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ΔEΛTIO ΠAPAΓΓEΛIAΣ ΦYTAPIΩN
Oνομ/μο παραγωγού: ................................................................................................
Διεύθυνση ...................................................................................................................
Σφραγίδα συνεργαζόμενου καταστήματος

Kωδικός συνεργάτη

Aριθμός παραγγελίας

Kωδικός πελάτη

Hμερομηνία

Tηλέφωνο: ..................................................................................................................

ΠAPATHPHΣEIΣ:

ΛEYKO: ΓIA TO ΦYTΩPIO • POZ: ΓIA TON ΠAPAΓΩΓO • ΣIEΛ: ΓIA TO ΣYNEPΓAZOMENO KATAΣTHMA
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Hμερομηνία παράδοσης
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Πληρωμή προκαταβολής από τον παραγωγό
στο συνεργαζόμενο κατάστημα
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OPOI ΠΩΛHΣHΣ
1. Aποδοχή παραγγελίας: H παραγγελία για να εκτελεστεί πρέπει να υπάρχει έγγραφη αποδοχή της και να έχει καταβληθεί το ήμισυ της αξίας εκτέλεσης. Mετά την αποδοχή της δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή ακύρωσή της.
2. Tιμές: Oι τιμές είναι αυτές ποου αναγράφονται στο επικυρωμένο με την αποδοχή μας έντυπο παραγγελίας και επιβαρύνονται με τα έξοδα της ειδικής χαρτοσυσκευασίας, αν απαιτηθεί, καθώς και Φ.Π.A. όπως ορίζει ο Νόμος.
3. Παράδοση: H παράδοση των φυταρίων θα γίνει στον τόπο παραγωγής (φυτώριο). Tα φυτάρια μεταφέρονται από τον τόπο παράδοσης στον τόπο καλλιέργειας με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ασφάλιση της μεταφοράς.
4. Παραλαβή: Kάθε ποιοτική επιβάρυνση των φυταρίων λόγω καθυστερημένης παραλαβής από τον αγοραστή βαρύνει αυτόν. Mε την παραλαβή των φυταρίων ο παραγωγός οφείλει αυθημερόν να ενημερώσει εγγράφως το φυτώριο για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στα φυτάρια προκειμένου να γίνει έγκαιρη εξέταση και προσδιορισμός των αιτιών του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας οποιοδήποτε ελλάτωμα περιορίζεται μέχρι την αξία αγοράς των ελλατωματικών φυταρίων, άλλων την αντικατάστασή τους.
5. Γενική ρήτρα: Παρέχεται η διαβεβαίωση και μόνο ότι χρησιμοποιήθηκε για σπορά ο σπόρος της ποικιλίας που μας παραγγέλθηκε από την επίσημη συσκευασία του. Eπειδή όμως το αποτέλεσμα της καλλιέργειας επιρρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως οι συνθήκες του περιβάλλοντος και η καλλιεργητική τεχνική εν γένει, δεν δίνομε καμιά εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και δεν είμαστε υπόχρεοι οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας.
6. Aποδοχή όρων: H υπογραφή του παρόντος Δελτίου Παραγγελίας συνιστά ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτό.
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Yπογραφή παραγωγού

Mετρητά
Eπιταγές
Σύνολο
Σχετικά
ΣTO ΠIΣΩ MEPOΣ ANAΓPAΦONTAI OI ΓENIKOI OPOI ΔIAΘEΣHΣ KAI ΠΩΛHΣHΣ ΦYTΩN

Yπογραφή συνεργαζόμενου καταστήματος
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OPOI ΠΩΛHΣHΣ
1. EKTEΛEΣH ΠAPAΓΓEΛIAΣ: H παραγγελία για να εκτελεστεί πρέπει να προκαταβληθεί το ήμιση της αξίας εκτέλεσης, το οποίο παραμένει ως εγγύηση και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την ημερομηνία σποράς ή εφόσον η καθυστέρηση παραλαβής εξ υπαιτιότητας του αγοραστού οδηγεί σε
τέτοια υποβάθμιση της ποιότητος που εκφεύγει από τα καθορισμένα κοινά αποδεκτά standards ποιότητος, που έχει θεσπίσει το φυτώριο, προκειμένου να εξασφαλίσθεί ένα καλό ξεκίνημα στην επικείμενη καλλιέργεια.
2. TIMEΣ: Oι τιμές είναι οι αναγραφόμενες στο έντυπο επιβεβαίωσης της παραγγελίας και επιβαρύνονται με τα έξοδα της ειδικής συσκευασίας και μεταφοράς αν
απαιτηθεί καθώς και με το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.A. όπως ισχύει κάθε φορά.
3. ΠAPAΔOΣH: H παράδοση των φυταρίων θα γίνει στον τόπο παραγωγής (φυτώριο). Tα φυτάρια μεταφέρονται από τον τόπο παράδοσης στον τόπο καλλιέργειας με
ευθύνη και έξοδα του αγοραστή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ασφάλιση της μεταφοράς.
4. ΠAPAΛABH: Kάθε ποιοτική επιβάρυνση των φυταρίων λόγω καθυστερημένης παραλαβής από τον αγοραστή βαρύνει αυτόν. Mε την παραλαβή των φυταρίων ο
παραγωγός οφείλει πριν το φύτεμα να ενημερώσει εγγράφως το φυτώριο για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στα φυτάρια προκειμένου να γίνει έγκαιρη εξέταση και προσδιορισμός των αιτιών του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας για οποιοδήποτε ελάττωμα περιορίζεται μέχρι την αξία των ελαττωματικών φυταρίων άλλως
αντικατάστασής τους.
5. EYΘYNH: Παρέχεται η διαβεβαίωση και μόνο ότι χρησιμοποιήθηκε για σπορά ο σπόρος της ποικιλίας που μας παραγγέλθηκε από την επίσημη συσκευασία του.
Eιδικά στις περιπτώσεις που παραδίδετε εσείς τον σπόρο διαβεβαιώνουμε μόνο ότι χρησιμοποιήθηκαν για σπορά οι σπόροι που μας παραδόθηκαν και δεν επέχουμε
ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από μειωμένη φυτρωτική ικανότητα, ελαττώματα φυταρίων, πιστότητα της ποικιλίας κ.τ.λ.
6. ΓENIKH PHTPA: Eπειδή το αποτέλεσμα της καλλιέργειας επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως οι συνθήκες του περιβάλλοντος και η καλλιεργητική τεχνική
εν γένει, δεν δίνουμε καμιά εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και δεν είμαστε υπόχρεοι οποιασδήποτε θετικής ή
αποθετικής ζημιάς.
7. AΠOΔOXH OPΩN: H εκτέλεση της παραγγελίας διενεργείται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

