ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COMVOS EXPRESS
ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ COMVOS EXPRESS
Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και
διεκπεραίωσης της COMVOS EXPRESS, ο αποστολέας συµφωνεί µε τους όρους και τις
ρήτρες, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο, καθώς και µε τους πάγιους όρους
διεκπεραίωσης του συστήµατος COMVOS EXPRESS, οι οποίοι ενσωµατώνονται στο παρόν
συµβόλαιο, µε ρητή σ› αυτούς αναφορά, είναι δε στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στα
κατά τόπους γραφεία της COMVOS EXPRESS.
Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της COMVOS EXPRESS, ούτε ο αποστολέας
δεν έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόµενους όρους και ρήτρες.
Άρθρο 1: Το ΣΥνοδευτικό ΔΕλτίο ΤΑχυµεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) της COMVOS EXPRESS είναι
έντυπο µη διαπραγµατεύσιµο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συµπληρώθηκε από αυτόν
ή την COMVOS EXPRESS και για λογιαριασµό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται
ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό µεταφορά
αγαθών τα οποία περιγράφονται στη µπροστινή σελίδα. Επίσης δηλώνει ότι το παρόν
αποδέχεται τους όρους µεταφοράς της COMVOS EXPRESS τόσο για τον εαυτό του, όσο και
υπό την ιδιότητα ως πράκτορα του εκπροσώπου του κατόχου των υπό µεταφορά αγαθών.
Άρθρο 2: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στη µπροστινή
σελίδα περιγράφεται σωστά και σύµφωνα µε το νόµο. β) Στο υπό διεκπεραίωση
αντικείµενο έχουν σηµειωθεί σωστά τα απαιτούµενα σηµεία, στοιχεία και διεύθυνση του
παραλήπτη. γ) Το υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να
εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωσή του. δ) COMVOS EXPRESS έχει το δικαίωµα να
διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειµένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο, ή όταν
ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασµένα για τη διεκπεραίωση
στοιχεία.
Άρθρο 3: Η COMVOS EXPRESS έχει το δικαίωµα αλλά όχι και την υποχρέωση να ελέγξει το
αντικείµενο το οποίο αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει καθώς επίσης και το δικαίωµα να
ανοίξει αυτό.
Άρθρο 4: Η COMVOS EXPRESS έχει το δικαίωµα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την
παράδοση κάθε είδους το οποίο µεταφέρει προκειµένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε
δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω µεταφορά (ναύλοι - δασµοί - φορτωτικές κ.λπ.) µέχρι
να εξοφληθεί πλήρως.
Άρθρο 5: Η COMVOS EXPRESS αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών µε χρέωση της
αµοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση µη καταβολής της παραπάνω αµοιβής για
οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της COMVOS EXPRESS αναλαµβάνει ο
αποστολέας.
Άρθρο 6: Σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή ζηµίας του αποστελλοµένου αντικειµένου,
εγγράφου ή δέµατος η ευθύνη της COMVOS EXPRESS περιορίζεται στο µικρότερο των
παρακάτω οριζόµενων ποσών: α) Στο ποσό των 59 ΕΥΡΩ. β) Στο πραγµατικό ποσό της
απώλειας ή βλάβης ή ζηµίας το οποίο κατεβλήθη για το έγγραφο ή το δέµα, ποσό το οποίο
αποστολέας δηλώνει ότι είναι εύλογο σε συνδυασµό µε τα παρακάτω άρθρα 6α, 6β και το
ποσό του ασφαλίστρου που περιλαµβάνεται στη συµφωνηθείσα αµοιβή των υπηρεσιών.
6α: Εάν η αποστολή έχει αξία ή κόστος αναπαραγωγής από 59 ΕΥΡΩ έως 3.000 ΕΥΡΩ και ο
πελάτης επιθυµεί να έχει πλήρη κάλυψη πρέπει να ασφαλίσει την αποστολή του,
δηλώνοντας τούτο και αναγράφοντας την αξία της αποστολής, η οποία πρέπει να
προκύπτει από νόµιµα παραστατικά, στην εµπρόσθια όψη του παρόντος εντύπου,
επιβαρυνόµενος µε το ανάλογο κόστος της ασφάλισης.

6β: Για αποστολές αξίας άνω των 3.000,00 ΕΥΡΩ η ασφαλιστική κάλυψη µπορεί να γίνει
κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συµφωνίας (γραπτής µέσω Fax) µε την εταιρεία.
Άρθρο 7: Η COMVOS EXPRESS σε καµιά περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
επερχόµενες έµµεσες ζηµίες ή απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Στις
ανωτέρω έµµεσες ζηµίες ή απώλειες περιλαµβάνεται κάθε απώλεια εισοδήµατος, κέρδους,
συµφέροντος αγοράς κ.λπ.
Άρθρο 8: Η COMVOS EXPRESS καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα προβεί σε κάθε
ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας της.
Σε καµµία όµως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής µεταφοράς ή
παράδοσης κάθε αποστολής για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία, βλάβη, κακή παράδοση ή
µή παράδοση εξαιτίας ενός ή και περισσοτέρων από τους παρακάτω λόγους: α) Λόγω
απρόοπτων γεγονότων κείµενων πέρα των ανθρώπινων αντικειµενικά δυνατοτήτων
(ατύχηµα, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία µεταφορικών µέσων κ.λπ. β) Λόγω
πράξεως παραλείψεως ή λανθασµένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου
προσώπου έχοντος συµφέρον από τη συγκεκριµένη αποστολή είτε οποιουδήποτε
εκπροσώπου Τελωνείου, Δηµόσιας ή Ταχυδροµικής Υπηρεσίας, µεταφορικής εταιρείας, ή
άλλου νοµικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται η διεκπεραίωση της αποστολής
από την COMVOS EXPRESS. γ) Λόγω της φύσης της αποστολής στην οποία µπορεί να
επέλθει ειδική βλάβη όπως ηλεκτρική, µαγνητική, ηλεκτρονική, φωτογραφική,
τυπογραφική κ.λπ.
Άρθρο 9: Κάθε απαίτηση πρεπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως
στα κεντρικά γραφεία της COMVOS EXPRESS ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπό
της, σε διάστηµα 20 ηµερών από την ηµεροµηνία αναλήψεως της αποστολής από την
COMVOS EXPRESS. Καµία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή µετά την παρέλευση της παραπάνω
χρονικής προθεσµίας.
Άρθρο 10: Η COMVOS EXPRESS δεν αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση και µεταφορά των εξής
εγγράφων και αντικειµένων: Εύθραυστα αντικείµενα µη επαρκώς συσκευασµένα Χρήµατα σε µετρητά - Συνάλλαγµα - Χρυσό και σε οποιαδήποτε µορφή - Κοσµήµατα Πολύτιµα µέταλλα - Πολύτιµους λίθους - Αρχαιότητες - Έργα τέχνης - Προσωπική
αλληλογραφία - Αλλοιώσιµα τρόφιµα - Γραµµατόσηµα - Φυτά - Ναρκωτικά - Εκρηκτικά Είδη ή µέρη οπλισµού - Ζώα - Πορνογραφικό υλικό και γενικά είδη τα οποία δεν δέχεται
να διεκπεραιώση η ΙΑΤΑ και ο αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν
περιλαµβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.
Άρθρο 11: Η COMVOS EXPRESS αναλαµβάνει τη µεταφορά - διεκπεραίωση εµπορευσίµων
αντικειµένων υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από τιµολόγιο πώλησης ή
δελτίο αποστολής εκδοθέν από τον αποστολέα το οποίο θα βρίσκεται εκτός της
συσκευασίας.
Άρθρο 12: Για κάθε νοµική διαφορά, αρµόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

