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                      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ MDS ΑΠΟ ΤΗΝ ΚYOCERA SHOP  
 

I. Ειδικοί συμβατικοί όροι MDS KYOCERA SHOP  για εμπόρους, εταιρείες, 

εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες  

II. ΙΙ. Ειδικοί συμβατικοί όροι MDS KYOCERA SHOP   για καταναλωτές (ιδιώτες) 

 

 

1. Γενικά και πεδίο εφαρμογής  

Οι ειδικοί συμβατικοί όροι MDS  KYOCERA SHOP ισχύουν για όλες τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες μας. 

Επιπλέον, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και οι Γενικοί Όροι Συμβολαίου Υπηρεσίας είναι έγκυροι, εκτός εάν 

περιγράφονται αποκλίνουσες ρυθμίσεις εδώ. 

Όλες οι υποσχέσεις ισχύουν για συσκευές που παραδίδονται και λειτουργούν στην Ελλάδα . Όλες οι υποσχέσεις 

είναι επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων εγγύησης των πελατών μας και δεν τις περιορίζουν. 

 

2. Αντικείμενο της συμβατικής σχέσης  

Το αντικείμενο της συμβατικής σχέσης μεταξύ της MDS  KYOCERA SHOP (εφεξής "Kyocera shop") και του 

αντίστοιχου συμβαλλόμενου μέρους (εφεξής πελάτης) είναι η αγορά εκτυπωτή ή πολυλειτουργικής συσκευής (στο 

εξής "συσκευή"), μια ολοκληρωμένη δέσμευση σέρβις για την αγορασμένη συσκευή κατά τη διάρκεια της περίοδος 

συμβολαίου και δωρεάν παράδοση Αναλώσιμων για το επιλεγμένο πακέτο κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

σύμβασης σε ανεξάρτητους ή εμπορικούς τελικούς πελάτες έναντι πληρωμής μηνιαίου κατ 'αποκοπή ποσού. 

 

3. Τιμή, πληρωμή και τιμολόγηση  

Η Kyocera shop τα μηχανήματα  ενημερώνονται σε απευθείας σύνδεση  η τιμές σε καθημερινή βάση. Όλες οι 

προηγούμενες προσφορές χάνουν την ισχύ τους. Όλες οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές έως ότου 

επιβεβαιωθούν. Όλες οι τιμές είναι  σε ευρώ και ισχύουν μετο ΦΠΑ μόνο στην Ελλάδα .  

Οι μηνιαίες χρεώσεις χρεώνονται κατά την κατάλληλη περίοδο με πάγια εντολή, την πιστωτική κάρτα που έχει 

επιλέξει ο πελάτης ή ο λογαριασμός PayPal. Ο πελάτης υποχρεούται να προσαρμόσει τυχόν αλλαγές στον τρόπο 

πληρωμής που επέλεξε ο ίδιος στον λογαριασμό πελάτη του κάτω από τις ρυθμίσεις, εφόσον η πιστωτική κάρτα 

που επέλεξε δεν επιτρέπει πλέον χρέωση. Σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης, η Kyocera shop δικαιούστε να 

μεταβιβάσει τα δικά του έξοδα στον πελάτη με κατ 'αποκοπή τιμή 30,00 ευρώ. 

 Ο πελάτης λαμβάνει ένα σταθερό τιμολόγιο από την Kyocera shop για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης, το 

οποίο συμμορφώνεται με όλες τις νομικές απαιτήσεις και επιτρέπει την αφαίρεση του φόρου εισροών, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο πελάτης δικαιούται έκπτωση φόρου εισόδου.  

Εάν ο πελάτης πέσει σε ληξιπρόθεσμη υποχρέωση πληρωμής, η Kyocera shop δικαιούστε να αναβάλει την 

περαιτέρω παροχή υπηρεσιών έως ότου εξοφληθούν οι εκκρεμείς μηνιαίες χρεώσεις. 
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4. Παράδοση συσκευών  

Η Kyocera shop παραδίδει τη συμφωνημένη συσκευή στον πελάτη για χρήση σύμφωνα με τη σύμβαση Ο πελάτης 

υποχρεούται να χειρίζεται τη συσκευή με προσοχή, να χρησιμοποιεί σωστά τη συσκευή σύμφωνα με τους νόμους 

και να ακολουθεί τις συστάσεις του κατασκευαστή για συντήρηση και χρήση. Ο πελάτης φέρει τον ουσιαστικό 

κίνδυνο για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης, ιδίως τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας, απώλειας, ζημιάς ή άλλης 

φθοράς, εκτός εάν ο εκτυπωτής4 είστε υπεύθυνος για αυτούς τους λόγους. Τέτοια γεγονότα δεν απαλλάσσουν τον 

πελάτη από την εκπλήρωση των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδίως από την υποχρέωση 

καταβολής των συμφωνημένων μηνιαίων τελών. 

Η συσκευή ανήκει αρχικά στην Kyocera shop. Ο πελάτης απαγορεύεται από οποιαδήποτε νόμιμη απόρριψη της 

συσκευής. Ο πελάτης πρέπει να διατηρήσει τη συσκευή απαλλαγμένη από όλα τα δικαιώματα τρίτων κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε μέτρου επιβολής και αξιώσεων από τρίτους, πρέπει να 

ενημερώσει αμέσως την Kyocera shop γραπτώς 

Στο μέτρο που ο πελάτης έχει εξοφλήσει όλες τις μηνιαίες χρεώσεις και άλλες αξιώσεις από την Kyocera shop από 

τη σύμβαση στο τέλος της περιόδου της σύμβασης, η ιδιοκτησία της συσκευής μεταβιβάζεται στον πελάτη χωρίς 

δικαιώματα τρίτων. Δεν απαιτείται πλέον ξεχωριστή δήλωση για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας 

 

5. Επισκευή  

Η Kyocera shop υπόσχεται στον πελάτη ότι η παραδοθείσα συσκευή θα λειτουργεί σύμφωνα με την τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας του αντίστοιχου τύπου συσκευής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Όλα τα περιεχόμενα των 

Γενικών Όρων Συμβάσεων Υπηρεσίας ισχύουν για τη δέσμευση παροχής υπηρεσιών που περιγράφεται παραπάνω. 

 

6. Δωρεάν παράδοση αναλώσιμων 

Η Kyocera shop  αναλαμβάνει τη δωρεάν παράδοση αναλώσιμων κατά τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης 

προκειμένου να επιτρέψει τον όγκο εκτύπωσης που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα αναλώσιμα παρακολουθούνται από 

την Kyocera shop   της διαθέσιμης πύλης KFS  για το σκοπό αυτό. 

Αναλώσιμα με αυτήν την έννοια είναι εκείνα τα μέρη που είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στο πεδίο παράδοσης της 

συσκευής, όπως τύμπανο, τόνερ ή μελάνι ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής. Τα αναλώσιμα που δεν 

περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης είναι, ιδίως, χαρτί, συρραπτικά κ.λπ. 

 Τα αναλώσιμα θα παραδοθούν πλήρως αυτόματα . Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα email εκ των 

προτέρων για να τους ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης που έχει ενεργοποιηθεί. 

 

7. Θέση και έκταση της χρήσης 

Η συσκευή που επιλέγεται από τον πελάτη παραδίδεται στον πελάτη από τον εκτυπωτή4 με τα αξεσουάρ που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης της συσκευής για θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τη σύμβαση. Ο πελάτης 

εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί τη συσκευή μόνο στις δικές του επαγγελματικές εγκαταστάσεις και μόνο από 

αυτόν ή τους υπαλλήλους του. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους χωρίς τη 

συγκατάθεση τις Kyocera shop για τον πελάτη. Η συσκευή ή τα αναλώσιμα που παρέχονται από την Kyocera shop 

δεν παραδίδονται σε τρίτους - ούτε έναντι πληρωμής ούτε δωρεάν. 
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 Τα αναλώσιμα που παραδίδονται από την Kyocera shop  μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στη συσκευή του 

αντίστοιχου συμβολαίου 

Εάν η θέση της παραδοθείσας συσκευής αλλάξει λόγω μετακίνησης από τον πελάτη ή μετεγκατάστασης σε 

υποκατάστημα, ο πελάτης τροποποιεί τις πληροφορίες θέσης της αντίστοιχης συσκευής στην πύλη πελατών ή 

ενημερώνει την  Kyocera shop.  γραπτώς και αμέσως για την αλλαγή της τοποθεσίας. 

 

8. Έλεγχος συμβάσεων 

Ο πελάτης υποχρεούται να δηλώσει το εύρος της χρήσης μετά από μια περίοδο συμβολαίου 3 μηνών ειδοποιώντας 

τις διαδικασίες εκτύπωσης που ενεργοποιούνται από τη συσκευή (αριθμοί σελίδων, ασπρόμαυροι και έγχρωμοι) 

Εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί το δωρεάν " KFS ", ο αριθμός των διαδικασιών εκτύπωσης διαβάζεται αυτόματα από 

την Kyocera shop. Εάν η Kyocera shop δεν μπορείτε να διαβάσετε τις μετρήσεις του μετρητή της συσκευής από το 

λογισμικό , ο πελάτης υποχρεούται να συνεργαστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά από 3 μήνες της περιόδου της 

σύμβασης, ο πελάτης λαμβάνει ένα email με το αίτημα να αποκαλύψει τις μετρήσεις του μετρητή, την οποία ο 

πελάτης μπορεί να εισαγάγει μέσω ενός συνδέσμου που παρέχεται στην πύλη πελατών εντός 2 εβδομάδων το 

αργότερο ή μέσω email. 

 

9. Πρόσθετες εκτυπώσεις 

Εάν ο πελάτης δεν χρησιμοποιήσει τον επιλεγμένο όγκο πακέτου σε μια περίοδο χρέωσης, ο όγκος του 

αχρησιμοποίητου πακέτου δεν θα μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο χρέωσης. Εάν οι διαδικασίες εκτύπωσης που 

ενεργοποιούνται από τη συσκευή (αριθμός ασπρόμαυρων σελίδων και χρώματος) υπερβαίνουν τον διαθέσιμο όγκο 

πακέτων σε μια περίοδο χρέωσης, οι πρόσθετες διαδικασίες εκτύπωσης (αριθμός ασπρόμαυρων σελίδων και 

χρώματος) θα υπολογιστούν εκ νέου σύμφωνα με τη συμφωνημένη τιμή κλίμακα για επιπλέον ασπρόμαυρες / 

έγχρωμες σελίδες. 

 

10. Όρος σύμβασης 

Η σύμβαση έχει διάρκεια 12, 24 ή 36 μηνών. Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατή μόνο και για τα δύο μέρη 

εκτός της περιόδου της σύμβασης για σημαντικό λόγο. Ένας σημαντικός λόγος υπό αυτήν την έννοια είναι ιδίως μια 

καθυστέρηση πληρωμής στο ποσό τουλάχιστον δύο μηνιαίων τελών, η μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά της 

συσκευής ή η χρήση της σε τρίτα μέρη, καθώς και η μεταφορά των αναλώσιμων σε τρίτους ή η χρήση τους εκτός 

συσκευή παραδίδεται από την Kyocera shop. 

 

11. Προστασία από κατάχρηση 

Η ποσότητα των αναλώσιμων προς χρήση καθορίζεται από την Kyocera shop βάσει των προτύπων ISO / IEC 19752 

(b / w) και ISO / IEC 19798 (έγχρωμο). Σύμφωνα με αυτό, το εύρος των παρεχόμενων αναλώσιμων καθορίζεται 

βάσει ενός μέσου βαθμού κάλυψης των διαδικασιών εκτύπωσης 5% (b / w) και 20% (χρώμα). Εάν το ποσό της 

υπολογιζόμενης ζήτησης αναλώσιμων για τις διαδικασίες εκτύπωσης που ενεργοποιούνται από τη συσκευή 

αποκλίνει περισσότερο από 30%, η Kyocera shop δικαιούστε να χρεώσετε τα επιπλέον αναλώσιμα στις τρέχουσες 

τιμές αγοράς. 
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12. Αποζημίωση για ζημιές 

Σε περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση για την οποία είναι υπεύθυνος ο πελάτης,    η Kyocera shop    
μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από τον πελάτη στο ποσό του 85% των μηνιαίων τελών που δεν έχουν ακόμη 

καταβληθεί μέχρι το συμφωνημένο τέλος της σύμβασης. Ο πελάτης παραμένει δικαιούχος να αποδείξει ένα 

μικρότερο, οικονομικό μειονέκτημα τις Kyocera shop λόγω της καταγγελίας της σύμβασης για την οποία είναι 

υπεύθυνος. Η Kyocera shop έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει και να απαιτήσει υψηλότερες αποζημιώσεις πέρα 

από την αποζημίωση που περιγράφεται παραπάνω. 

 

13. Άλλο 

Εάν ένας από τους παραπάνω κανονισμούς είναι αναποτελεσματικός ή άκυρος, οι άλλοι κανονισμοί παραμένουν 

σε ισχύ. Ο αναποτελεσματικός ή άκυρος κανονισμός θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κανονισμό που 

αντιστοιχεί στον σκοπό της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο. 
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