
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Οι πωλήσεις της BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. διέπονται από τους εξής 

όρους: 

-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Η χορηγούμενη, σύμφωνα με το Νόμο,  έκπτωση 

υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής μονάδας. 

-ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ:  Η πώληση γίνεται με τον όρο διατήρησης της κυριότητας 

του προϊόντος και μετά την παράδοση του προϊόντος,  έως ότου εξοφληθεί το 

αναγραφόμενο στο τιμολόγιο τίμημα της πώλησης  με μετρητά ή κατάθεση 

στον τραπεζικό λογαριασμό της BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ή η επιταγή σε περίπτωση παράδοσης επιταγής προς 

εξόφληση του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο τιμήματος της πώλησης.  (Άρθρο 

532 Α.Κ.). Σε περίπτωση υπερημερίας του Αγοραστή ως προς την εξόφληση 

του τιμήματος, η BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε. έχει το δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από 

τη σύμβαση πώλησης ζητώντας την απόδοση του προϊόντος στην κατάσταση 

που αυτό βρισκόταν όταν παραδόθηκε.  Σε κάθε περίπτωση, από το χρονικό 

σημείο  της παράδοσης του προϊόντος στον Αγοραστή  την ευθύνη για την  

κατάσταση του προϊόντος φέρει ο Αγοραστής.  

-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ: O Αγοραστής δεσμεύεται ότι θα κρατήσει εμπιστευτικές 

και δεν θα αποκαλύψει σε κανέναν τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

λαμβάνει από την BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..  

-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η BOEHRINGER INGELHEIM 

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί ρητά τα πνευματικά δικαιώματα, 

το εμπορικό σήμα, καταχωρημένο ή μη καταχωρημένο σχέδιο και 

οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα προϊόντα.  Δεν 

χορηγούμε οποιαδήποτε άδεια, ρητή ή σιωπηρή που να αφορά τα προϊόντα με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δικαιωμάτων 

πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ : Ο Αγοραστής 

δηλώνει ότι ο ίδιος, οι ιδιοκτήτες του, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

του  και το εποπτικό  συμβούλιο,  οι διευθυντές, οι εργαζόμενοι, οι 

υπεργολάβοι και οι αντιπρόσωποί του θα ενεργούν  σε  συμμόρφωση με κάθε 

εφαρμοστέο δίκαιο και κανονισμό σχετικά με την Καταπολέμηση της 

Δωροδοκίας και Διαφθοράς σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

της BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  και δεν 

θα προσφέρουν, υπόσχονται ή δίνουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε όφελος 

ή άλλο πλεονέκτημα σε δημόσιο υπάλληλο  ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο  

μέρος έναντι αθέμιτου πλεονεκτήματος.  Σε περίπτωση παραβίασης της 

παρούσας διάταξης, η BOEHRINGER INGELHEIM  ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δύναται  να καταγγείλει την συμφωνία για σπουδαίο 

λόγο με άμεση ισχύ. Ο Αγοραστής θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει τη 

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.   από  κάθε 

απώλεια ή ζημία που προκύπτει  α) από οποιαδήποτε παραβίαση των 

εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών κατά της Δωροδοκίας και της 

Διαφθοράς από τους ιδιοκτήτες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το 

εποπτικό συμβούλιο ή τους διευθυντές του Aγοραστή ή β) από την αμελή 

συμπεριφορά του Αγοραστή  που κατέστησε δυνατή την παραβίαση των εν 

λόγω νόμων και κανονισμών από τους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους ή 

τους αντιπροσώπους του σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..  

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: H BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί 

προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή ή των υπαλλήλων του στο βαθμό που 

είναι απαραίτητο για την υλοποίηση  της συμφωνίας πώλησης σύμφωνα με 

το άρθρο 6(β)  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων  2016/679 

(ΓΚΠΔ/GDPR) . 

-ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ:  Για την δήλωση Ανεπιθύμητης Ενέργειας 

που παρουσιάστηκε μετά από λήψη φαρμάκου της  Boehringer Ingelheim  

μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο περισσότερες σχετικές 

λεπτομέρειες: https://www.boehringer-ingelheim.gr/i-etaireia-

mas/farmakoepagrypnisi/farmakoepagrypnisi 

-ΔΙΑΦΟΡΑ :  Yπό τον όρο ότι έχει συμμορφωθεί με τους παρόντες  όρους, 

εάν ένα μέρος εμποδίζεται ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις 

υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας από γεγονός ανωτέρας βίας 

(θιγόμενο  μέρος), το θιγόμενο μέρος δεν θα παραβιάζει την παρούσα 

συμφωνία ή άλλως  δεν θα θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε τέτοια 

αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Ο χρόνος 

εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων θα παρατείνεται αναλόγως. Το 

θιγόμενο μέρος (α) το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη του γεγονότος 

ανωτέρας βίας, θα ενημερώσει το άλλο μέρος, για την ημερομηνία κατά την 

οποία ξεκίνησε, για την πιθανή διάρκειά του και την επίδραση της ανωτέρας 

βίας στην ικανότητά του να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του 

και β) θα  καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να μετριάσει την επίδραση 

του γεγονότος ανωτέρας βίας στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Εάν ένα 

γεγονός ανωτέρας βίας εμποδίζει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του από το θιγόμενο μέρος για μια συνεχή περίοδο άνω των 

τεσσάρων εβδομάδων, το μέρος που δεν επηρεάζεται από το γεγονός 

ανωτέρας βίας μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία χωρίς 

αποζημίωση δίνοντας ειδοποίηση μίας εβδομάδας στο  θιγόμενο από  το 

γεγονός ανωτέρας βίας μέρος.  

-Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, παραχωρήσει  σε 

τρίτο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του εκ της πώλησης 

βάσει των παρόντων  Όρων και Προϋποθέσεων . Η BOEHRINGER 

INGELHEIM  ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. επιτρέπεται να εκχωρήσει, 

μεταβιβάσει, παραχωρήσει σε τρίτο, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις της εκ της πώλησης   βάσει  των παρόντων  Όρων και 

Προϋποθέσεων.   

-Eάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί  

από μια αρμόδια αρχή ότι είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, η 

ισχύς των άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων   δεν 

επηρεάζεται.  

-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Για την επίλυση διαφορών με τον Αγοραστή, της εκτελέσεως 

συμπεριλαμβανομένης, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της 

Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.  

-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Η «BOEHRINGER INGELHEIM  ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» δέχεται για επιστροφή, σύμφωνα με την σχετική 

Νομοθεσία , όλα τα προϊόντα της που έχουν λήξει ή θα λήξουν ως 

ακολούθως: 

    α) Ληξιπρόθεσμα εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, 

δηλαδή από τη 1η Ιανουαρίου έως τη 30η Ιουνίου. Η παραλαβή των 

επιστρεφόμενων, θα πρέπει να γίνει στις εγκαταστάσεις του κέντρου 

διανομής της εταιρείας, έως και την 10η Ιουλίου. 

    β) Ληξιπρόθεσμα εντός του δευτέρου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, από 

τη 1η Ιουλίου έως και τη 31η Δεκεμβρίου, Η παραλαβή των επιστρεφόμενων, 

θα πρέπει να γίνει στις εγκαταστάσεις  του κέντρου διανομής της εταιρείας έως 

και την 10η Ιανουαρίου, επόμενου έτους. 

Απαραίτητη πάντα προϋπόθεση, ότι η συσκευασία τους δεν έχει αλλοιωθεί. 

Συσκευασίες σχισμένες, τσαλακωμένες, σπασμένες ή χωρίς την ταινία 

γνησιότητας ή με την ταινία γνησιότητας σε διαφορετική από την 

προκαθορισμένη της θέση, δε γίνονται δεκτές. 

 

Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής εκ μέρους της εταιρείας θα πρέπει 

εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή να ενημερώνεται το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας για την τακτοποίηση της υπόθεσής σας.  

Σε περίπτωση παραλαβής από τη μεταφορική εταιρεία αλλοιωμένων 

προϊόντων θα πρέπει εντός δύο (2) ημερών από τη παραλαβή να ενημερώνεται 

το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας προς τακτοποίηση. 

Οποιαδήποτε άλλη επιστροφή προϊόντων της εταιρείας θα πρέπει να γίνεται 

κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. 

Όλες οι επιστροφές θα πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής του 

αποστολέα που θα αναφέρει το λόγο επιστροφής. 

Πριν από κάθε αποστολή επιστροφής, ο αποστολέας θα πρέπει να ενημερώνει 

το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, για να γίνεται η έγκαιρη παραλαβή από την 

μεταφορική εταιρεία.  

Η εταιρεία δεν κάνει δεκτές επιστροφές που δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τους παραπάνω όρους, τα δε αποσταλέντα προϊόντα θα θεωρούνται, ότι 

παραλαμβάνονται ποσοτικά, απλά για καταστροφή με έκδοση πιστωτικού 

άνευ αξίας. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.gr%2Fi-etaireia-mas%2Ffarmakoepagrypnisi%2Ffarmakoepagrypnisi&data=05%7C01%7Cvasiliki.stratopoulou.ext%40boehringer-ingelheim.com%7C46a7d798a782411cb4bb08da4ec52434%7Ce1f8af86ee954718bd0d375b37366c83%7C0%7C0%7C637908905856865740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ybcKi4AES%2B2gVIXSjYCsBRjk1nhUBSVSNE4bnfKmH8s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.gr%2Fi-etaireia-mas%2Ffarmakoepagrypnisi%2Ffarmakoepagrypnisi&data=05%7C01%7Cvasiliki.stratopoulou.ext%40boehringer-ingelheim.com%7C46a7d798a782411cb4bb08da4ec52434%7Ce1f8af86ee954718bd0d375b37366c83%7C0%7C0%7C637908905856865740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ybcKi4AES%2B2gVIXSjYCsBRjk1nhUBSVSNE4bnfKmH8s%3D&reserved=0

