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1. Γενικοί  Όροι 
1.1 Όλες οι υπηρεσίες επιθεώρησης, συντήρησης, 
επισκευής, τροποποίησης, εκσυγχρονισμού, 
συναρμολόγησης και εγκατάστασης, η επίβλεψη των 
διαδικασιών η διενέργεια έρευνας κ.λ.π. εντός του 
χώρου των συνεργείων της ARIEXPO ή εκτός αυτών, 
υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, 
τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο 
πελάτης.  
1.2 Σχετικές προφορικές συμφωνίες, μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις, αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων 
του πελάτη καθώς και οποιεσδήποτε εγγυήσεις ισχύουν 
μόνο εφόσον επιβεβαιωθούν γραπτώς από την 
ARIEXPO.   
1.3  Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
παρανόηση που προκύπτει από εντολές ή οδηγίες που 
αποστέλλονται με τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή 
δίδονται τηλεφωνικά.  
1.4 Εκτιμήσεις και προσφορές είναι δεσμευτικές μόνο 
εφόσον δίνονται γραπτώς και αναφέρονται ρητά ως 
δεσμευτικές.  Εν συνεχεία, η ARIEXPO φέρει δέσμευση 
για την εν λόγω εκτίμηση για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία της εκτίμησης.  
1.5    Εάν απαιτείται περισσότερη προσπάθεια από την 
εκτιμηθείσα, το σύνολο τη δεσμευτικής εκτίμησης 
δύναται να αυξηθεί έως και 15% χωρίς ειδοποίηση.  Το 
κόστος ειδικών υπηρεσιών και παραδόσεων που 
απαιτούνται για την εκτίμηση (π.χ. αποσυναρμολόγηση) 
θα βαρύνει τον πελάτη, ακόμα κι αν το έργο που ορίζεται 
στην εκτίμηση δεν εκτελεστεί, ή εκτελεστεί με άλλο 
τρόπο.   
1.6  Ως προς τα ανταλλακτικά το άνω εξάμηνο ισχύει 
εκτός από την περίπτωση που υπάρξει αναπροσαρμογή 
της τιμής τους από τον κατασκευαστή οίκο του 
εξωτερικού.  
1.7  Η σύμβαση θα θεωρείται συναφθείσα κατά την 
έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας από την 
ARIEXPO και θα είναι η μοναδική και πλήρης συμφωνία.  
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στη σύμβαση δεν 
θα είναι δεσμευτική για την ARIEXPO, παρά μόνον 
εφόσον η ARIEXPO την επιβεβαιώσει εγγράφως.  
1.8   Η εκχώρηση οποιονδήποτε δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων του πελάτη, που προκύπτουν από τη 
σύμβαση, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος απαιτεί την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ARIEXPO.     
1.9  H ARIEXPO δικαιούται να διενεργήσει ελέγχους και 
δοκιμές, καθώς και να ζητήσει την εκτέλεση αυτών από 
τον πελάτη. 

2.     Όροι Πληρωμής 
2.1  Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην 
ARIEXPO ποσό ίσο με 50 τοις εκατό (%) της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης πριν την έναρξη εργασιών 
είτε στο συνεργείο της ARIEXPO είτε σε οιονδήποτε 
χώρο πραγματοποιήσουν οι τεχνικοί της την επισκευή.     
2.2 Ως προς τις πραγματοποιηθησόμενες εργασίες 
αυτές θα εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την έκδοση 
του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ως προς δε τα 
ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν ή 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την επισκευή θα εξοφλούνται 
εντός 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου της Ariexpo 
προς τον πελάτη.      
2.3 Σε περίπτωση που ως μέσο πληρωμής γίνουν δεκτά 
από την ARIEXPO αξιόγραφα, η πληρωμή θεωρείται ότι 
γίνεται μόνο κατά την εξόφλησή τους, και όχι κατά την 
παράδοσή τους στην ARIEXPO. Τυχόν έξοδα για 
έκδοση εγγυητικών επιστολών, προμήθειας τραπεζών 
κλπ., βαρύνουν τον Πελάτη.       
2.4 Τα τυχόν έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διατροφής 
που τυχόν απαιτηθούν, εφόσον η επισκευή γίνεται εκτός 
της Περιφέρειας Αττικής, θα προκαταβάλλονται στο 
σύνολό τους από τον Πελάτη προς την Ariexpo.       
2.5 Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί αργότερα από ότι 
έχει συμφωνηθεί, η ARIEXPO - με επιφύλαξη 
οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος 
– δικαιούται να χρεώσει τον πελάτη  με τόκους 
υπερημερίας, που εκάστοτε ισχύουν.        
2.6 Καταστάσεις λογαριασμού θα θεωρούνται εγκριθείς, 
εκτός αν αμφισβητηθούν εγγράφως και αιτιολογημένες 
εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους.  Με 
έγγραφο εξομοιούται το e – mail και η τηλεομοιοτυπία.  

3.     Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις  
3.1 Εργασίες που εκτελούνται εκτός των εγκαταστάσεων  
της ARIEXPO μπορούν να ξεκινήσουν μόνον εφόσον ο 
Πελάτης έχει ολοκληρώσει οποιεσδήποτε 
προκαταρκτικές εργασίες.   Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά θα παράσχει και θα διαθέτει (κατά 
περίπτωση) καύσιμα  και παρόμοια υλικά, νερό, 
θέρμανση, πεπιεσμένο αέρα, ηλεκτρική ενέργεια και 
φωτισμό, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης 
σύνδεσης στον τόπο της επισκευής.  
3.2 Οι εν λόγω προκαταρκτικές εργασίες και λοιπές 
υπηρεσίες θα παρασχεθούν επίσης από τον πελάτη 
μετά από σχετικό αίτημα του προσωπικού της 
ARIEXPO.     
3.3 Η σύμβαση θα θεωρηθεί εκπληρωθείσα όταν οι 
εργασίες που έχουν συμφωνηθεί - ή απαιτούνται κατά 
την κρίση της ARIEXPO – έχουν ολοκληρωθεί.  Το έργο 
θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει αποδεκτό όταν η 
επισκευασμένη μηχανή ή ανταλλακτικό έχει παραδοθεί 
στον πελάτη.    
3.4 Αν  υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του έργου και παρέλθει κατά μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ο Πελάτης θα δικαιούται να απαιτήσει την ολοκλήρωση 
των εργασιών εντός εύλογης προθεσμίας παράτασης.  
Αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της 
ως άνω προθεσμίας, ο πελάτης δύναται να καταγγείλει 
τη σύμβαση εγγράφως, η καταγγελία, δε, θα είναι ισχυρή 
εφόσον καταβληθεί στην ARIEXPO το ποσό που 
αντιστοιχεί στο μέχρι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιηθέν 
έργο.     
3.5  Εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί εγκαίρως με τις 
υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, ή σε 
περίπτωση διακοπής των εργασιών, η οποία 
προκαλείται από τον Πελάτη ή για λόγους πέραν του 
εύλογου ελέγχου της ARIEXPΟ (π.χ. ανωτέρα βία, 
απεργία ή / και ανταπεργία, άλλες αναταραχές εντός  
των εγκαταστάσεων της ARIEXPO ή εντός του χώρου 
που διενεργείται η επισκευή και παρέχεται το έργο και 
καθυστερήσεις εκ μέρους των προμηθευτών της 
ARIEXPO), οι συμφωνηθείσες περίοδοι και ημερομηνίες 
θα μετατοπιστούν αναλόγως.  Η ARIEXPO θα 
ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τον Πελάτη για τα ως 
άνω σύμβαντα. Η ARIEXPO δικαιούται να καταγγείλει 
την σύμβαση χωρίς να καθίσταται υπεύθυνη για 
παρεπόμενες ζημίες του Πελάτη και να απαιτήσει η ίδια 
αποζημίωση εφόσον η καταγγελία οφείλεται σε λόγους 
που αφορούν τον Πελάτη όπως, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, μη έγκαιρη εκπλήρωση οικονομικών 
υποχρεώσεων προς την ARIEXPO, παράβαση από 
αυτόν των γενικών όρων, που στο παρόν αναφέρονται 
κλπ.  Η αποζημίωση της ARIEXPO μπορεί να καλύπτει 
κατά την κρίση της τη θετική και αποθετική της ζημία.       
3.6  Ο Πελάτης θα αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των επισκευασμένων 
μηχανών ή εξαρτημάτων αυτών, από τη στιγμή έναρξης 
της φόρτωσης αυτών στις εγκαταστάσεις της ARIEXPO. 
Εάν οι επισκευασμένες μηχανές ή τα εξαρτήματα αυτών 
είναι έτοιμα για αποστολή και η αποστολή καθυστερήσει 
για λόγους που δεν αφορούν την ARIEXPO, η σχετική 
ευθύνη θα μετεβιβασθεί στον Πελάτη από τη στιγμή που 
θα του γνωστοποιηθεί από την ARIEXPO η δυνατότητα 
άμεσης αποστολής των επισκευασμένων μηχανών ή 
εξαρτημάτων αυτών.  Η γνωστοποίηση θα γίνεται είτε με 
e – mail είτε με τηλεομοιοτυπία (fax).  O παρόν όρος 
ισχύει και για μερικές ή τμηματικές παραδόσεις έργου.     
3.7  Τα τυχόν αναγκαία να χρησιμοποιηθούν υλικά 
συσκευασίας χρεώνονται και επιβαρύνουν τον Πελάτη 
και πρέπει να προπληρωθούν από αυτόν στην 
ARIEXPO.  Η ARIEXPO, επίσης, σε περίπτωση 
χερσαίων, θαλασσίων ή αεροπορικών μεταφορών, 
προβαίνει στην αναγκαία σύναψη ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, το ασφάλιστρο επιβαρύνει τον Πελάτη και 
προπληρώνεται από αυτόν στην ARIEXPO.     
3.8  H ARIEXPO δικαιούται να προβεί σε επίσχεση 
έναντι του πελάτη για απαιτήσεις είτε από την παρούσα 
σύμβαση είτε από προγενέστερες μη εξοφληθείσες εν 
όλω ή εν μέρει.  Στην επίσχεση συμπεριλαμβάνονται και 
κινητά πράγματα που παραδόθηκαν στην ARIEXPO 
από τον Πελάτη μετά τη σύναψη της παρούσας για 
οποιονδήποτε λόγο ή / και επ’ ευκαιρία αυτής και θα 
παραμένουν εις χείρας της ARIEXPO είτε στις 
εγκαταστάσεις της είτε όπου αλλού αυτή κρίνει έως ότου 
εξοφληθεί πλήρως από τον Πελάτη για τις 
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της μετά των νομίμων τόκων 
και εξόδων (δικαστικών ή άλλων).  Οι καταβολές προς 
την ARIEXPO, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη 
συμφωνία, θα καταλογίζονται κατ’ άρθρο 423 Α.Κ. κατά 
ρητή συμφωνία των μερών.   
3.9 Η ARIEXPO εγγυάται στον Πελάτη για περίοδο έξι 
(6) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία της 
μηχανής, άλλως παράδοση του έργου στον Πελάτη 
έτοιμου προς χρήση, ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ή / 
και τα ανταλλακτικά, που τοποθετήθηκαν, δεν φέρουν 
ελαττώματα.    
3.10 Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
3.10.1 Αν προκληθούν ελαττώματα ή ζημίες λόγω 
συνήθους φθοράς λόγω χρήσης, μη κατάλληλου 
χειρισμού, αποθήκευσης ή εγκατάστασης, ανεπαρκούς 
προστασίας από τη διάβρωση, χρήση βίας, χημικών, 
ηλεκτρικών ή άλλων ζημιογόνων επιδράσεων.  
3.10.2 Aν η επισκευασθείσα μηχανή / το αντικατασταθέν 
ανταλλακτικό ή εξάρτημα τροποποιηθεί από την 
εγκατάσταση ή τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων που 
δεν παρασχέθηκαν από την ARIEXPO, εκτός αν ο 
Πελάτης μπορεί να αποδείξει, προς εύλογη ικανοποίηση 
της ARIEXPO, ότι το ελάττωμα δεν προέκυψε από την 
εν λόγω τροποποίηση. 
3.10.3 Aν το Πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες 
της ARIEXPO ή/ και τα εγχειρίδια  του κατασκευαστή 
όσον αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση ή/ και τα υγρά 
και λιπαντικά 
3.10.4 Aν τοποθετηθεί ανταλλακτικό ή το επισκευασθέν 
εξάρτημα έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς 
πέραν των συμφωνηθέντων. 
3.10.5 Aν η επισκευασθείσα μηχανή / χρησιμοποιηθέν 
ανταλλακτικό ή εξάρτημα έχει χρησιμοποιηθεί υπό 
ασυνήθιστες συνθήκες, για τις οποίες η ARIEXPO δεν 
ενημερώθηκε εγγράφως κατά την υποβολή της 
παραγγελίας. 
3.11   Οι άνω εγγυήσεις της ARIEXPO (3.9 του 
παρόντος) προϋποθέτουν ότι ο Πελάτης έχει 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ότι η 

ARIEXPO έχει ενημερωθεί για οποιοδήποτε ελάττωμα ή 
ανεπάρκεια χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως, 
αναφέροντας τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό του 
ελαττωματικού εξοπλισμού. 
3.12 Αν η ARIEXPO βεβαιώσει κάποιο ελάττωμα στο 
πλαίσιο της παρούσας εγγύησης ισχύουν οι ακόλουθες 
διατάξεις: 
3.13.1 Οποιοδήποτε ελάττωμα ή ελαττωματικό 
εξάρτημα, το οποίο – παρά το σωστό χειρισμό  του – 
υφίσταται παρεπόμενο ζημία, είτε θα επισκευάζεται με 
έξοδα της ARIEXPO στο συνεργείο της ή οπουδήποτε 
υποδείξει η ARIEXPO είτε θα αντικαθίσταται κατά τη 
διακριτική ευχέρεια της ARIEXPO. 
3.13.2 Αν η διόρθωση του σχετικού ελαττώματος από 
την ARIEXPO ή το εξουσιοδοτημένο από την ARIEXPO 
συνεργείο κριθεί μη εύλογη, η δέουσα διόρθωση του 
ελαττώματος μπορεί να εκτελεστεί από τον αγοραστή ή 
από τρίτο μέρος, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 
έγκρισης της ARIEXPO.  Στις περιπτώσεις αυτές, η 
ARIEXPO θα καταβάλει αποζημίωση για τις σχετικές 
δαπάνες σαν αυτές να είχαν πραγματοποιηθεί από την 
ARIEXPO αν είχε διορθώσει η ίδια το ελάττωμα. 
3.13.3 Αν κάποια επισκευή πραγματοποιηθεί στο 
συνεργείο της ARIEXPO ή σε εξουσιοδοτημένο από την 
ARIEXPO συνεργείο, η ARIEXPO θα αποζημιώσει τον 
Πελάτη για τα έξοδα αποστολής των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων με τη λιγότερο δαπανηρή μέθοδο, τα 
οποία έξοδα πρέπει αρχικά να καταβάλει ο Πελάτης.  
Αυτό ισχύει και σε περίπτωση αντικατάστασης 
εξαρτημάτων, για τα οποία η ARIEXPO επιθυμεί την 
αποστολή των ελαττωματικών εξαρτημάτων σε αυτήν.  
3.13.4 Αν κάποιο ελάττωμα διορθωθεί επιτόπου, 
οποιοδήποτε προσωπικό ή/ και που απαιτείται από το 
προσωπικό της ARIEXPO θα παρασχεθεί δωρεάν από 
αυτήν. 
3.13.5 Η ARIEXPO θα επιβαρυνθεί με το κόστος 
αποστολής των επισκευασμένων ή αντικατεστημένων 
εξαρτημάτων μέσω της λιγότερο δαπανηρής μεθόδου.  
Περαιτέρω, η ARIEXPO θα επιβαρυνθεί με τα εύλογα 
έξοδα αφαίρεσης και εγκατάστασης εξαρτημάτων από το 
εγκατεστημένο / επισκευασμένο εξάρτημα στο ύψος που 
τα σχετικά έξοδα θα ήταν πληρωτές για την αφαίρεση / 
εγκατάσταση των σχετικών εξαρτημάτων στο συνεργείο 
της ARIEXPO. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί 
η ARIEXPO με το κόστος αφαίρεσης ή εγκατάστασης 
ολόκληρης της μηχανής κλπ, ούτε θα αναλάβει λοιπά 
έκτακτα έξοδα. 
3.13.6 Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται περιέρχονται 
στην ιδιοκτησία της ARIEXPO. 
O Πελάτης θα δικαιούται να λύσει τη σύμβαση ή να 
μειώσει την συμφωνημένη τιμή μόνο εφόσον η 
ARIEXPO δεν διορθώσει το ελάττωμα ενόσω ισχύει η 
εγγύησή της.  Συγκεκριμένα, αυτό προϋποθέτει ότι η 
ARIEXPO είχε επανειλημμένα την ευκαιρία να διορθώσει 
το ελάττωμα, χωρίς όμως να το επιτύχει. Η ARIEXPO 
δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό 
εξάρτημα, εφ’ όσον μπορεί να το επισκευάσει.  
3.14  Τα εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί από την 
ARIEXPO θα συνοδεύονται από εγγύησή δώδεκα (12) 
μηνών από την τιμολόγηση.  
3.15 Τυχόν εγγύηση περί καταλληλότητας για 
συγκεκριμένο σκοπό θα ισχύει μόνο εφόσον 
επιβεβαιωθεί ρητώς και εγγράφως.  Αν δεν δοθεί καμία 
τέτοια επιβεβαίωση, θα ισχύουν αναλόγως οι παραπάνω 
διατάξεις.  
3.16 Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για την ευθύνη 
της ARIEXPO και την ατομική ευθύνη των εργαζομένων 
της και άλλων προσώπων που εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις της.  Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν 
ανεξάρτητα από το εάν υφίστανται νόμιμοι λόγοι 
(συμβατικής ή μη συμβατικής φύσεως – παραδείγματος 
χάρη, παρεπόμενο αμέλεια, αμέλεια ανάθεσης έργου, 
συμβουλευτική ευθύνη,  αδικοπραξία). 
3.17  Για σοβαρή ή υπαίτια αμέλεια, η ARIEXPO δεν θα 
ευθύνεται για οποιοδήποτε ποσό άνω των 300,000 
ευρώ ανά απαίτηση. 
3.18 Σε περίπτωση υπαίτιας αμέλειας, η ARIEXPO δεν 
φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για αποζημίωση που 
μπορεί να καταβληθεί μέσω της ασφάλειας του Πελάτη 
(π.χ. ασφάλεια για μηχανήματα, συναρμολόγηση, 
φυσικές δυνάμεις, διακοπή λειτουργίας ή ασφάλεια 
μεταφοράς), αλλά ούτε και για απώλεια χρήσης ή 
κερδών. 
3.19 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την 
ARIEXPO, εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση, για 
οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που θα βαρύνει την 
ARIEXPO, ή να αναθέσει στην ARIEXPO την εκτίμηση 
της εν λόγω απώλειας / ζημίας.  
3.20  Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιτρέψει ή ζητήσει 
από άλλον τεχνικό πλην της ARIEXPO να επέμβει στη 
μηχανή ή το εξάρτημα, τότε η ARIEXPO απαλλάσσεται 
από κάθε ευθύνη, αφού δεν είναι δυνατή η διαπίστωση 
του μεγέθους ή της έκτασης της ζημίας αν προήλθε και 
κατά πόσο βαθμό από την επέμβαση τεχνικών πλην 
αυτών που νομίμως απασχολούνται στην ARIEXPO. 
Τόπος συνάψεως της σύμβασης ορίζεται η Αθήνα. 
3.21 Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε 
διαφοράς από την παρούσα ορίζονται τα Δικαστήρια του 
Πειραιά και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 
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1.   Terms and Conditions 
1.1   All services of inspection, maintenance, repair, 
alteration, modernization, assembly and installation, 
supervision of procedures, conducting research, etc. 
within the space of ARIEXPO’s workshops or outside 
them, are subject to these Terms and Conditions, which 
the customer is aware of and accepts them. 
1.2 Related oral agreements, subsequent alterations, 
acceptance of the terms and conditions of the customer 
and any warranties apply only if confirmed in writing by 
ARIEXPO. All prior oral or written agreements between 
ARIEXPO and customer shall be repealed upon signing 
this contract. 
1.3 The customer is responsible for any 
misunderstanding arising from orders or instructions 
given over the phone. 
1.4 Estimates and bids are binding on ARIEXPO only if 
given in writing and explicitly referred as binding. 
Thereafter, ARIEXPO assumes commitment for this 
valuation for six (6) months from the date of the 
valuation. 
1.5 If more effort is required than initially estimated, all 
the binding valuation may be increased up to 15% 
without notice. The cost of special services and supplies 
required for the valuation (i.e. disassembly) will be borne 
by the customer, even if the work specified in the 
evaluation is not performed, or is performed otherwise. 
1.6   As to spare parts the above year half applies 
except for the case in which there is a price adjustment 
by the overseas manufacturer. 
1.7 The contract shall be considered to be concluded 
following the written order confirmation by ARIEXPO and 
will be the sole and complete agreement. Any change or 
amendment to the contract will not be binding on 
ARIEXPO, unless ARIEXPO confirms it in writing. 
1.8 The assignment of any rights and obligations of the 
customer arising from the contract to any third party 
requires the prior written consent of ARIEXPO. 
1.9 ARIEXPO is entitled to carry out inspections and 
tests, and to ask the customer to carry out them. 

2.    Terms of Payment 
2.1   The Customer shall pay to ARIEXPO an amount 
equal to 50 percent (%) of the total estimated costs 
before work begins either at the workshop  of ARIEXPO 
or in any site where their technicians shall perform the 
repair. 
2.2 As for the work to be performed, such will be paid 
within 30 days from issuance of the invoice for services, 
and with regard to spare parts to be used or which were 
used in the repair, such will be paid within 30 days from 
the issuance of invoice of Ariexpo to the customer. 
2.3 If as a means of payment any bills are accepted by 
ARIEXPO, payment is deemed to have been made only 
upon their settlement, rather than when they are 
delivered to ARIEXPO. Any expenses for issuing letters 
of credit, bank commissions, etc., shall be borne by the 
Customer. 
2.4 Any costs of travel, accommodation and meals that 
may be required if the repair is done outside of the Attica 
Region, will be paid in advance in their entirety by the 
Customer to   Ariexpo 
2.5 If payment is made later than agreed, ARIEXPO - 
subject to any other legal or contractual rights – has the 
right to charge the customer interest on arrears to be 
then applicable. 
2.6 Statements of account will be deemed to have been 
approved by the Customer, unless disputed in writing, 
stating grounds within ten (10) days of receipt.  The e-
mail  is equated to fax by a letter. 

3.    Other Terms and Conditions 
3.1 Work performed outside the premises of ARIEXPO 
can start only if the Customer has completed any 
preliminary work. It is noted that, without limitation, he 
will provide and will make available (where appropriate) 
fuel and similar materials, water, heating, compressed 
air, electricity and lighting, including necessary 
connections to the place of repair. 
3.2 These preliminary works and other services will also 
be provided by the customer upon request of staff of 
ARIEXPO. 
3.3 The contract will be considered to be fulfilled when 
the work agreed - or required at the discretion of 
ARIEXPO - have been completed. The project will be 
deemed to have been accepted when the repaired 
engine or a part has been delivered to the customer. 
3.4 If there is a specific date for the completion of the 
project and a long period passes by, the Customer will 
be entitled to require the completion of the work within a 
reasonable extension. If the work has not been 
completed at the end of that extra time the customer 
may cancel the contract in writing and the complaint 
shall be effective if the amount corresponding to the 
work done up to that time is paid to ARIEXPO. 
3.5  If the Customer fails to comply timely with its 
obligations under the contract, including financial ones, 
or in case of downtime, which is caused by the 
Customer or for reasons beyond the reasonable control 
of ARIEXPO (e.g. force majeure, strike and / or lockout, 
other disorders within the premises of ARIEXPO or 
within the area where repair works are carried out  and 
the project is being executed and delays by suppliers of 

ARIEXPO), the agreed periods and dates will be 
extended accordingly. ARIEXPO will inform without 
delay the Customer on the above events.  ARIEXPO is 
entitled to terminate the contract without becoming liable 
for consequential damages of the Customer and to 
require itself compensation if the termination is for 
reasons of customer such as, but not limited to, failure to 
meet financial obligations to ARIEXPO, breach by it of 
the general conditions herein stated etc. The 
compensation of ARIEXPO may cover, at its discretion, 
both its positive and consequential damage. 
3.6 The Customer shall assume responsibility for any 
damage or loss of repaired machinery or parts thereof, 
by the time they were loaded on the premises of 
ARIEXPO. If the repaired goods or parts thereof are 
ready for shipment and shipment is delayed for reasons 
not related to ARIEXPO, the responsibility will be 
transferred to the Customer from the moment that he 
shall be notified by ARIEXPO the possibility to 
immediately dispatch the repaired engines or parts 
thereof. The notification will be made either by e - mail or 
by facsimile (fax).   This term applies to some or partial 
deliveries of the project. 
3.7   Any packaging materials that may be required to be 
used are to be charged and paid by the customer and 
must be paid in advance by him to ARIEXPO. 
ARIEXPO, also in case of land, sea-borne or air 
transport, shall proceed with making the necessary 
insurance policies, and the premium is to be paid by the 
customer who must prepay it to ARIEXPO. 
3.8 ARIEXPO shall be entitled to lien over customer for 
claims arising either from this contract or contracts prior 
to that, still unpaid to it in whole or in part. The lien also 
includes movable property delivered to ARIEXPO by the 
Customer after the conclusion of this contract for any 
reason and / or on this occasion, and will remain in the 
hands of ARIEXPO either in their facilities or wherever it 
finds it appropriate until it is paid in full by customer for 
its overdue claims with the statutory interest and 
expenses (legal or otherwise). Payments to ARIEXPO, 
unless otherwise agreed in writing, will be charged in 
accordance with Article 423 Civil Code by express 
agreement of the parties. 
3.9 ARIEXPO warrants to the Customer for a period of 
six (6) months from the date of putting in operation the 
engine, or, as an alternative, delivery of the project to 
the Customer ready for use, that the work performed 
and / or spare parts which were fitted, are free of 
defects. 
3.10 This warranty does not apply to the following cases: 
3.10.1 If defects or damages are caused by normal wear 
and tear, improper handling, storage or installation, 
inadequate protection from corrosion, use of force, 
chemical, electrical or other harmful effects. 
3.10.2 if the repaired engine / replaced parts or 
component is modified due to the installation or 
assembly of components not supplied by ARIEXPO, 
unless the Customer can prove to the reasonable 
satisfaction of ARIEXPO, that the defect did not result 
from this change. 
3.10.3 If Customer fails to comply with the instructions of 
ARIEXPO and / or manufacturers' manuals regarding 
the operation, maintenance and / or fluids and lubricants 
3.10.4 if a part is fitted or the repaired component has 
been used for purposes other than agreed. 
3.10.5 If the repaired engine/ employed spare part or 
accessory is used under unusual circumstances, for 
which ARIEXPO was not informed in writing when 
placing the order. 
3.11 The above warranties of ARIEXPO (3.9 hereof) 
assume that the customer has fulfilled its contractual 
obligations and that ARIEXPO has been informed on 
any defect or deficiency without delay and in writing, 
stating the corresponding serial number of the defective 
equipment. 
3.12 If ARIEXPO witness a defect under this warranty, 
the following provisions apply: 
3.13.1 Any defect or defective part, which - despite its 
proper handling – suffers consequential damages, it will 
either be repaired at the expense of ARIEXPO at its 
workshop or anywhere as indicated by ARIEXPO or it 
shall be replaced at the discretion of ARIEXPO. 
3.13.2 If the correction of the relevant defect by 
ARIEXPO or the workshop authorized by   ARIEXPO is 
deemed unreasonable, the proper correction of the 
defect can be executed by the buyer or a third party 
upon prior written approval of ARIEXPO. In these cases, 
ARIEXPO will pay compensation for the costs as if they 
were made by ARIEXPO, had it corrected the defect 
itself. 
3.13.3 If a repair is carried out at a workshop of 
ARIEXPO or a workshop authorized by ARIEXPO, 
ARIEXPO will reimburse Customer for the shipping cost 
of defective parts with the least expensive method, 
which costs must first be paid by the customer. This also 
applies in case of replacement parts, for which 
ARIEXPO wishes sending defective parts to it. 
3.13.4 If a defect is corrected on the spot, any personnel 
and / or part required by staff of ARIEXPO will be 
provided by the Customer free of charge. 

3.13.5 ARIEXPO will bear the cost of shipping the 
repaired or replaced parts through the least costly 
method. Furthermore, ARIEXPO will pay the reasonable 
costs of removal and installation of components of the 
installed / repaired part to the amount that relevant 
expenses would be made for the removal / installation of 
the parts in the workshop of ARIEXPO. Under no 
circumstances will ARIEXPO be borne with the cost of 
removal or installation of the entire engine, etc., nor will 
it accept coverage of any other extraordinary expenses. 
3.13.6 The parts replaced become the property of 
ARIEXPO. The Customer will be entitled to terminate the 
contract or   reduce the agreed price only if ARIEXPO 
fails to correct the defect as long as its guarantee 
applies. In particular, this implies that ARIEXPO had 
several occasions to correct the defect, but without 
success.  ARIEXPO is not required to replace the 
defective part, as long as it can repair it. 
3.14 Spare Parts replaced by ARIEXPO shall be 
accompanied by warranty of twelve (12) months from 
the date of invoicing. 
3.15 Any guarantee of fitness for a particular purpose 
will only apply if expressly confirmed in writing. In the 
event that no such confirmation is given, these 
provisions shall apply accordingly. 
3.16 The following restrictions apply to the responsibility 
of ARIEXPO and personal responsibility of employees 
and other persons who fulfill their obligations. These 
restrictions apply regardless of whether there are legal 
grounds (of either a contractual or non- contractual 
nature - for example, consequential damages, 
negligence for project assignment, counseling liability, 
and tort). 
3.17 For severe negligence, ARIEXPO shall not be liable 
for any amount in excess of € 300,000 in total for any 
loss or damage of the Customer, including non-material 
damage. 
3.18 In the case of culpable negligence, ARIEXPO shall 
not liable to the Customer for compensation that can be 
paid through the customer's insurance (e.g. insurance 
for equipment, assembly, natural forces, disruption or 
safety of transport), neither for loss of use or profit. 
3.19 The Customer undertakes to notify ARIEXPO, in 
writing and without delay, for any damage or loss to be 
borne by ARIEXPO, or to instruct ARIEXPO to evaluate 
the damage. 
3.20 In the event that the Customer allow or request 
another technician other than ARIEXPO to intervene in 
the engine or accessory, without the prior ARIEPO 
consent, then ARIEXPO is exempted from any 
responsibility, since it is not possible to ascertain the 
size or extent of the damage, if it caused and to what 
extent by the intervention of the technicians other than 
those legally employed in ARIEXPO. Place to conclude 
the contract is Athens, Greece. 
3.21 Exclusive jurisdiction for any dispute under this 
contract shall be the Courts of Piraeus and the Greek 
law is applicable. 

 
 
 
 
 
  


