογίου και δηλώνοντας το λόγο
της επιστροφής εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil, Schweiz. Από την πίστωση που
έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, θα εκπίπτει
χρέωση υπηρεσίας ύψους τουλάχιστον 20% επί
της καθαρής τιμής καταλόγου. Αποκλείεται η
πληρωμή της πίστωσης με μετρητά. Μπορεί μόνο
να πιστωθεί έναντι μελλοντικών παραγγελιών.

12. Καθήκον εξέτασης

Ο πελάτης εξετάζει όλα τα προϊόντα για τυχόν
ελαττώματα εντός 5 ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής. Τυχόν ελαττώματα θα πρέπει να
αναφέρονται αμέσως και εγγράφως στην
BELIMO. Διαφορετικά το προϊόν θα θεωρείται ότι
έχει γίνει αποδεκτό. Κρυφά ελαττώματα θα πρέπει
να αναφέρονται εγγράφως εντός 5 ημερών αφού
ανακαλυφθούν.

13. Εγγύηση

Η εγγύηση της BELIMO εγγυάται ότι τα προϊόντα
που
παραδίδονται
ανταποκρίνονται
στις
προδιαγραφές που καταγράφονται ρητώς στα
αντίστοιχα φύλλα δεδομένων. Για τα υπόλοιπα, η
εγγύηση δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που
επιτρέπεται από το νόμο. Συγκεκριμένα, δεν
παρέχεται εγγύηση για ζημία που προκύπτει ή
προκλήθηκε εν μέρει από τον πελάτη ή από
τρίτους που ενεργούν εντός του εύρους των
ευθυνών του πελάτη όταν
α) Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε χώρους
που δεν αναφέρονται στα φύλλα δεδομένων
και
συναρμολόγησης,
ιδιαίτερα
σε
αεροσκάφη και κάθε άλλου είδους εναέρια
μέσα μεταφοράς,
β) Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται χωρίς να
τηρούνται οι νόμοι, οι επίσημοι κανονισμοί ή
οι οδηγίες της BELIMO (ιδιαίτερα όσον
αφορά την εγκατάσταση, τον προκαταρκτικό
έλεγχο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις
πληροφορίες που βρίσκονται στα φύλλα
δεδομένων και συναρμολόγησης),
γ) Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται υπό ειδικές
συνθήκες, ιδιαίτερα υπό τη συνεχή επίδραση
επιθετικών χημικών, αερίων ή υγρών ή εκτός
των επιτρεπόμενων παραμέτρων λειτουργίας
ή συνθηκών χρήσης,
δ) Γίνεται
λανθασμένη
συναρμολόγηση,
χειρισμός ή εγκατάσταση των προϊόντων ή
χωρίς να δοθεί η δέουσα προσοχή ή όχι
σύμφωνα με την αντίστοιχη επίσημη
τεχνολογία ή δεν χρησιμοποιούνται ούτε
εγκαθίστανται
από
εξειδικευμένο
και
καταρτισμένο προσωπικό,
ε) Τα
προϊόντα
τροποποιούνται
ή
επισκευάζονται χωρίς προηγούμενη γραπτή
έγκριση από την BELIMO,
στ) Τα προϊόντα έχουν φθαρεί ως αποτέλεσμα
ακατάλληλης ή μη προβλεπόμενης χρήσης ή
υπερβολικής καταπόνησης,
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ζ)

Τα προϊόντα αποθηκεύονται με ακατάλληλο
τρόπο, ή
η) Ο πελάτης ή τρίτοι είναι υπεύθυνοι για την
ζημία.
Για προϊόντα Openline θα ισχύουν επιπλέον
περιορισμοί ευθύνης σύμφωνα με το ισχύον
συμφωνητικό πλαίσιο μεταξύ BELIMO και πελάτη.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για ενέργειες ή
παραλείψεις του βοηθητικού προσωπικού, όπως
εάν επρόκειτο για δικές του ενέργειες.
Η περίοδος εγγύησης είναι πέντε έτη από την
ημερομηνία κατασκευής για προϊόντα που
κατασκευάστηκαν από την BELIMO. Η περίοδος
εγγύησης είναι δυο έτη από την ημερομηνία
παράδοσης για προϊόντα Openline. Η περίοδος
εγγύησης για προϊόντα που δεν κατασκευάστηκαν
από την BELIMO (επώνυμα προϊόντα)
ενδεχομένως συνάγεται από την επιβεβαίωση
παραγγελίας.
Τα
επώνυμα
προϊόντα
προσδιορίζονται από το όνομα και/ή από το
λογότυπο του κατασκευαστή. Η περίοδος
εγγύησης για τα επώνυμα προϊόντα είναι
συνήθως ένα έτος από την ημερομηνία
παράδοσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυο
έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Η περίοδος
εγγύησης ξεκινά από το χρόνο κατασκευής ή
παράδοσης του προϊόντος αντίστοιχα, ενώ δεν
απαιτείται αποδοχή ή δοκιμή από τον πελάτη.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να λάβει αμέσως
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση
των ζημίων. Εάν έχει γίνει έγκαιρη αναφορά
σύμφωνα με την ανωτέρω Ενότητα 12, η BELIMO
υποχρεούται
είτε
να
αντικαταστήσει
τα
ελλαττωματικά προϊόντα με προϊόντα ίσα ή
ισοδύναμα, να τα επισκευάσει η ίδια η BELIMO ή
να τα επισκευάσουν τρίτοι με έξοδα της BELIMO
ή να εκδώσει πιστωτικό σημείωμα στον πελάτη
για το ποσό της καθαρής τιμής που καταβλήθηκε
για το ελλαττωματικό προϊόν. Η BELIMO θα
αποφασίσει πιο από αυτά τα μέτρα θα λάβει.
Τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις που θα προκύψουν
σε σχέση με μια αντικατάσταση, όπως τα έξοδα
μεταφοράς,
αποσυναρμολόγηση,
συναρμολόγηση, επανέναρξη και σχετικές
αποσαφηνίσεις θα επιβαρύνουν πλήρως τον
πελάτη εάν η BELIMO αποφασίσει ότι δεν
υπάρχει υποχρέωση εγγύησης σύμφωνα με τους
Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η περίοδος
εγγύησης δεν ξεκινά και πάλι από την αρχή για τα
προϊόντα που έχουν αντικατασταθεί.
Η BELIMO μπορεί να απαιτήσει από τον πελάτη
να αντικαταστήσει συγκεκριμένα ελαττωματικά
προϊόντα ή μέρη προϊόντων σε ένα σύστημα προς
αποφυγή ζημίας, ενώ σε αυτή την περίπτωση θα
επιστραφούν από την BELIMO οι εύλογες
δαπάνες του πελάτη υπό αυτές τις συνθήκες οι
οποίες έχουν εγκριθεί από την BELIMO.

14. Περιορισμός ευθύνης

Η ευθύνη της BELIMO ορίζεται τελεσίδικα στην
Ενότητα 13. Οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις του
πελάτη προς την BELIMO, ανεξάρτητα από τη
νομική βάση, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς
περιορισμό της μείωσης ή ακύρωσης της τιμής,
αποκλείονται και δια της παρούσας δηλώνεται
ρητώς η παραίτηση από αυτές. Ο πελάτης δεν
έχει κανένα δικαίωμα να υποβάλει αγωγή
αποζημίωσης για ζημία η οποία δεν έχει
προκληθεί στα ίδια τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, η
BELIMO δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για
δαπάνες που προέκυψαν για τον προσδιορισμό
των
αιτίων
της
ζημίας,
για
την
πραγματογνωμοσύνη ή για έμμεση ή παρεπόμενη
ζημία (συμπεριλαμβανόμενης ζημίας που
προκύπτει λόγω ελαττωμάτων) οποιουδήποτε
είδους, όπως απώλεια χρήσης, χρονικά
διαστήματα εκτός λειτουργίας, απώλεια κέρδους ή
αποδόσεων κ.τ.λ. για σφάλματα δεδομένων, ιδίως
στην περίπτωση προϊόντων με λειτουργία
μέτρησης, και για ζημίες που προέκυψαν από
δράσεις ανάκλησης εκτός εάν προέκυψαν από
την BELIMO σκόπιμα ή εξαιτίας σοβαρής
αμέλειας. Ο βαθμός στον οποίο η ευθύνη της
BELIMO εξαιρείται ή περιορίζεται ισχύει επίσης

για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, του
προσωπικού, των εκπροσώπων και των βοηθών
εκπληρώσεως αυτής.

15. Αποζημίωση

Μόλις ζητηθεί από την BELIMO, ο πελάτης θα
αποζημιώσει και θα απαλλάξει από κάθε ευθύνη
την BELIMO σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση
τρίτων σχετικά με τα συμβάντα που αναφέρονται
στην Ενότητα 13, περιπτώσεις α) έως η). Αυτό
ισχύει και για αξιώσεις σχετικά με την ευθύνη για
το προϊόν.

16. Ανωτέρα βία

Ούτε η BELIMO ούτε ο πελάτης αποδέχονται την
ευθύνη για ζημία οποιουδήποτε είδους, εάν
προκύψουν εμπόδια τα οποία είναι αδύνατον να
αποφευχθούν παρόλο που έχει δοθεί όλη η
δέουσα προσοχή, ανεξάρτητα από το αν
προκύπτουν στην BELIMO, στον πελάτη ή σε
τρίτους. Τέτοιου είδους εμπόδια είναι για
παράδειγμα επιδημίες, επιστράτευση, πόλεμος,
εξεγέρσεις, σοβαρές διακοπές λειτουργίας,
ατυχήματα, εργατικές διαφορές, καθυστερημένη ή
πλημμελής παράδοση των απαιτούμενων
πρώτων
υλών,
ημικατεργασμένων
ή
κατεργασμένων προϊόντων, μη διαθεσιμότητα
σημαντικών εργαλείων δουλειάς, ασφαλιστικά
μέτρα ή παραλείψεις, εμπορικοί αποκλεισμοί,
περιορισμοί στις εξαγωγές ή τις εισαγωγές,
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οποιεσδήποτε
άλλες συνθήκες οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό
πέρα από την έλεγχο της BELIMO ή του πελάτη.
Οι πληρωμές ωστόσο δεν επιτρέπεται να
διακρατούνται ή να καθυστερούν με αιτιολογία
τέτοιου είδους συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις
και τα δυο μέρη θα λάβουν, χωρίς καθυστέρηση,
όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία αναμένονται
από αυτά για την αποφυγή ζημιών ή εάν
προκύψουν ζημίες για την ελαχιστοποίηση του
βαθμού αυτής της ζημίας κατά το μέγιστο
δυνατόν.

απομένουν δεν θα επηρεαστεί εξ αυτού του
γεγονότος.

21. Ισχύουσα νομοθεσία και
δικαιοδοσία

Θα ισχύει αποκλειστικά το δίκαιο της Ελβετίας με
εξαίρεση την εφαρμογή της Σύμβασης των Η.Ε.
περί Διεθνούς Πωλήσεως Εμπορευμάτων της
11ης Απριλίου 1980 (Convention of the
International Sale of Goods – CISG). Τα τακτικά
δικαστήρια στην έδρα της BELIMO θα έχουν
αποκλειστική
δικαιοδοσία.
Σε
περίπτωση
αντιφάσεων μεταξύ της γερμανικής και της
ελληνικής έκδοσης αυτών των Γενικών όρων και
Προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η γερμανική
έκδοση.

17. Μεταπώληση

Εάν το προϊόν μεταπωληθεί ο πελάτης πρέπει να
επιβάλει τουλάχιστον τους ίδιους περιορισμούς
της εγγύησης στον αγοραστή.

18. Πολιτική απορρήτου

Η BELIMO δίνει μεγάλη αξία στην εφαρμογή της
νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων για την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η
BELIMO υποχρεούται να επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Για την παροχή των
υπηρεσιών μας εξαρτόμαστε από τις υπηρεσίες
ενός τρίτου μέρους. Το εν λόγω τρίτο μέρος θα
επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο σε σχέση με
τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί με την
BELIMO, θα διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο
προστασίας δεδομένων με την BELIMO και δεν
θα διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς
την συγκατάθεση σας. Κατά την επεξεργασία και
μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτους, η
BELIMO θα διασφαλίζει ότι ένα ενδεδειγμένο
επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας είναι
εγγυημένο και ότι τα κατάλληλα οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία
των
δεδομένων
σας.
Αναλυτικότερες
πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες
γραμμές μας προστασίας των δεδομένων είναι
διαθέσιμες από την ακόλουθη διεύθυνση στο
διαδίκτυο: www.belimo.com/privacy

19. Τροποποιήσεις

Η BELIMO διατηρεί το δικαίωμα να ατμοποιήσει
αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
ανά πάσα στιγμή.

20. Ρήτρα δυνατότητας διαχωρισμού

Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες από τις
προαναφερθείσες διατάξεις είναι ή καταστούν
άκυρες, η εγκυρότητα των διατάξεων που
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