Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρηµατίες
§ 1 Ισχύς των εν λόγω Γενικών Όρων Συναλλαγών
Όσον αφορά την εµπορική σχέση µεταξύ της Intzeidis Consulting και επιχειρηµατιών, ισχύουν
αποκλειστικώς αυτοί οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Τυχόν Γενικοί Όροι Συναλλαγών του εντολέα,
οι οποίοι αντίκεινται ή αποκλίνουν από τους δικούς µας Γενικούς Όρους Συναλλαγών, δεν
καθίστανται συστατικό µέρος της σύµβασης εκτός εάν έχουµε συναινέσει ρητώς και εγγράφως
στην ισχύ αυτών.
§ 2 Σκοπός της σύµβασης
Σκοπός της σύµβασης είναι η δηµοσίευση αγγελιών, οι οποίες διαβιβάζονται από τον εντολέα
(προσφορά εργασίας, προσφορά πρακτικής εξάσκησης, διαφηµιστικών banners, αγγελία στον
επιχειρηµατικό κατάλογο, στις Εκθέσεις και στην ηλεκτρονική αγορά/Marketplace) έναντι
αµοιβής. Πέραν των ρυθµίσεων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, οι περαιτέρω
λεπτοµέρειες της εντολής προκύπτουν από το εκάστοτε έντυπο εντολής και από τα σχετικά
στοιχεία στον ∆ικτυακό τόπο www.Intzeidis.de.
Σκοπός της σύµβασης είναι η δηµοσίευση και η µετάδοση των επί τούτοις καθορισµένων
δεδοµένων του εντολέα στο ∆ιαδίκτυο έναντι οποιουδήποτε και σε άλλες χώρες.
Η Intzeidis Consulting εξουσιοδοτείται επίσης, ωστόσο δεν υποχρεούται, να δηµοσιεύει τις
διαβιβασµένες πληροφορίες άλλως, πέραν των σελίδων ∆ιαδικτύου της Intzeidis Consulting, άνευ
επιβάρυνσης, στα κατάλληλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να διαβιβάζει αυτές περαιτέρω σε
ενδιαφερόµενους και σε άλλες χώρες.
Σχετικά µε τον προαναφερθέντα τύπο της περαιτέρω διαβίβασης, στην προηγούµενη παράγραφο,
δεν υφίσταται ωστόσο –σε αντίθεση µε τη δηµοσίευση στις σελίδες της Intzeidis Consulting –
καµία υποχρέωση από την πλευρά της Intzeidis Consulting.
∆εν λαµβάνει χώρα ουδεµία αποθήκευση και/ή µετάδοση προσωπικών δεδοµένων, πέραν εκείνης
που απαιτείται για την εκπλήρωση του παρόντος συµβατικού σκοπού και την περαιτέρω εκτέλεση
της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διατάξεις σχετικά µε την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων.
§ 3 Σύναψη σύµβασης,
ληξιπρόθεσµο της αµοιβής
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(1) Σύναψη σύµβασης
Η σύµβαση (αγγελία στον επιχειρηµατικό κατάλογο, στις Εκθέσεις, στην ηλεκτρονική
αγορά/Marketplace
ή προσφορά εργασίας /πρακτικής εξάσκησης, διαφηµιστικά Banners)
συντελείται, όταν
α) ο ενδιαφερόµενος αποστείλει την εντολή του µέσω προσηκόντως και πλήρως συµπληρωµένου
έντυπου εντολής στη διεύθυνση www.Intzeidis.de µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [e-mail] ή
τηλεοµοιοτυπία [Fax] αντίστοιχου περιεχοµένου στην Intzeidis Consulting
και
β) η Intzeidis Consulting αποδεχθεί εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [e-mail] την
εντολή αγγελίας.
(2) Τιµές
Η σύµβαση συντελείται για την εκάστοτε παρεχόµενη υπηρεσία στην τιµή, που αναφέρεται στον
τιµοκατάλογο –που έχει δηµοσιευθεί στο ∆ιαδίκτυο από την Intzeidis Consulting– κατά τη χρονική
στιγµή της λήψης της εντολής.
(3) Εκτέλεση της εντολής / Έναρξη της δηµοσίευσης

Η εκτέλεση της εντολής πραγµατοποιείται το αργότερο 3 εργάσιµες ηµέρες µετά την πίστωση της
αµοιβής στον λογαριασµό της Intzeidis Consulting, όταν το διαβιβασµένο περιεχόµενο της
αγγελίας µπορεί να δηµοσιευθεί από τεχνικής πλευράς και ως προς το περιεχόµενο (όσον αφορά
προκύπτουσες καθυστερήσεις, την ευθύνη φέρει ο εντολέας). Τυχόν µεταγενέστερη δηµοσίευση
λαµβάνει χώρα, εάν είχε συµφωνηθεί ρητώς µεταγενέστερο χρονικό σηµείο δηµοσίευσης.
(4) ∆ιάρκεια σύµβασης (αυτόµατη παράταση) για τις κατηγορίες επιχειρηµατικός κατάλογος και
εκθέσεις
Η αγγελία υπό τις κατηγορίες επιχειρηµατικός κατάλογος, ηλεκτρονικής αγοράς/Marketplace ή
προσφοράς εργασίας /πρακτικής εξάσκησης και το διαφηµιστικό πλαίσιο (banner) δηµοσιεύεται
για τη συµφωνηµένη διάρκεια που αναφέρεται στο έντυπο εντολής. Η σύµβαση δηµοσίευσης
αγγελίας υπό την κατηγορία επιχειρηµατικός κατάλογος και εκθέσεις παρατείνεται, µετά την
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, κατά τον αντιστοίχως συµφωνηµένο χρόνο, εάν δεν
έχει λάβει χώρα καταγγελία το αργότερο δύο εβδοµάδες πριν την παρέλευση του χρονικού
διαστήµατος. Σε περίπτωση παράτασης, επιπίπτει η αρχικώς συµφωνηµένη αµοιβή εκ νέου και
καθίσταται ληξιπρόθεσµη το αργότερο 2 εβδοµάδες µετά την παράταση. Το ίδιο ισχύει επίσης σε
περίπτωση περαιτέρω παράτασης.
(5) Ληξιπρόθεσµο της αµοιβής και απαγόρευση συµψηφισµού
Ο απεσταλµένος λογαριασµός καθίσταται άµεσα ληξιπρόθεσµος άνευ κρατήσεων. Από την
επέλευση της υπερηµερίας καθίστανται ληξιπρόθεσµοι τόκοι ύψους 8 ποσοστιαίων µονάδων άνω
του βασικού επιτοκίου. Αποκλείεται ο συµψηφισµός µε απαιτήσεις µη βεβαιωµένες δια τελεσίδικης
απόφασης, µέσω του εντολέα.
§ 4 ∆ικαίωµα απόρριψης
Εντολές αγγελιών, των οποίων η εκτέλεση θα προσέκρουε έναντι νοµικών ή επίσηµων
απαγορεύσεων, είτε θα προσέβαλε τα χρηστά ήθη ή τα δικαιώµατα τρίτων, δύνανται να
απορριφθούν από την Intzeidis Consulting ακόµα και µετά τη σύναψη της σύµβασης. Οι
προκύπτουσες δαπάνες σε αυτή την περίπτωση χρήζουν επιστροφής από τον εντολέα, όπου
υπολογίζεται ένα ενιαίο ποσοστό 20% της αξίας της εντολής.
§ 5 Εντολή για περαιτέρω δηµοσιεύσεις σε άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και χώρες
Πέραν της συµβατικώς οφειλόµενης δηµοσίευσης στις σελίδες ∆ιαδικτύου της Intzeidis
Consulting, η Intzeidis Consulting εξουσιοδοτείται επιπλέον, ωστόσο δεν υποχρεούται, να προβεί
σε διάδοση των αγγελιών και µε άλλο τρόπο, κυρίως µέσω φαξ κατόπιν κλήσης, µέσω
τηλεφώνου είτε σε άλλα µέσα, έντυπα και άµεσης επικοινωνίας [online], τα οποία καθορίζονται
ελεύθερα από τον εντολοδόχο, προκειµένου να µπορεί να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ευρύτερη
διάδοση της αγγελίας. Επίσης, και σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρµόζονται αναλόγως οι
υφιστάµενοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών.
§ 6 Αποκλειστική δηµοσίευση µέσω της Intzeidis Consulting
Ο εντολέας δηλώνει ότι επιθυµεί τη δηµοσίευση των αγγελιών προσφοράς εργασίας αποκλειστικά
µέσω της εταιρίας µας και/ή σε περαιτέρω µέσα µαζικής ενηµέρωσης /µε περαιτέρω τρόπους
διάθεσης, που καθορίζονται από µας κατά το πνεύµα της παρ.5. ∆ια του παρόντος εξασφαλίζεται
ότι θα δηµοσιεύονται πάντοτε µόνο οι επίκαιρες αγγελίες προσφοράς εργασίας και λοιπές
αγγελίες.
§ 7 Ελλείψεις
Σε περίπτωση ελλιπούς µετάδοσης της αγγελίας προσφοράς εργασίας, για την οποία φέρουµε
ευθύνη, ο εντολέας δύναται να αξιώσει ανεπίληπτη υποκατάστατη αγγελία στον βαθµό που
επηρεάστηκε αρνητικά ο σκοπός της αγγελίας. Εάν δεν είµαστε έτοιµοι ή σε θέση να πράξουµε
αυτό, εάν η προβολή µιας υποκατάστατης αγγελίας καθυστερεί πέραν των εύλογων προθεσµιών
για λόγους, για τους οποίους φέρουµε την ευθύνη εµείς ή εάν αδυνατεί να επιτευχθεί µε άλλο

τρόπο, ο εντολέας δικαιούται κατά βούληση να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση (υπαναχώρηση) ή
να απαιτήσει ελάττωση της τιµής της αγγελίας (µείωση).
§ 8 ∆ιαµαρτυρία για ελλείψεις
Ο εντολέας οφείλει να ελέγξει την προβαλλόµενη αγγελία άµεσα µετά την πρώτη προβολή αυτής
και να προβεί σε διαµαρτυρία για ενδεχόµενες ελλείψεις το αργότερο 4 ηµέρες µετά την προβολή
της αγγελίας. Εάν ο εντολέας παραλείψει να προβεί σε διαµαρτυρία για ελλείψεις, η προβολή της
αγγελίας θεωρείται ως εγκεκριµένη άνευ ελαττωµάτων.
§ 9 Ουδεµία αρχειοθέτηση
Η Intzeidis Consulting δεν υποχρεούται σε αρχειοθέτηση της δηµοσιευµένης αγγελίας µετά τη
λήξη της σύµβασης.
§ 10 Υποχρέωση πληροφόρησης
Ο εντολέας υποχρεούται να πληροφορήσει άµεσα την Intzeidis Consulting, µόλις η
προσφερόµενη θέση εργασίας καλυφθεί ή εάν δεν υφίσταται κανέναν σοβαρό ενδιαφέρον για
νέους αιτούντες, προκειµένου η αγγελία να διαγραφεί.
§ 11 ∆ιασφάλιση όσον αφορά δικαιώµατα τρίτων και αποκλεισµός της ευθύνης
(1) ∆ιασφάλιση του εντολέα και απαλλαγή
Ο εντολέας διασφαλίζει ότι µέσω της εκτέλεσης της εντολής δεν προσβάλλονται κανενός είδους
δικαιώµατα τρίτων. Όσον αφορά το περιεχόµενο –κυρίως την ορθότητα και την νοµικώς
επιτρεπτή φύση αυτού– των κειµένων και λογότυπων και/ή εικόνων, που διατίθενται για την
προβολή των αγγελιών, φέρει την ευθύνη αποκλειστικά ο εντολέας. Ο εντολέας υποχρεούται να
απαλλάσσει την εταιρία µας από απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες ανακύπτουν από την εκτέλεση της
εντολής της αγγελίας.
(2) Γενική ευθύνη
Η Intzeidis Consulting ευθύνεται µόνο για ζηµίες, εφόσον αποδεικνύεται εις βάρος της και/ή των
βοηθών εκπλήρωσης αυτής δόλος ή βαριά αµέλεια. Σε περίπτωση παράβασης ελαφράς αµέλειας,
η ευθύνη περιορίζεται στην εκάστοτε αξία της εντολής. Επιπλέον αξιώσεις αποζηµίωσης
αποκλείονται, όπως επίσης αξιώσεις αποζηµίωσης ή αξιώσεις επιστροφής λόγω δικαιολογηµένης
απόρριψης στο πλαίσιο του δικαιώµατος απόρριψης. Οποιαδήποτε ευθύνη λόγω κατάχρησης, η
οποία υφίσταται εκουσίως και προς τον σκοπό της δηµοσίευσης απεσταλµένων δεδοµένων έναντι
οποιουδήποτε µέσω τρίτων αποκλείεται.
Οποιαδήποτε ευθύνη της Intzeidis Consulting λόγω µη εξουσιοδοτηµένης δηµιουργίας δεσµών
[Linking] και/ή πλαισίων [Framing] µέσω τρίτων αποκλείεται.
Η Intzeidis Consulting δεν ευθύνεται για σφάλµατα ή ζηµίες, που προκύπτουν λόγω βλάβης των
δικτύων επικοινωνίας ή λόγω βλάβης των υπολογιστών λοιπών φορέων ή λόγω βλάβης του
∆ιακοµιστή Ad [Ad-Server], η οποία δεν διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 24 ωρών
(συναπτά ή αθροιστικά) εντός 30 ηµερών µετά την έναρξη της συµβατικώς συµφωνηµένης
προβολής.
(3) Ουδεµία ευθύνη για συνδέσεις [Links] σε ξένες σελίδες
Η τοποθεσία ∆ιαδικτύου www.Intzeidis.de περιλαµβάνει συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες στο
∆ιαδίκτυο. ∆εν φέρουµε ουδεµία ευθύνη όσον αφορά τις µεθόδους προστασίας δεδοµένων ή το
περιεχόµενο αυτών των τοποθεσιών ∆ιαδικτύου. Όσον αφορά τυχόν παράνοµο, εσφαλµένο ή
ελλιπές περιεχόµενο και ιδιαιτέρως ζηµίες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση διασυνδεδεµένων
πληροφοριών, ευθύνεται αποκλειστικά ο παροχέας της τοποθεσίας ∆ιαδικτύου, όπου έλαβε χώρα
η παραποµπή.
(4) Εξωτερικές µεταφραστικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο που χρησιµοποιούνται διασυνδεδεµένες εξωτερικές µεταφραστικές υπηρεσίες µέσω
της σελίδας Intzeidis.de, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Intzeidis Consulting. Στην
περίπτωση αυτή δεν πρόκειται σαφώς για προσφορά της Intzeidis Consulting.
§ 12 Τόπος εκπλήρωσης και παρεπόµενες συµφωνίες
(1) Τόπος εκπλήρωσης για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες του εντολέα και της Intzeidis
Consulting είναι το Μόναχο.
(2) Τυχόν παρεπόµενες συµφωνίες, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις χρήζουν του έγγραφου
τύπου, προκειµένου να αποκτήσουν έννοµη ισχύ. Αυτό ισχύει ιδίως και όσον αφορά την άρση της
ρύθµισης αυτής.
§ 13 Εφαρµοστέο δίκαιο, δωσιδικία και λοιπά
(1) Όσον αφορά όλες τις νοµικές σχέσεις των συµβαλλόµενων µερών ισχύει το δίκαιο της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας µε αποκλεισµό της Σύµβασης ΟΗΕ για τις ∆ιεθνείς
Πωλήσεις Εµπορευµάτων.
(2) Τα κατά τόπον αρµόδια είναι τα δικαστήρια του Μονάχου.
(3) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των προαναφερθέντων όρων είναι ανίσχυρος, η ισχύς των
υπόλοιπων παραµένει άθικτη. Ο ανίσχυρος όρος αντικαθίσταται από κοινού µέσω ενός όρου, ο
οποίος θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τον ανίσχυρο όρο, από πλευράς οικονοµίας
και σκοπού.

