Κατάλογος Προϊόντων

Directive 2002/96/EC
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS 2002/95/EC
Η οδηγία 2002/95 της Ε.Ε. γνωστή και σαν RoHS (Restriction of Hazardous Substances) υιοθετήθηκε απ’ όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε. με στόχο την μείωση της χρήσης βαρέων μετάλλων στην κατασκευή Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως π.χ. ο μόλυβδος ή ο ψευδάργυρος. Οι κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν
στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που να ικανοποιούν την οδηγία RoHS από την 1η Ιουλίου 2006.
Η Paradox Hellas A.E. δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της
οδηγίας RoHS 2002/95/EC.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής
1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά
οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Υπεύθυνη για την συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
4. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως
προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
5. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., www.electrocycle.gr.
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1. Συστήματα πολυκατοικίας

VTO2000A-C			

Μπουτονιέρα 1 πλήκτρου. Απαιτεί UTP καλώδιο ▪ Φακός κάμερας 2.8mm ▪ Διαθέτει διακόπτη Tamper
▪ Αυτόματη ακύρωση επιστροφής ήχου ▪ Υποστηρίζει μέχρι και 9 πρόσθετα Modules (VTO2000A-B,
VTO2000A-R, VTO2000A-K) ▪ Αισθητήρας 1.3 MP CMOS ▪ Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι ▪
Υποστηρίζει νυχτερινή λήψη ▪ Υποστηρίζει τη διασύνδεση διαφορετικών modules (Buttons/Password/
Card) ▪ Διαχείριση μέσω εφαρμογής για δικτυακές συσκευές ▪ Δυνατότητα ξεκλειδώματος εξ αποστάσεως ▪ Δυνατότητα τοποθέτησης με επιτοίχια ή χωνευτή βάση ▪ IP54, IK07.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.200.AC

VTO2000A-B			

Επέκταση πλήκτρων μπουτονιέρας ▪ 3 Buttons Module / Stainless steel Panel ▪ Module για περισσότερα διαμερίσματα ▪ Τροφοδοτείται από το VTO2000A-C.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.200.AB

VTO2000A-R			
Module για Access Control σε Panel πολυκατοικίας (πρόσθετο με κάρτα) ▪ Απόσταση ανάγνωσης
κάρτας 1m ▪ Υποστήριξη καρτών Mifare ▪ Τροφοδοτείται από το VTO2000A-C.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.200.AR

VTO2000A-K			
Επέκταση πληκρολογίου ▪ Module για Access Control σε Panel πολυκατοικίας (πρόσθετο με κωδικό)
▪ Τροφοδοτείται από το VTO2000A-C.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.200.AK

VTH1510CH			

Monitor για σύστημα πολυκατοικίας ▪ Τροφοδοτείται από PoE Switch (VTNS1060A) ▪ Υποστηρίζει
παρακολούθηση προσθέτων IP καμερών που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο δίκτυο ▪ Οθόνη αφής 7’’
TFT LCD, με ανάλυση 800x480 ▪ Υποστήριξη 8 καναλιών ενσύρματου συναγερμού ή οικιακών συσκευών ▪ Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και με άλλα τερματικά ▪ 1 κανάλι 10/100Mbps self-adaptive
Ethernet ▪ Καταγραφή οπτικοακουστικού μηνύματος επισκέπτη ▪ Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσω
POE ▪ Δυνατότητα τοποθέτησης με επιτοίχια ή χωνευτή βάση.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.151.CH

VTH1550CH-W			

Monitor για σύστημα πολυκατοικίας ▪ Τροφοδοτείται από PoE Switch (VTNS1060A) ▪ Υποστηρίζει
παρακολούθηση προσθέτων IP καμερών που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο δίκτυο ▪ Οθόνη αφής
7’’ TFT LCD, με ανάλυση 800x480 ▪ Υποστήριξη 6 καναλιών ενσύρματου συναγερμού ▪ Δυνατότητα
ενδοεπικοινωνίας και με άλλα τερματικά ▪ 1 κανάλι 10/100Mbps self-adaptive Ethernet ▪ Δυνατότητα
υποστήριξης έως και 24 ΙΡ καμερών ▪ Καταγραφή οπτικοακουστικού μηνύματος επισκέπτη ▪ Τροφοδοσία μέσω POE ▪ Υποδοχή για κάρτα μνήμης SD.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.155.CH

VTH1660CH			

Monitor για σύστημα πολυκατοικίας ▪ Μόνο για χωνευτή τοποθέτηση ▪ Τροφοδοτείται από PoE Switch
(VTNS1060A) ▪ Υποστηρίζει παρακολούθηση προσθέτων IP καμερών που είναι εγκατεστημένες στο
ίδιο δίκτυο ▪ Οθόνη αφής 10.2’’ TFT LCD ▪ Υποστήριξη 8 καναλιών ασύρματου συναγερμού ▪ Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και με άλλα τερματικά ▪ 1 κανάλι 10/100Mbps self-adaptive Ethernet ▪ Δυνατότητα υποστήριξης έως και 24 ΙΡ καμερών ▪ Καταγραφή οπτικοακουστικού μηνύματος επισκέπτη ▪
Τροφοδοσία μέσω POE ▪ Εσωτερική κάρτα μνήμης SD.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.166.CH
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VTH1520A			

Monitor για σύστημα πολυκατοικίας ▪ Τροφοδοτείται από PoE Switch (VTNS1060A) ▪ Υποστηρίζει
παρακολούθηση προσθέτων IP καμερών που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο δίκτυο ▪ Οθόνη αφής 7΄΄
TFT LCD, με ανάλυση 800x480 ▪ Σύνδεση έως 8 αισθητήρες ασφαλείας ▪ Ενδοεπικοινωνία μεταξύ
όλων των τερματικών ▪ Υποστηρίζει μέχρι και 32 ΙΡ κάμερες ασφαλείας ▪ 4GB SD κάρτα μνήμης για
λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά την κλήση και την επιτήρηση ▪ 1 κανάλι 10/100Mbps self-adaptive
Ethernet ▪ Υποστήριξη εξωτερικού χώρου σταθμό και IPC monitor ▪ Υποστηρίζει POE τροφοδοτικό.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.152.0A

VTNS1060A

PoE Switch 6 καναλιών για τη διασύνδεση και τροφοδότηση συσκευών PoE ▪ Απαιτεί τροφοδοτικό
24V ▪ Μέγιστη κατανάλωση 45W ▪ Decent appearance ▪ Dahua protocol POE switch ▪ Connect max
6 indoor monitors with the Cat 5e cable, transfer the signal and power together.
Κωδικός παραγγελίας: DH.SO.106.06

VTOF002

Πλαίσιο για 2 μονάδες.
Κωδικός παραγγελίας: DH.PN.F00.20

VTOF003

Πλαίσιο για 3 μονάδες.
Κωδικός παραγγελίας: DH.PN.F00.30

VTOB111

Back Cover 2 Μονάδων.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.111.BC

VTOB112

Back Cover 3 Μονάδων.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.112.BC

VTOB113

Αδιάβροχο Κάλυμμα 2 Μονάδων.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.113.BC

VTOB114

Αδιάβροχο Κάλυμμα 3 Μονάδων.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.114.BC

86 Box
Eντοιχιζόμενο πλαστικό κουτί διακλάδωσης για VTH μόνιτορ και Μπουτονιέρες της σειράς C.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.086.BX

DC24V1A

Τροφοδοτικό 24VDC / 1A.
Κωδικός παραγγελίας: DH.PS.24V.1A

DC24V2.5A
Τροφοδοτικό.
Κωδικός παραγγελίας: DH.PS.24V.25
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2. 2Wire συστήματα μονοκατοικίας

VTO2000A			

Μπουτονιέρα 1 πλήκτρου με σύνδεση TCP/IP ▪ Αισθητήρας 1.3 MP CMOS και γωνία θέασης 80° ▪
Φακός κάμερας 2.8mm ▪ Διαθέτει διακόπτη Tamper ▪ Αυτόματη ακύρωση επιστροφής ήχου ▪ Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι ▪ Υποστηρίζει νυχτερινή λήψη ▪ Υποστηρίζει έως και 5 συσκευές ▪ Διαχείριση μέσω εφαρμογής για δικτυακές συσκευές ▪ Δυνατότητα ομαδικής κλήσης και ξεκλείδωμα εξ
αποστάσεως ▪ Δυνατότητα τοποθέτησης με επιτοίχια ή χωνευτή βάση ▪ Αντιβανδαλιστική προστασία
▪ Μικρόφωνο και ηχείο ▪ Τροφοδοσία DC 10~15V.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.200.1M

VTO2000A-2			

Μπουτονιέρα 1 πλήκτρου με σύνδεση 2 καλωδίων ▪ Αισθητήρας 1.3 MP CMOS και γωνία θέασης
80° ▪ Φακός κάμερας 2.8mm ▪ Διαθέτει διακόπτη Tamper ▪ Αυτόματη ακύρωση επιστροφής ήχου ▪
Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι ▪ Υποστηρίζει νυχτερινή λήψη ▪ Υποστηρίζει έως και 5 συσκευές
▪ Διαχείριση μέσω εφαρμογής για δικτυακές συσκευές ▪ Δυνατότητα ομαδικής κλήσης και ξεκλείδωμα
εξ αποστάσεως ▪ Δυνατότητα τοποθέτησης με επιτοίχια ή χωνευτή βάση ▪ Αντιβανδαλιστική προστασία ▪ Μικρόφωνο και ηχείο ▪ Τροφοδοσία DC 10~15V.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.200.A2

VTO6100C			

1.3 MP CMOS αισθητήρας κάμερα ▪ Λήψη στο σκοτάδι ▪ Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας με επαγωγική κάρτα ή μέσω δικτύου ▪ Καταγραφή ανοίγματος πόρτας με επαγωγική κάρτα ή μέσω δικτύου ▪
Καταγραφή οπτικοακουστικού μηνύματος επισκέπτη ▪ Δυνατότητα ομαδικών κλήσεων.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.610.0C

VTH1550CHW			

Monitor για σύστημα μονοκατοικίας ▪ Υποστηρίζει εισαγωγή κάρτας SD για καταγραφή Audio/Video
και στιγμιότυπα εικόνας ▪ Monitor 2 καλωδίων ▪ Υποστηρίζει παρακολούθηση προσθέτων IP καμερών
που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο δίκτυο ▪ Οθόνη αφής 7’’ TFT LCD, με ανάλυση 800x480 ▪ Υποστήριξη 8 καναλιών ενσύρματου συναγερμού ή οικιακών συσκευών ▪ Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας
και με άλλα τερματικά ▪ Support SD card pluggable, video record and picture snapshot ▪ Δυνατότητα
πρόσβασης σε ΙΡ δίκτυο με τη χρήση του VTNC3000A module ▪ Δυνατότητα τοποθέτησης με επιτοίχια ή χωνευτή βάση.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.155.W2

VTNC3000A			

Ελεγκτής για σύστημα μονοκατοικίας ▪ Controller για 4 τεμάχια συσκευών 2 καλωδίων (Monitors ή
VTO).
Κωδικός παραγγελίας: DH.CN.300.0A

DEE1010B			

Module επέκτασης για έλεγχο 2ης πόρτας σε σύστημα 2 καλωδίων.
Κωδικός παραγγελίας: DH.HD.101.0B
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VTOB107

Πίσω Κέλυφος/ Χωνευτό Κάλυμμα ▪ Αξεσουάρ για πίσω κάλυμμα VTO2000A.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.107.BC

VTOB108
Αδιάβροχο Κάλυμμα/ Στήριξη σε Επιφάνεια. Αξεσουάρ για VTO2000A surface box (Απόλυτα Ανοξείδωτο).
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.108.BC

3. Standalone kit

VTKA-VTO5000C-VTH1200CS

KIT Συστήματος θυροτηλεόρασης για μονοκατοικίες ▪ Περιλαμβάνει ένα Monitor VTH1200CS μία
μπουτονιέρα VTO5000C και τροφοδοτικό ▪ 4.3’’ color TFT-LCD display ▪ Cat 5e system, easy
installation ▪ Visitor calling, video communication, unlock, monitor ▪ Compatible to up to 4 security
sensors (burglar, fire, gas leakage, etc) ▪ Color CMOS night vision camera.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.120.CS

VTKA-VTO5000C-VTH1500AH

KIT Συστήματος θυροτηλεόρασης για μονοκατοικίες ▪ Περιλαμβάνει ένα Monitor VTH1500AH μία
μπουτονιέρα VTO5000C και τροφοδοτικό ▪ 7’’ color TFT-LCD display ▪ Cat 5e system, easy installation
▪ Support monitoring, video talk, unlock function ▪ Compatible to up to 8 security sensors (burglar, fire,
gas leakage, etc) ▪ Color CMOS night vision camera.
Κωδικός παραγγελίας: DH.VT.150.AH
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Παραγγελίες:
α) Η «Paradox Hellas AE» θα καλείται εφεξής «η εταιρεία» και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί
να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας, θα καλείται ως «ο αγοραστής».
β) Ο Αγοραστής αποστέλλοντας μία παραγγελία προς την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους του
παρόντος και όλους τους όρους περί συναλλαγών.
γ) Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρεί κάθε καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Δεν θα θεωρείται όμως
με κανένα τρόπο υπεύθυνη απ’ την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να επέλθει μείωση τιμής, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή
ακύρωση από τον Αγοραστή της παραγγελίας λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στη παράδοση.
δ) Ο Αγοραστής δεν μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει μία παραγγελία χωρίς την προηγούμενη γραπτή
έγκριση της «Paradox Hellas A.E.».
ε) Για τυποποιημένα προϊόντα, η «Paradox Hellas A.E.» έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μηχανικές αλλαγές, καθώς και
αλλαγές σε μέρη και υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την μορφή, την καταλληλότητα ή την
λειτουργία του προϊόντος. Για προϊόντα επί ειδικής παραγγελίας και ειδικής κατασκευής, ο Αγοραστής θεωρείται, ότι έχει
αποδεχθεί τις προδιαγραφές για τροποποιήσεις για τις οποίες έχει ήδη λάβει γνώση, εκτός αν ενημερώσει την «Paradox
Hellas A.E.» περί της μη αποδοχής του πριν την έναρξη της εργασίας από την «Paradox Hellas A.E»
2. Τιμές:
α) Οι περιλαμβανόμενες στα παραστατικά στοιχεία τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε χρεώσεις για ασφάλιση, μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε προϊόντος.
β) Αν δεν ορίζεται ή συμφωνείται διαφορετικά, η ημερομηνία πληρωμής είναι η αναγραφόμενη στο παραστατικό πώλησης
(δήλη ημέρα).
γ) Η πληρωμή από τον Αγοραστή με αξιόγραφα π.χ. επιταγές δεν συνιστά εξόφληση των προϊόντων μέχρι και την αποπληρωμή των αξιογράφων.
δ) Η καθυστέρηση πληρωμής όλου ή μέρους της αξίας των προϊόντων επιφέρει στον Αγοραστή επιβάρυνση με τόκους
υπερημερίας. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να ασκηθεί αγωγή ή έκδοση διαταγής πληρωμής για να εισπραχθούν
οφειλόμενα ποσά ο Αγοραστής επιβαρύνεται με τις αμοιβές Δικηγόρων και τις δικαστικές δαπάνες.
3. Παραλαβή – Παράδοση προϊόντων:
α) Όλες οι μεταφορές – φορτώσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται από τις αποθήκες της «Paradox Hellas A.E.».
β) Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων στον Αγοραστή πραγματοποιείται μόνο με την πλήρη εξόφληση της αξίας
τους στην «Paradox Hellas A.E.», μέχρι την αποπληρωμή τους, η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία.
γ) Από την παράδοση των προϊόντων στο Μεταφορέα, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για τυχόν φθορά ή απώλεια του
προϊόντων.
δ) Εκτός από την περίπτωση της εγγύησης (όπως διατυπώνεται στην καθιερωμένη εγγύηση της «Paradox Hellas A.E.»),
σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, καταστροφής ή κλοπής των πωληθέντων προϊόντων η οποία θα συμβεί
μετά την αποστολή από την αποθήκη της «Paradox Hellas A.E.», η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ή
να επισκευάσει προϊόν απολεσθέν, έχον υποστεί βλάβη, κατεστραμμένο ή κλεμμένο.
ε) Η «Paradox Hellas A.E.» ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστερήσεις παραδόσεων λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον άμεσο έλεγχο της Εταιρείας .
ζ) Η υπογραφή του μεταφορέα ή του υπαλλήλου / πράκτορα του Αγοραστή επί των φορτωτικών εγγράφων της Paradox
γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη παραδόσεως από την «Paradox Hellas A.E.».
4. Εγγύηση:
α) Η «Paradox Hellas A.E.» εγγυάται τα προϊόντα τα οποία πωλεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον Αγοραστή, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίοδος εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο Αγοραστής με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει κατανοεί
και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει από «Paradox Hellas A.E.». Η εγγύηση
αυτή αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη συμβατική, νομική ή άλλη εγγύηση, ή δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη, ή
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βάση θεσμού, εθίμου, εμπορικής συνήθειας, πορείας συναλλαγών και καλύπτει μόνο ότι δηλώνεται στο παρόν. Ειδικότερα
δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπονοούμενη ή άλλη εγγύηση ως προς την εμπορικότητα, απόδοση ή καταλληλότητα.
β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος ή της συσκευής παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία εγγυάται ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα
εκ κατασκευής.
γ) Τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν εγγύηση, σύμφωνα με τους γενικούς όρους συναλλαγών της Ε.Ε.
δ) Οι υποχρεώσεις εγγύησης της «Paradox Hellas A.E.» περιορίζονται ρητά στην επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε
ελαττωματικού εξοπλισμού ή τμήματος αυτού όπως καθορίζεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση, το κόστος αντικατάστασης
ή επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος δεν δύναται να υπερβαίνει την αναγραφόμενη τιμή μονάδος του προϊόντος.
ε) Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευή ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Κατασκευάστριας Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά οφειλόμενη στη μεταφορά ή εγκατάσταση του προϊόντος από εναλλαγές ή πτώση
της τάσης του ρεύματος κτλ.
Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης της συσκευής καθώς και το κόστος των αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
ζ) Τυχόν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα
που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση η εταιρεία
δεν φέρει τον κίνδυνο, για οποιοδήποτε ελάττωμα ή πλημμέλεια του προϊόντος.
η) Η μεταφορά του προϊόντος ή της συσκευής προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή. Εάν η μεταφορά
γίνει κατόπιν επιθυμίας του Αγοραστή από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς ο Αγοραστής.
5. Πληροφορίες:
α) Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι οποιαδήποτε εφεύρεση, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, βιομηχανικό σχέδιο, έγγραφο το οποίο μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα ή αντικείμενο καθώς και οποιαδήποτε
τεχνογνωσία ή εμπορικό μυστικό περιλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε μηχανικής προδιαγραφής
ή εγγράφου (περιγραφόμενων στο εξής ως «Βιομηχανική Ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία») η οποία αποκαλύπτεται ή
παρέχεται από την «Paradox Hellas A.E.» προς τον Αγοραστή, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες του και χρησιμοποιείται
από την «Paradox Hellas A.E.» σε σχέση με τα προϊόντα της αποτελεί αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο της «Paradox
Hellas A.E.».
β) Ο Αγοραστής θα τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε Βιομηχανική Ιδιοκτησία εκτός από εκείνη η οποία τώρα είναι ή στο
μέλλον θα καταστεί δημόσια γνωστή όχι μέσω σφάλματος του Αγοραστή και / ή οποιουδήποτε προσώπου υπό τον έλεγχο
του και ο Αγοραστής θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
αυτής.
γ) Ρητά συμφωνείται ότι ο Αγοραστής απαγορεύεται να εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό. Σε τέτοιας περίπτωση ο Αγοραστής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή- ποινική ρήτρα ποσού ίσο με την αξία του τιμολογίου, προσαυξημένο κατά το 60%
αυτής.
6. Γενικές Διατάξεις:
α) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετική συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα
Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς η οποία σχετίζεται με την αγορά από τον Αγοραστή προϊόντος από την «Paradox Hellas A.E.» (ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας).
β) Το παρόν και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συμβάσεων διανομής οι οποίες
έχουν υπογραφεί) διατυπώνει ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συζητήσεις, δηλώσεις, κατανοήσεις και συμφωνίες, κτλ, μεταξύ των μερών σε σχέση
με το ανωτέρω αντικείμενο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε όρου ή συνθήκες που εμφανίζεται στις παραγγελίες αγοράς
του Αγοραστή. Το παρόν μπορεί να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή αλλάξει μόνο με έγγραφο το οποίο θα υπογράφεται από
αμφότερα τα μέρη.
γ) Εάν οποιοσδήποτε επιμέρους όρος ή διάταξη του παρόντος ή οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης κριθεί, σε οποιαδήποτε
έκταση, από ένα Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, το υπόλοιπο του παρόντος δεν επηρεάζεται και ισχύει.
δ) Οποιαδήποτε ένσταση του Αγοραστή αφορούσα στα προϊόντα πρέπει να γνωστοποιείται με έγγραφη επιστολή του στην
Εταιρεία εντός της αποσβεστικής προθεσμίας των 5 ημερών, άλλως ο αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα
την ποιότητα και τις λοιπές ιδιότητες του προϊόντος.
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