HP CUSTOMER TERMS – Portfolio
Αρικμόσ ςφμβαςθσ όπου απαιτείται:
HP: ……………………………………………..
Πελάτθ: ..........................................
Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (εάν εφαρμόηεται):...................................
Διάρκεια Ιςχφοσ (εάν εφαρμόηεται):...................................

HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΣΩΝ
1. υμβαλλόμενα Μζρθ. Οι παρόντεσ όροι ςυνιςτοφν τθ ςφμβαςθ («φμβασθ») που διζπει τθν αγορά
προϊόντων και υπθρεςιϊν από το νομικό πρόςωπο του ομίλου Hewlett-Packard που αναφζρεται ςτθν
ενότθτα των υπογραφϊν παρακάτω («HP») από τον Πελάτθ που αναφζρεται παρακάτω («Πελάτθς»).
2. Παραγγελίες. «Παραγγελία» ςθμαίνει θ παραγγελία που ζχει γίνει αποδεκτι ςυμπεριλαμβανομζνου
οιουδιποτε υποςτθρικτικοφ υλικοφ που τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ορίηουν ότι ενςωματϊνεται είτε
επιςυνάπτοντάσ το ι με αναφορά ςε αυτό («Τποστθρικτικό Τλικό»). Το Υποςτθρικτικό Υλικό μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνει ( επί παραδείγματι) καταλόγουσ προϊόντων, προδιαγραφζσ υλιςμικοφ ι λογιςμικοφ,
τυποποιθμζνεσ θ μετά από διαπραγμάτευςθ περιγραφζσ υπθρεςιϊν, φφλλα δεδομζνων και
ςυμπλθρϊματά τουσ και εκκζςεισ εργαςιϊν («Statement of Works»/SOW), δθμοςιευμζνεσ εγγυιςεισ και
ςυμφωνίεσ επιπζδου υπθρειϊν και μπορεί να είναι διακζςιμο ςτον Πελάτθ ςε ζγγραφθ μορφι ι μζςω
τθσ πρόςβαςθσ ςε οριςμζνο δικτυακό τόπο τθσ HP.
3.

Αντικείμενο και Αποστολι Παραγγελίας. Οι όροι αυτοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τον Πελάτθ
είτε για μία Παραγγελία ι ωσ πλαίςιο για περιςςότερεσ Παραγγελίεσ. Επιπλζον, οι όροι αυτοί μποροφν να
χρθςιμοποθκοφν ςε παγκόςμια βάςθ από τισ «υνδεδεμζνες Επιχειρισεις» των μερϊν, όπου
«υνδεδεμζνες Επιχειρισεις» νοοφνται οποιοδιποτε νομικό πρόςωπο που ελζγχεται, ελζγχει ι βρίςκεται
ςε κοινό ζλεγχο με ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ μποροφν να επιβεβαιϊςουν τθ
ςυμφωνία τουσ με τουσ παρόντεσ όρουσ είτε με τθν υπογραφι τουσ ςτο κατάλλθλο πεδίο ςτο τζλοσ τθσ
παροφςασ ι με τθν αναφορά των όρων αυτϊν ςτισ Παραγγελίεσ. Οι Συνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ
ςυμμετζχουν ςτουσ όρουσ αυτοφσ με τθν αποςτολι παραγγελιϊν που ορίηουν παράδοςθ προϊόντων ι
υπθρεςιϊν ςτθν ίδια χϊρα τθσ Συνδεδεμζνθσ Επιχείρθςθσ τθσ HP που αποδζχεται τθν Παραγγελία,
αναφζρουν τουσ παρόντεσ όρουσ και ορίηουν τυχόν επιπρόςκετουσ όρουσ ι τροποποιιςεισ που
αντικατοπτρίηουν τθν τοπικι νομοκεςία ι επιχειρθματικζσ πρακτικζσ.

4.

Διακανονισμοί Παραγγελιών. Ο Πελάτθσ μπορεί να αποςτείλει παραγγελίεσ ςτθν HP μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ μασ, του δικτυακοφ τόπου μασ για τουσ πελάτεσ, ι με επιςτολι, φαξ ι θλεκτρονικό μινυμα.
Όπου απαιτείται, οι παραγγελίεσ πρζπει να ορίηουν θμερομθνία παράδοςθσ. Αν ο Πελάτθσ παρατείνει
τθν θμερομθνία παράδοςθσ μίασ υφιςτάμενθσ Παραγγελίασ πζραν των ενενιντα (90) θμερϊν, κα
κεωρείται νζα παραγγελία. Ο Πελάτθσ μπορεί να ακυρϊςει Παραγγελία για υλιςμικό (HW) χωρίσ
επιβάρυνςθ, μζχρι και πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία φόρτωςθσ.

5.

Σιμζς και Φόροι. Οι Τιμζσ κα ιςχφουν ςφμφωνα με τθν ζγγραφθ προςφορά τθσ HP ι, ςε περίπτωςθ που
δεν υφίςταται ζγγραφθ προςφορά, όπωσ φαίνονται ςτθν ιςτοςελίδα μασ, ςτον ειδικό δικτυακό τόπο για
τουσ πελάτεσ, ι ςτο δθμοςιευμζνο τιμοκατάλογο τθσ HP κατά το χρόνο που θ παραγγελία υποβλικθκε
ςτθν HP. Οι τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν φόρουσ, τζλθ και αμοιβζσ (όπωσ για εγκατάςταςθ, αποςτολι
και διαχείριςθ) εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν προςφορά. Εάν επιβάλλεται από το νόμο θ
παρακράτθςθ φόρου, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τον υπεφκυνο για τθν παραγγελία ςασ ςτθν
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HP για να ςυηθτιςετε τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ. Η HP κα τιμολογεί χωριςτά εφλογεσ δαπάνεσ, όπωσ
δαπάνεσ ταξιδιϊν που ςυντρζχουν για τθν παροχι των επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν.
6.

Σιμολόγια και Πλθρωμι. Ο Πελάτθσ ςυμφωνεί να πλθρϊνει όλα τα τιμολογθκζντα ποςά εντόσ ςαράντα
πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ τθσ HP. Η HP μπορεί να αναςτζλλει ι να ακυρϊςει
τθν εκτζλεςθ ανοικτϊν Παραγγελιϊν ι υπθρεςιϊν, ςε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν
από τον Πελάτθ.

7.

Κυριότθτα. Ο κίνδυνοσ τθσ ηθμίασ ι απϊλειασ οιουδιποτε προϊόντοσ υλιςμικοφ (HW) περιζρχεται ςτον
Πελάτθ ι ςε εντεταλμζνο του Πελάτθ πρόςωπο με τθν παράδοςι του. Η HP παρακρατεί τθν κυριότθτα ςε
όλα τα προϊόντα υλιςμικοφ (HW) που πωλοφνται μζχρισ αποπλθρωμισ τουσ.

8.

Παράδοσθ. Η HP κα καταβάλλει κάκε εμπορικά εφλογθ προςπάκεια για να ςασ παραδίδει τα προϊόντα
εγκαίρωσ. Η HP μπορεί να επιλζξει να παραδϊςει το λογιςμικό (SW) και τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για το
προϊόν ι για τθν άδεια χριςθσ του με θλεκτρονικι διαβίβαςθ ι φόρτωςθ (download).

9.

Εγκατάστασθ. Εάν θ HP παρζχει εγκατάςταςθ μαηί με τθν αγορά του προϊόντοσ, οι οδθγίεσ τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ HP (οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ κατόπιν αίτθςθσ) περιγράφουν τισ απαιτιςεισ από τον
Πελάτθ. Η HP κα εκτελζςει τισ τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ και δοκιμϊν προκειμζνου να
πιςτοποιιςει τθν ολοκλιρωςι τθσ.

10.

Τπθρεσίες Τποστιριξθς. Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ HP κα περιγράφονται ςτο οικείο Υποςτθρικτικό
Υλικό, το οποίο κα περιλαμβάνει τθν περιγραφι τθσ προςφοράσ τθσ HP, τισ προχποκζςεισ
επιλεξιμότθτασ, τουσ περιοριςμοφσ τθσ υπθρεςίασ και τισ υποχρεϊςεισ του Πελάτθ, κακϊσ και τα
ςυςτιματα του Πελάτθ που κα υποςτθρίηονται.

11.

Επιλεξιμότθτα. Οι υπθρεςίεσ, υποςτιριξθ και δεςμεφςεισ εγγφθςθσ τθσ HP δεν καλφπτουν απαιτιςεισ
που προκφπτουν από:

1.

Ακατάλλθλθ χριςθ, προετοιμαςία χϊρου, ι ςυνκικεσ χϊρου ι περιβάλλοντοσ ι άλλθ μθ ςυμμόρφωςθ
με το εκάςτοτε εφαρμοςτζο Υποςτθρικτικό Υλικό,

2.

Τροποποιιςεισ ι ακατάλλθλθ ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων ι ρφκμιςθ που δεν ζχουν εκτελεςκεί ι
εγκρικεί από τθν HP,

3.

Αςτοχία ι λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ οιουδιποτε λογιςμικοφ ι προϊόντοσ που δεν φζρει τα ςιματα
τθσ HP και επθρεάηει τα ςυςτιματα για τα οποία παρζχεται υποςτιριξθ ι υπθρεςίεσ από τθν HP,

4.

Μολφνςεισ (όπωσ ιοφσ, worm, κλπ) που δεν ζχουν ειςαχκεί από τθν HP, ι

5.

Κακι χριςθ, αμζλεια, ατφχθμα, ηθμιζσ από νερά ι φωτιά, θλεκτρικζσ διαταραχζσ, μεταφορά από τον
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Πελάτθ, ι άλλα αίτια πζραν του ελζγχου τθσ HP.
12.

Επαγγελματικζς Τπθρεσίες. Η HP κα παραδϊςει όλεσ τισ παραγγελκείςεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
πλθροφορικισ, υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ περιγράφεται ςτο εφαρμοςτζο
Υποςτθρικτικό Υλικό.

13.

Παραλαβι Επαγγελματικών Τπθρεσιών. Η διαδικαςία παραλαβισ (εφόςον υφίςταται) κα περιγράφεται
ςτο εφαρμοςτζο Υποςτθρικτικό Υλικό και κα εφαρμόηεται μόνο για τα προβλεπόμενα παραδοτζα και δεν
κα εφαρμόηεται ςε άλλα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν HP.

14.

Προχποκζσεις. Η ικανότθτα τθσ HP να παραδϊςει υπθρεςίεσ κα εξαρτάται από τθν εφλογθ και
εμπρόκεςμθ ςυνεργαςία του Πελάτθ και τθν ακρίβεια και πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που κα
χρειαςκοφμε από τον Πελάτθ προκειμζνου να παραδϊςουμε τισ υπθρεςίεσ.

15.

Εντολζς Αλλαγις. Κάκε μζροσ ςυμφωνεί να ορίςει ζναν υπεφκυνο ζργου ο οποίοσ κα είναι το κεντρικό
ςθμείο επικοινωνίασ για τθ διαχείριςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων
που ενδζχεται να ανακφψουν. Αιτιματα για τθν αλλαγι του αντικειμζνου των υπθρεςιϊν ι των
παραδοτζων κα απαιτοφν εντολι αλλαγισ υπογεγραμμζνθ από τα δφο μζρθ.

16.

Επίδοσθ Προϊόντος. Όλα τα προϊόντα υλιςμικοφ (HW) που φζρουν ςιματα τθσ HP καλφπτονται από τισ
δθλϊςεισ περιοριςμζνθσ εγγφθςθσ τθσ HP που παραδίδονται μαηί με τα προϊόντα ι διατίκενται με άλλον
τρόπο. Η εγγυιςεισ υλιςμικοφ (HW) αρχίηουν τθν θμερομθνία παράδοςθσ ι εφόςον ιςχφει, με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ από τθν HP ι (ςε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κακυςτερείται από τον
Πελάτθ) το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Τα προϊόντα που δεν φζρουν
ςιματα τθσ HP ζχουν τισ εγγυιςεισ που παρζχονται από το αντίςτοιχο τρίτο μζροσ/ προμθκευτι.

17.

Επίδοσθ Λογισμικοφ (SW). Η HP εγγυάται ότι τα προϊόντα λογιςμικοφ (SW) που φζρουν τα ςιματα τθσ
HP κα ανταποκρίνονται ουςιαςτικά ςτισ προδιαγραφζσ τουσ και δεν κα περιζχουν μολφνςεισ κατά το
χρόνο τθσ παράδοςθσ. Οι εγγυιςεισ τθσ HP για προϊόντα λογιςμικοφ κα αρχίηουν τθν θμερομθνία
παράδοςθσ και, εκτόσ εάν ορίηεται άλλωσ ςτο Υποςτθρικτικό Υλικό, κα διαρκοφν ενενιντα (90) θμζρεσ. Η
HP δεν εγγυάται τθν αδιάκοπθ ι χωρίσ ςφάλματα λειτουργία των προϊόντων λογιςμικοφ ι ότι τα
προϊόντα λογιςμικοφ κα λειτουργοφν ςε ςυνδυαςμοφσ υλιςμικοφ και λογιςμικοφ άλλουσ από αυτοφσ που
επιτρζπονται από τθν HP ςτο Υποςτθρικτικό Υλικό.

18.

Επίδοσθ Τπθρεσιών. Οι υπθρεςίεσ εκτελοφνται βάςει των γενικά αποδεκτϊν εμπορικϊν πρακτικϊν και
τυποποιιςεων. Ο Πελάτθσ ςυμφωνεί να κοινοποιιςει εγκαίρωσ οιεςδιποτε ανθςυχίεσ αφοροφν ςε αυτζσ
τισ υπθρεςίεσ και θ HP κα επανεκτελζςει οποιαδιποτε υπθρεςία δεν πλθροί τθν τυποποίθςθ αυτι.

19.

Τπθρεσίες με Παραδοτζα. Εάν το Υποςτθρικτικό Υλικό για τισ υπθρεςίεσ ορίηει ςυγκεκριμζνα παραδοτζα,
θ HP εγγυάται ότι τα παραδοτζα αυτά κα ςυμμορφϊνονται ουςιαςτικά ςτισ ζγγραφεσ προδιαγραφζσ
τουσ για 30 θμζρεσ μετά τθν παράδοςθ. Εάν ο Πελάτθσ γνωςτοποιιςει ςτθν HP εντόσ τθσ περιόδου των
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30 θμερϊν από τθν παράδοςθ, ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ τουσ, θ HP κα
διορκϊςει προςθκόντωσ τα παραδοτζα που επθρρεάηονται ι κα επιςτρζψει ςτον Πελάτθ τθν αμοιβι που
ζχει πλθρωκεί για τα παραδοτζα αυτά και ο Πελάτθσ κα επιςτρζψει τα παραδοτζα αυτά ςτθν HP.
20.

Απαιτισεις Εγγφθσθς για Προϊόντα. Όταν λάβουμε μία ζγκυρθ απαίτθςθ εγγφθςθσ για ζνα προϊόν
υλιςμικοφ (HW) ι λογιςμικοφ (SW) τθσ HP, θ HP είτε κα επιςκευάςει το ςχετικό ελάττωμα ι κα
αντικαταςτιςει το προϊόν. Εάν θ HP δεν είναι ςε κζςθ να ολοκλθρϊςει τθν επιςκευι ι να αντικαταςτιςει
το προϊόν εντόσ ευλόγου χρόνου, ο Πελάτθσ κα δικαιοφται πλιρουσ επιςτροφισ του αντίτιμου με τθν
προςικουςα επιςτροφι του προϊόντοσ ςτθν HP (εάν είναι υλιςμικό (HW)) ι με τθν ζγγραφθ επιβεβαίωςθ
του Πελάτθ ότι το ςχετικό προϊόν λογιςμικοφ ζχει καταςτραφεί ι μόνιμα δεν λειτουργεί. Η HP κα
πλθρϊςει για τθν αποςτολι των επιςκευαςμζνων ι αντικαταςτακζντων προϊόντων ςτον Πελάτθ και ο
Πελάτθσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποςτολι του επιςτρεφόμενου προϊόντοσ ςτθν HP.

21.

Αποηθμιώσεις. Η Σφμβαςθ αυτι ορίηει το ςφνολο των αποηθμιϊςεων για απαιτιςεισ λόγω εγγφθςθσ. Στο
βακμό που επιτρζπεται από το νόμο, θ HP αποποιείται κάκε άλλθ εγγφθςθ.

22.

Δικαιώματα Πνευματικις Ιδιοκτθσίας. Δεν επζρχεται κανενόσ είδουσ μεταβίβαςθ πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ με τθ Σφμβαςθ αυτι. Ο Πελάτθσ χορθγεί ςτθν HP τθ μθ αποκλειςτικι, παγκόςμια, δωρεάν
άδεια και δικαίωμα ςε κάκε πνευματικι ιδιοκτθςία που απαιτείται προκειμζνου θ HP και οι
προςτθκζντεσ τθσ να εκτελζςουν τισ παραγγελκείςεσ υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που εκπονοφνται
παραδοτζα από τθν HP ειδικϊσ για τον Πελάτθ και ορίηονται ωσ τζτοια ςτο Υποςτθρικτικό Υλικό, θ HP
χορθγεί με τθν παροφςα για τον Πελάτθ μία παγκόςμια, μθ αποκλειςτικι, πλιρωσ πλθρωμζνθ, δωρεάν
άδεια αναπαραγωγισ και να χριςθσ αντιγράφων των παραδοτζων για εςωτερικι χριςθ.

23.

Παραβίασθ Δικαιωμάτων Πνευματικις Ιδιοκτθσίας. Η HP κα υποςτθρίξει και/ι κα διακανονίςει
οποιαδιποτε αξίωςθ προβάλλεται εναντίον του Πελάτθ, ςφμφωνα με τθν οποία προϊόν ι υπθρεςία που
φζρει τα ςιματα τθσ HP και παραςχζκθκε με τθν παροφςα Σφμβαςθ παραβιάηει δικαιϊματα πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ τρίτου μζρουσ. Η HP κα βαςιςκεί ςτθν προςικουςα ειδοποίθςθ του Πελάτθ ςε ςχζςθ με τθν
αξίωςθ και ςτθ ςυνεργαςία με τθν υπεράςπιςι μασ. Η HP μπορεί να τροποποιιςει το προϊόν ι τθν
υπθρεςία ζτςι ϊςτε να καταςτεί ουςιαςτικά ιςοδφναμθ και να μθν παραβιάηει δικαιϊματα τρίτων, ι
μπορεί να αγοράςει τθν άδεια. Εάν οι εναλλακτικζσ αυτζσ λφςεισ δεν είναι εφικτζσ, κα επιςτρζψουμε
ςτον Πελάτθ το ποςό που καταβλικθκε για το αντίςτοιχο προϊόν εντόσ του πρϊτου ζτουσ ι για τθν
αναπόςβεςτθ αξία του ζκτοτε ι, ςε περίπτωςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, το ιςοηφγιο οποιουδιποτε προπλθρωκζντοσ ποςοφ ι, για επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ, το ποςό που ζχει καταβλθκεί. Η HP δεν ευκφνεται
για αξιϊςεισ που ανακφπτουν από οποιαδιποτε μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ των προϊόντων ι των
υπθρεςιϊν. Η ενότθτα αυτι κα εφαρμόηεται επίςθσ ςτα παραδοτζα που ορίηονται ωσ τζτοια ςτο ςχετικό
Υποςτθρικτικό Υλικό με τθν εξαίρεςθ ότι θ HP δεν κα ευκφνεται για απαιτιςεισ που προκφπτουν από το
περιεχόμενο ι ςχζδια παραδοτζων που ζχουν παραςχεκεί από τον Πελάτθ.

24.

Χοριγθσθ Άδειας. Η HP χορθγεί ςτον Πελάτθ μια μθ αποκλειςτικι άδεια χριςθσ τθσ ζκδοςθσ ι
αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ (SW) που φζρει τα ςιματα τθσ HP όπωσ αναφζρεται ςτθν Παραγγελία. Η
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επιτρεπόμενθ χριςθ είναι μόνον για εςωτερικοφσ ςκοποφσ (και όχι για περαιτζρω μεταπϊλθςθ) και
υπόκειται ςε ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ που εςωκλείονται ςτο προϊόν ι
αναφζρονται ςτο Υποςτθρικτικό του Υλικό. Η χριςθ του λογιςμικοφ που δε φζρει τα ςιματα τθσ HP κα
διζπεται από τουσ όρουσ άδειασ χριςθσ του τρίτου μζρουσ.
25.

Αναβακμίσεις. Ο Πελάτθσ μπορεί να παραγγείλει νζεσ εκδόςεισ λογιςμικοφ, αναβακμίςεισ ζκδοςθσ ι
ςυντιρθςθσ («Αναβακμίςεισ»), εφόςον διατίκενται, χωριςτά ι μζςω μίασ ςφμβαςθσ υποςτιριξθσ
λογιςμικοφ τθσ HP. Επιπρόςκετεσ άδειεσ ι επιπλζον αμοιβι μπορεί να εφαρμόηονται για τισ
Αναβακμίςεισ αυτζσ ι για τθ χριςθ του λογιςμικοφ ςε αναβακμιςμζνο περιβάλλον. Οι Αναβακμίςεισ
διζπονται από τουσ ιςχφοντεσ όρουσ άδειασ κατά το χρόνο που θ HP τουσ κακιςτά διακζςιμουσ ςτον
Πελάτθ.

26.

Περιορισμοί Αδειών. Η HP μπορεί να παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςι ςασ με τουσ περιοριςμοφσ τθσ
χριςθσ/άδειασ εξ αποςτάςεωσ και, εάν θ HP διακζςει πρόγραμμα διαχείριςθσ αδειϊν χριςθσ, ο Πελάτθσ
ςυμφωνεί να το εγκαταςτιςει και χρθςιμοποιιςει εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. Ο Πελάτθσ
μπορεί να δθμιουργιςει αντίγραφα ι προςαρμογζσ του αδειοδοτθκζντοσ προϊόντοσ λογιςμικοφ μόνο για
λόγουσ αρχειοκζτθςθσ ι όταν αυτό είναι ςθμαντικό βιμα για τθν εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ του
λογιςμικοφ. Ο Πελάτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει αυτό το αντίγραφο αρχείου χωρίσ να πλθρϊςει για
επιπλζον άδεια μόνο όταν το αρχικό ςφςτθμα δεν λειτουργεί. Ο Πελάτθσ δεν μπορεί να αντιγράφει το
λογιςμικό ι να το χρθςιμοποιιςει ι να το διακζςει με άλλον τρόπο ςε οποιοδιποτε δθμόςιο ι εξωτερικό
κατανεμθμζνο δίκτυο. Οι άδειεσ που επιτρζπουν τθ χριςθ ςτο τοπικό δίκτυο (intranet) του Πελάτθ
απαιτοφν περιοριςμζνθ πρόςβαςθ μόνον από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. Επίςθσ ο Πελάτθσ δεν κα
τροποποιιςει (modify), αναςτρζψει τθ δομι (reverse engineer), αποςυνκζςει τον πθγαίο κϊδικα
(disassemble), αποκρυπτογραφιςει (decrypt), αναςτρζψει τθ μεταγλϊττιςθ (decompile) ι δθμιουργιςει
παράγωγα ζργα του λογιςμικοφ για το οποίο του χορθγείται άδεια με τθν παροφςα Σφμβαςθσ, εκτόσ εάν
επιτρζπεται από το νόμο, οπότε ο Πελάτθσ κα παράςχει ςτθν HP εφλογα λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ
ενζργειεσ αυτζσ.

27.

Διάρκεια και Καταγγελία τθς Άδειας. Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά, οποιαδιποτε άδεια χριςθσ που
χορθγείται είναι διαρκισ, υπό τον όρο ωςτόςο ότι εάν ο Πελάτθσ δεν ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ Σφμβαςθσ, θ HP μπορεί να καταγγείλει τθν άδεια με ζγγραφθ ειδοποίθςθ. Αμζςωσ μετά τθν
καταγγελία, ι ςε περίπτωςθ άδειασ οριςμζνου χρόνου, με τθ λιξθ, ο Πελάτθσ είτε κα καταςτρζψει όλα τα
αντίγραφα του λογιςμικοφ ι κα τα επιςτρζψει ςτθν HP, με τθν εξαίρεςθ ενόσ αντιγράφου που ο Πελάτθσ
μπορεί να κρατιςει για αρχειακοφσ ςκοποφσ μόνον.

28.

Μεταβίβασθ Άδειας Χρισθς. Ο Πελάτθσ δεν μπορεί να παραχωριςει περαιτζρω, εκχωριςει,
μεταβιβάςει, μιςκϊςει ι εκμιςκϊςει το λογιςμικό ι τθν άδεια χριςθσ του λογιςμικοφ εκτόσ εάν
επιτρζπεται από τθν HP. Οι άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ που φζρουν τα ςιματα τθσ HP μποροφν γενικά να
μεταβιβαςκοφν κατόπιν πρότερθσ ζγγραφθσ εξουςιοδότθςθσ τθσ HP και καταβολισ ςε αυτιν τθσ
ιςχφουςασ χρζωςθσ. Με τθ μεταβίβαςθ αυτι, τα δικαιϊματα του Πελάτθ λιγουν και ο Πελάτθσ κα
μεταφζρει όλα τα αντίγραφα του λογιςμικοφ ςτον εκδοχζα. Ο εκδοχζασ πρζπει να ςυμφωνιςει εγγράφωσ
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ότι δεςμεφεται από τουσ ιςχφοντεσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ. Ο Πελάτθσ μπορεί να
μεταβιβάςει λογιςμικό ςυςκευϊν (firmware) μόνον με τθ μεταβίβαςθ του ςυνδεδεμζνου υλιςμικοφ (HW).
29.

υμμόρφωσθ με τθν Άδεια Χρισθς. Η HP μπορεί να ελζγξει τθ ςυμμόρφωςθ του Πελάτθ με τουσ όρουσ
τθσ άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ. Κατόπιν εφλογθσ ειδοποίθςθσ, θ HP μπορεί να διεξάγει ζλεγχο κατά τθ
διάρκεια των ςυνθκιςμζνων ωρϊν εργαςίασ (αναλαμβάνοντασ θ HP το κόςτοσ του ελεγκτι). Εάν ζνασ
ζλεγχοσ αποκαλφψει λιγότερεσ καταβολζσ από τισ οφειλόμενεσ, τότε ο Πελάτθσ κα καταβάλει ςτθν HP τισ
οφειλόμενεσ αυτζσ πλθρωμζσ. Εάν οι οφειλόμενεσ πλθρωμζσ που αποκαλφφκθκαν υπερβαίνουν το πζντε
(5) τοισ εκατό του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο Πελάτθσ κα αποηθμιϊςει τθν HP για τα ζξοδα του ελεγκτι.

30.

Εμπιστευτικότθτα. Πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται με τθ Σφμβαςθ αυτι κα αντιμετωπίηονται ωσ
εμπιςτευτικζσ, εφόςον δθλϊνονται ωσ τζτοιεσ κατά τθν αποκάλυψι τουσ, ι εάν ευλόγωσ κα ζπρεπε να
κεωροφνται εμπιςτευτικζσ λόγω των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ αποκαλφφκθκαν. Οι εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται μόνο για το ςκοπό τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων ι για
τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ και μποροφν να κοινοποιοφνται ςε
υπαλλιλουσ, αντιπροςϊπουσ ι αντιςυμβαλλομζνουσ, οι οποίοι απαιτείται να γνωρίηουν τισ πλθροφορίεσ
για τον ςκοπό αυτόν. Οι εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ κα προςτατεφονται με εφλογθ φροντίδα ϊςτε να
αποτραπεί θ χωρίσ άδεια χριςθ τουσ ι θ αποκάλυψι τουσ για τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
παραλαβισ ι (εάν είναι μεγαλφτερθ) για τθν περίοδο που οι πλθροφορίεσ αυτζσ παραμζνουν
εμπιςτευτικζσ. Αυτζσ οι υποχρεϊςεισ δεν καλφπτουν πλθροφορίεσ που: (i) είναι γνωςτζσ ι κακίςτανται
γνωςτζσ ςτον παραλιπτθ χωρίσ υποχρζωςθ εμπιςτευτικότθτασ, (ii) ζχουν αναπτυχκεί από τον παραλιπτθ
ανεξάρτθτα, ι (iii) θ αποκάλυψι τουσ απαιτείται από το νόμο ι δθμόςια αρχι.

31.

Προσωπικζς Πλθροφορίες. Κάκε μζροσ κα ςυμμορφϊνεται με τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα
με τθν εφαρμοςτζα νομοκεςία προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Η HP δεν ςκοπεφει να ζχει
πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν. Στο βακμό που θ HP ζχει πρόςβαςθ
ςε προςωπικά δεδομζνα του Πελάτθ τα οποία ζχουν αποκθκευτεί ςε ςφςτθμα ι μθχάνθμα του Πελάτθ, θ
πρόςβαςθ αυτι πικανολογείται ότι κα είναι τυχαία και ο Πελάτθσ κα παραμείνει υπεφκυνοσ
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων του Πελάτθ, ςε κάκε περίπτωςθ. Η HP κα χρθςιμοποιιςει
προςωπικά δεδομζνα ςτα οποία ζχει πρόςβαςθ αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ παροχισ των
υπθρεςιϊν που ζχουν παραγγελκεί.

32.

Χρισθ από τθν κυβζρνθσθ των Ηνωμζνων Πολιτειών. Εάν θ άδεια χριςθσ του λογιςμικοφ χορθγείται
ςτον Πελάτθ για χριςθ κατά τθν εκτζλεςθ κφριασ ι υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ με κρατικζσ υπθρεςίεσ των
ΗΠΑ, ο Πελάτθσ ςυμφωνεί ότι ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ FAR 12.211 και 12.212, το λογιςμικό
εμπορικοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, θ τεκμθρίωςθ και τα τεχνικά δεδομζνα εμπορικϊν αντικειμζνων
λαμβάνουν άδεια χριςθσ ςφμφωνα με τα πρότυπα εμπορικισ άδειασ τθσ HP.

33.

υμμόρφωσθ με κανονισμοφς εξαγωγών. Προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςφμφωνα με τουσ
παρόντεσ όρουσ προορίηονται για εςωτερικι χριςθ του Πελάτθ και όχι για μεταπϊλθςθ. Εάν ο Πελάτθσ
εξάγει, ειςάγει ι άλλωσ μεταφζρει προϊόντα ι/και παραδοτζα που παρζχονται με τουσ παρόντεσ όρουσ, ο
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Πελάτθσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυμμόρφωςθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και κανονιςμοφσ, και για
τθν απόκτθςθ των απαιτουμζνων εξουςιοδοτιςεων ειςαγωγισ και εξαγωγισ. Η HP μπορεί να αναςτείλει
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ υπό τθν παροφςα Σφμβαςθ ςτο μζτρο που επιβάλλεται από το νόμο που
ιςχφει για οποιοδιποτε από τα δφο μζρθ.
34.

Περιορισμός τθς ευκφνθς. Η ευκφνθ τθσ HP ζναντι του Πελάτθ υπό τθ Σφμβαςθ αυτι περιορίηεται ςτο
ποςό του 1,000,000 δολαρίων ΗΠΑ ι ςτο ποςό που οφείλεται από τον Πελάτθ ςτθν HP για τθ ςχετικι
Παραγγελία, όποιο εκ των δφο είναι μεγαλφτερο. Οφτε ο Πελάτθσ οφτε θ HP κα ευκφνεται για απϊλεια
ειςοδθμάτων ι διαφυγόντα κζρδθ, ζξοδα λόγω διακοπισ λειτουργίασ, απϊλειασ ι καταςτροφισ
δεδομζνων ι ζμμεςεσ, ειδικζσ ι αποκετικζσ δαπάνεσ ι ηθμίεσ. Ο όροσ αυτόσ δεν περιορίηει τθν ευκφνθ
οιουδιποτε εκ των μερϊν για: χωρίσ άδεια χριςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, κάνατο ι ςωματικι βλάβθ
που προκλικθκε από αμζλειά τουσ, απάτθ, δόλια ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ και οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ
που δεν δφναται να αποκλειςκεί ι περιοριςκεί από το εφαρμοςτζο δίκαιο.

35.

Διαφορζς. Εάν ο Πελάτθσ δεν είναι ικανοποιθμζνοσ με οποιοδιποτε προϊόν ι υπθρεςία αγόραςε
ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ και διαφωνεί με τθν λφςθ που κα προτείνει θ HP, ςυμφωνοφμε από
κοινοφ να κλιμακϊςουμε προςθκόντωσ το κζμα ςε επίπεδο Αντιπροζδρου (ι αντίςτοιχο εντεταλμζνο),
ςτουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ μασ με ςκοπό τθ φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ, με κάκε επιφφλαξθ για
τθν μετζπειτα άςκθςθ των νομίμων δικαιωμάτων μασ.

36.

Ανωτζρα βία. Κανζνα μζροσ δεν κα ευκφνεται για κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ ι για μθ εκτζλεςθ λόγω
αιτιϊν πζραν του εφλογου ελζγχου του, εξαιρουμζνων των υποχρεϊςεων πλθρωμισ.

37.

Καταγγελία. Οιοδιποτε των μερϊν μπορεί να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ αυτι με ζγγραφθ προειδοποίθςθ
εάν το άλλο μζροσ αδυνατεί να ςυμμορφωκεί με οποιαδιποτε ουςιϊδθ υποχρζωςθ και αδυνατεί να
κεραπεφςει αυτι τθν παραβίαςθ εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του
για τισ λεπτομζρειεσ. Εάν οιοδιποτε μζροσ καταςτεί αφερζγγυο, αδυνατεί να πλθρϊςει τα λθξιπρόκεςμα
χρζθ του, κατακζςει αίτθςθ για ι καταςτεί ςε πτϊχευςθ ι για να ι διοριςκεί εκκακαριςτισ ι εκχωρθκοφν
τα περιουςιακά του ςτοιχεία, το άλλο μζροσ μπορεί να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ και να ακυρϊςει όλεσ τισ
μθ εκπλθρωκείςεσ υποχρεϊςεισ. Οι όροι τθσ Σφμβαςθσ που εκτείνονται εκ τθσ φφςθσ τουσ πζραν τθσ
καταγγελίασ ι λιξθσ τθσ Σφμβαςθσ κα παραμείνουν ιςχφοντεσ μζχρισ εκπλθρϊςεϊσ τουσ και κα
εφαρμόηονται ςτουσ αντίςτοιχουσ διαδόχουσ και ςτουσ επιτρεπόμενουσ εκδοχείσ και των δφο μερϊν.

38.

Γενικά. Η Σφμβαςθ αυτι αποτελεί τθ ςυνολικι μασ ςυμφωνία ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τθσ και
υπεριςχφει κάκε προγενζςτερθσ επικοινωνίασ ι τυχόν υφιςτάμενων ςυμβάςεων. Τροποποιιςεισ τθσ
Σφμβαςθσ αυτισ κα γίνονται με ζγγραφο υπογεγραμμζνο από τα δφο μζρθ. Η Σφμβαςθ κα διζπεται από
το δίκαιο του τόπου τθσ HP ι Συνδεδεμζνθσ Επιχείρθςθσ τθσ HP που αποδζχεται τθν Παραγγελία και τα
δικαςτιρια του τόπου αυτοφ κα ζχουν δικαιοδοςία, ωςτόςο θ HP ι θ Συνδεδεμζνθ Επιχείρθςι τθσ μπορεί
να να κατακζςει αγωγι για πλθρωμι ςτον τόπο τθσ ζδρασ του νομικοφ προςϊπου του Πελάτθ που
απζςτειλε τθν Παραγγελία. Ο Πελάτθσ και θ HP ςυμφωνοφν ότι θ Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για για
τισ Συμβάςεισ Διεκνϊν Πωλιςεων Αγακϊν δεν εφαρμόηεται. Απαιτιςεισ που προκφπτουν ι
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αποκλειομζνων των κανόνων Ιδιωτικοφ Διεκνοφσ Δικαίου.
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