
ΕΣ15/1001 

1 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ RBS A.E. 

ΚΑΙ “ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ”   

 

Το παρόν συμφωνητικό καταρτίστηκε στο Περιστέρι Αττικής την  

Μεταξύ των : 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RBS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός 

Σολωμού, αρ. 4, φέρει ΑΦΜ  998927533, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  ΦΑΕΕ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της 

κ.  Γεώργιο Γρηγορίου Γιαννούκο, η οποία εφεξής, για λόγους συντομίας, θα αποκαλείται  

"RBS". Και 

Της εταιρείας με την επωνυμία «  …………………………………………….»  που εδρεύει στ..                                                                                            

…………………………….  οδός                               αρ. …, φέρει ΑΦΜ  …………………., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  

………………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

……………………………………………….. η οποία εφεξής, για λόγους συντομίας, θα αποκαλείται  

«Συνεργάτης» . 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα σύμβαση:  

1) H RBS αναγνωρίζει και ορίζει τον Συνεργάτη ως ανεξάρτητο και εγκεκριμένο από 

αυτήν Μεταπωλητή των προϊόντων και υπηρεσιών της που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α (εφεξής:  προϊόντα), καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την επιχείρησή 

του, εξουσιοδοτημένο κέντρο πωλήσεων και υποστήριξης των προϊόντων αυτών. 

Προς τούτο αναλαμβάνει έναντι αυτού τις υποχρεώσεις που αναφέρονται πιο κάτω 

στο κεφάλαιο 2 της παρούσης. 

2) Ο Συνεργάτης αποδέχεται τα ανωτέρω  και προκειμένου να ανταποκριθεί στην 

αναγνωριζόμενη δια της παρούσης ιδιότητά του ως  εξουσιοδοτημένου κέντρου 

πωλήσεων και υποστήριξης των προϊόντων της RBS, αναλαμβάνει έναντι αυτής τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται πιο κάτω στο κεφάλαιο 3 της παρούσης. 

3) Διευκρινίζεται αλλά και ρητά συμφωνείται ότι ο Συνεργάτης κατά την άσκηση των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση,  

ενεργεί ως ανεξάρτητη από την RBS επιχείρηση και σε καμία περίπτωση δεν δύναται  

να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος ή πράκτορας αυτής ή να συναλλάσσεται στο όνομα 

και για λογαριασμό της.  
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ RBS 

Στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης η RBS αναλαμβάνει έναντι του Συνεργάτη τις εξής 

υποχρεώσεις: 

1. Να του χορηγεί δείγματα προϊόντων σε προνομιακές τιμές,  προκειμένου να τα 

χρησιμοποιεί για την επίδειξη των λειτουργιών και των δυνατοτήτων τους. 

2. Να τον εφοδιάζει με  διαφημιστικές ή ενημερωτικά φυλλάδια  των προϊόντων καθώς  και 

με λοιπό διαφημιστικό και προωθητικό υλικό που θα εκδίδει κατά την κρίση της και την 

ελεύθερη επιλογή της. 

3. Να του παρέχει τεχνική βοήθεια, οδηγίες και κατευθύνσεις προκειμένου να 

αντιμετωπίζει πιθανά δυσεπίλυτα προβλήματα. 

4. Να του παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα προϊόντα και για τον τρόπο παρουσίασης 

αυτών και γενικά να φροντίζει για την επιμόρφωσή του επί των τεχνολογικών εξελίξεων 

σε συνάρτηση με τα προϊόντα που διακινεί. 

5. Να του παρέχει τηλεφωνικώς ή μέσω διαδικτύου, απομακρυσμένη  υποστήριξη, προς 

επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει αναφορικά με την εγκατάσταση 

και λειτουργία των προϊόντων στους τελικούς πελάτες, στα πλαίσια των προδιαγραφών 

λειτουργίας τους. 

6. Να τον ενημερώνει για θέματα νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών      

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης ο Συνεργάτης αναλαμβάνει έναντι της RBS τις εξής 

υποχρεώσεις: 

1.  Να εκθέτει και να διατηρεί στις εγκαταστάσεις του επιγραφές που να δηλώνουν ότι είναι 

εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της RBS. Οι επιγραφές αυτές θα είναι σύμφωνες με τα 

πρότυπα που ορίζονται εκάστοτε και εγκρίνονται από τη RBS. 

2.  Να διατηρεί την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση σε μέσα και προσωπικό επαρκώς 

εκπαιδευμένο στις μεθόδους και τον τρόπο προβολής και πώλησης των συστημάτων και 

λύσεων της RBS  και να προβαίνει στην επίδειξη αυτών στους ενδιαφερομένους πελάτες, 

στην εγκατάσταση τους στον τελικό πελάτη και στη συνέχεια στην τεχνική υποστήριξή τους. 

3.  Να εφαρμόζει τα υποδεικνυόμενα εκάστοτε από την RBS οργανωτικά και εμπορικά 

συστήματα και μεθόδους για τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων αυτής και να 

παρακολουθεί, (διαθέτοντας το σχετικό προσωπικό του) οσάκις τούτο ήθελε ζητηθεί από την 
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RBS, τις  διεξαγόμενες από αυτή εκπαιδευτικές διδασκαλίες επί των εν λόγω συστημάτων και 

μεθόδων. 

4. Να προωθεί δυναμικά τις πωλήσεις των προϊόντων και να αναπτύσσει  δραστηριότητα 

πωλήσεων αποδεκτή από την RBS. Επίσης, κατά τις συναλλαγές του με τους πελάτες του, να 

εμπορεύεται κατά τρόπο που να προβάλλει τα προϊόντα, το καλό όνομα και την καλή φήμη 

της RBS, να αποφεύγει απατηλές, παραπειστικές και κακόπιστες πρακτικές που είναι 

ενδεχόμενο να αποβούν επιζήμιες για την RBS και τα προϊόντα της, να μη προβαίνει σε 

αναληθή ή παραπειστική παρουσίαση των προϊόντων, να μη δημοσιεύει ούτε να 

χρησιμοποιεί οποιοδήποτε παραπειστικό ή απατηλό διαφημιστικό υλικό και να μη προβαίνει 

σε παρουσίαση των προϊόντων με τρόπο μη συνεπή με το πληροφοριακό υλικό που διανέμει 

η RBS γι’ αυτά. 

5.  Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να χειρίζεται με ικανοποιητικό τρόπο τα αιτήματα 

και τα παράπονα των πελατών σχετικά με τις πωλήσεις και την υποστήριξη των προϊόντων 

και να αναφέρει αμέσως στην RBS κάθε αίτημα και παράπονο που δεν μπορεί να χειριστεί. 

 6.  Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις υποστήριξης προϊόντων ή υπηρεσιών 

απαιτούν την σύναψη τριμερών συμβάσεων μεταξύ της RBS, του Συνεργάτη και του τελικού 

Πελάτη, ο Συνεργάτης οφείλει να προσέρχεται πρόθυμα στην υπογραφή της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να φροντίζει να εκτελεί τις αναληφθείσες μέσω αυτής υποχρεώσεις του με 

ιδιαίτερη επιμέλεια και συνέπεια. 

 

4. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Τα εκ της παρούσης συμβάσεως απορρέοντα προνομιακά δικαιώματα του Συνεργάτη, δεν 

παρέχουν σ’ αυτόν ούτε συνιστούν,  οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικότητα, αλλά έχουν 

μόνο την έννοια της παροχής προνομιακών όρων έναντι τρίτων. Η RBS διατηρεί το δικαίωμα, 

κατά την απόλυτη κρίση της, να διορίζει και άλλους μεταπωλητές των ιδίων ή και άλλων 

προϊόντων της, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό. 

Αντιστοίχως ο Συνεργάτης, παρότι  οφείλει να προωθεί προνομιακά τα  προϊόντα της RBS, 

δικαιούται να διαθέτει  παρόμοια προϊόντα και τρίτων.   

 

                  5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την  ημερομηνία υπογραφή της και από τα δυο μέρη, η δε  

διάρκεια της είναι αόριστη και ανανεώνεται αυτομάτως κάθε χρόνο σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος “A”. 
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.-Στο πλαίσιο και υπό την ισχύ και των λοιπών όρων της παρούσης συμβάσεως, η RBS θα 

πωλεί τα προϊόντα της στον Συνεργάτη με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις  που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α που επισυνάπτεται στο παρόν και του οποίου αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος.  

2.- Όπου η RBS, σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική, τιμολογεί προϊόντα ή  παρεχόμενες 

υπηρεσίες απευθείας τον τελικό πελάτη, το ύψος και ο τρόπος απόδοσης των  προμηθειών 

που αναλογούν στον Συνεργάτη, περιγράφονται και καθορίζονται επίσης στο Παράρτημα “A” 

του παρόντος. 

 

8.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

Η RBS έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει τον Συνεργάτη στις διαφημίσεις ή στα προγράμματα 

προώθησης πωλήσεων από κοινού με αυτήν ή και με άλλους εξουσιοδοτημένους 

μεταπωλητές. Στην περίπτωση αυτή ο Συνεργάτης καμία υποχρέωση δεν έχει να συμμετέχει 

στην όποια οικονομική δαπάνη προκύψει εκ του λόγου αυτού, παρά μόνο εάν και εφόσον 

απαιτήσει, η προβολή του στις ενέργειες αυτές, να είναι προνομιακή έναντι των υπολοίπων 

μεταπωλητών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη συμφωνία. 

 

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

1. Για  όλα τα προϊόντα κατασκευής της RBS παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ο 

χρόνος και οι όροι της οποίας καθορίζονται και περιγράφονται στο Παράρτημα Α του 

παρόντος. 

2. Το κόστος των επισκευών και των πιθανώς απαιτούμενων ανταλλακτικών όταν αυτά 

αφορούν βλάβες προϊόντων που ευρίσκονται εκτός εγγύησης καθορίζονται και 

περιγράφονται επίσης στο Παράρτημα Α του παρόντος.   

 

10.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι η RBS είναι η μόνη και αποκλειστική κάτοχος όλων των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως ο δημιουργός όλων των προϊόντων της (υλικού, 

λογισμικού και υπηρεσιών). Όλα τα δικαιώματα επί των προϊόντων, οι ιδέες και εκφράσεις 

αυτών που περιέχονται στα προϊόντα , ο τίτλος τα σήματα και / ή τα διακριτικά γνωρίσματα 

και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα (πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με 

τα προϊόντα, ανήκουν και παραμένουν πάντα στη κυριότητα της RBS. Ο Συνεργάτης 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει (δηλαδή να μην απαλείψει) τη γνωστοποίηση 
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της κυριότητας επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της RBS όπου αυτά 

αναφέρονται και να μη τροποποιήσει, εξαφανίσει, αλλοιώσει ή επικαλύψει τέτοιου είδους 

αναφορές ή σήματα από τα προϊόντα ή τις συσκευασίες τους.  

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι κατά την εξέλιξη της παρούσας συνεργασίας 

τους και για την εκατέρωθεν εκτέλεση των υποχρεώσεων τους, ο καθένας θα έρχεται σε 

άμεση επαφή και θα γίνεται γνώστης εμπιστευτικών πληροφοριών, αναλύσεων, μελετών 

επαγγελματικής και εμπορικής φύσης και τεχνογνωσίας του αντισυμβαλλόμενου του, που 

αποτελούν τόσο αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όσο 

και επαγγελματικά μυστικά και επιχειρηματικά απόρρητα. Στα πλαίσια της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθέν να 

χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τα στοιχεία, να μην τις 

κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο και να περιορίζουν τη χρήση αυτών στην κατά το δυνατόν 

ελάχιστη και απολύτως απαραίτητη  για την καλή εκτέλεση της παρούσης. 

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ 

1. Η RBS, διατηρεί την δυνατότητα της μονομερούς, αζήμιας γι’ αυτήν, ακόμα και άκαιρης,      

καταγγελίας και λύσης της παρούσης συμβάσεως καθώς και το δικαίωμα της μη αποδοχής, 

της ακύρωσης ή καθυστέρησης της εκτέλεσης οποιωνδήποτε παραγγελιών (είτε αφορούν 

προϊόντα είτε υπηρεσίες) του Συνεργάτη, στις περιπτώσεις : 

1 

1. Παράβασης από το Συνεργάτη οποιουδήποτε όρου αυτής της συμβάσεως 

2. Ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και ειδικότερα 

στο κεφάλαιο “Α Εισαγωγή”, παράγραφος 3. 

3. Καθυστέρησης του Συνεργάτης στην εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων 

προς την RBS.  

4. Μη συμμόρφωσης του Συνεργάτη με την εκάστοτε πολιτική της RBS  σε σχέση με τις 

τιμές διάθεσης των προϊόντων της, στους τελικούς πελάτες  

5. Δυσφήμησης ή εσκεμμένως ελλιπούς προσπάθειας προώθησης των προϊόντων της 

RBS.  

6. Παραβίασης από τον Συνεργάτη της φορολογικής νομοθεσίας που διέπει την 

διάθεση, εγκατάσταση και συντήρηση των φορολογικών συστημάτων. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καταγγελίας,  ο Συνεργάτης οφείλει να προβεί σε άμεση 

διακοπή της χρήσης όλων των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της RBS, να μην 

διαφημίζει και να μην ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα προϊόντα της RBS και να προβεί άμεσα σε 
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απόσυρση κάθε ενημερωτικής η προωθητικής ενέργειας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας του και  αφορά τα προϊόντα της RBS. 

6. Ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο η RBS προέβη  στην καταγγελία της παρούσης 

συμβάσεως ή στην μη εκτέλεση των παραγγελιών του Συνεργάτη, η RBS  

α) οφείλει να συνεχίσει να υποστηρίζει τον Συνεργάτη, στις υποχρεώσεις που αυτός έχει 

αναλάβει για την συντήρηση, των έως τη στιγμή εκείνη πωληθέντων από αυτόν προϊόντων 

της RBS (διατήρηση του “ζουμπά” και της ταυτότητας, παροχή ανταλλακτικών και 

τεχνικών συμβουλών κ.λπ.) και  

β) εφόσον ο Συνεργάτης επιθυμεί, να αποδεχθεί την επιστροφή των προϊόντων που ο 

τελευταίος τυχόν διατηρεί στην αποθήκη του και να του εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο 

επιστροφής εμπορευμάτων.  

Η υποχρέωση της παραγράφου 6.α του παρόντος άρθρου της RBS δεν υφίσταται, εφόσον 

ο Συνεργάτης υπέπεσε αποδεδειγμένα στο παράπτωμα της περιπτώσεως 1.5. του 

παρόντος άρθρου, οπότε η RBS δικαιούται να ορίσει  τρίτο πρόσωπο για την απρόσκοπτη 

συνέχιση της υποστήριξης των  συστημάτων της, που ο Συνεργάτης είχε εγκαταστήσει έως 

εκείνη τη στιγμή σε τελικούς πελάτες. 

7. Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση συγχύσεως των συμβαλλομένων στο 

ίδιο πρόσωπο ή πτωχεύσεως ή καταθέσεως αιτήσεως για πτώχευση ή θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση ενός εκ των συμβαλλομένων μερών. 

 

11- ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΑ 

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για καθυστέρηση, εάν αυτή προέρχεται από λόγους 

ανωτέρας βίας, όπως αυτή καθορίζεται από τους Ελληνικούς Νόμους. Για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματα της, η ισχύς της παρούσας Σύμβασης 

θα αναστέλλεται. Η επέλευση της ανωτέρας βίας πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς (έστω 

και με μετάδοση μέσω τηλεομοιοτυπίας) εντός 48ωρών από την εμφάνιση της. Η λήξη της 

καταστάσεως ανωτέρας βίας και των αποτελεσμάτων της πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται 

γραπτώς (έστω και με μετάδοση μέσω τηλεομοιοτυπίας) αμέσως μετά επέλευσή τους οπότε 

και θα ισχύουν όλοι οι όροι της παρούσης. 

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί εν όλω ή εν μέρει από τον 

Συνεργάτη σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρεία χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση της RBS. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει από 

την παρούσα σύμβαση, τη λειτουργία αυτής και την εκτέλεσή της, ρητά συνομολογείται από 
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τα συμβαλλόμενα μέρη ότι θα είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα 

σύμβαση και τα παραρτήματά της, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Το παρόν,  περιλαμβάνει  

τους μοναδικούς όρους και προϋποθέσεις που δεσμεύουν τους συμβαλλομένους και 

αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και σχέσεις των μερών, όλες τις 

προηγηθείσες της υπογραφής του παρόντος διαπραγματεύσεις προφορικές και γραπτές. Οι 

όροι του παρόντος  δεν μπορούν να μεταβληθούν ή τροποποιηθούν παρά μόνο εγγράφως. 

Κανένας όρος στις παραγγελίες ή στην εμπορική αλληλογραφία των συμβαλλομένων δεν 

δύναται να ερμηνευθεί ότι αντικαθιστά ή τροποποιεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας.  

Οι συμβαλλόμενοι αφού ανέγνωσαν την παρούσα σύμβαση και συμφώνησαν να 

δεσμεύονται από τους όρους της, την υπέγραψαν σε δυο όμοια αντίγραφα  και έλαβε ο 

καθένας από ένα.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την RBS Α.Ε.                                                                                          Για τον/την  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Σε ειδικό προς τούτο παράρτημα “Β” και σύμφωνα με τους γενικότερους όρους που 
αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, θα παρατίθενται οι ειδικότερες συμφωνίες που θα 
συμφωνούνται εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 
που ακολουθεί την ημερομηνία υπογραφής της κύριας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
και του παρόντος), θα επικαιροποιούνται στην συνέχεια τον ίδιο μήνα κάθε έτους και θα 
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους μετά την επικαιροποίηση.  
2. Η κατά τα αμέσως ανωτέρω επίτευξη συμφωνίας επικαιροποίησης των ειδικών όρων και 
συμφωνιών θα επιφέρει αυτομάτως ως αποτέλεσμα την συνέχιση ισχύος των όρων της 
κυρίας σύμβασης και του παρόντος.  
3. Εξυπακούεται αλλά και ρητά συμφωνείται ότι η μη επίτευξη συμφωνίας 
επικαιροποίησης των ειδικών συμφωνιών του παραρτήματος “B” κατά τα ανωτέρω,  θα 
επιφέρει αυτομάτως ως αποτέλεσμα και την κατάργηση της κύριας σύμβασης και των 
παραρτημάτων αυτής.  
5 Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεσμεύονται από τους όρους του παρόντος 
Παραρτήματος, το οποίο  αφού υπέγραψαν στο ακροτελεύτιο μέρος του σε δυο όμοια 
αντίτυπα, έλαβε ο καθένας από ένα. 
 

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1. ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
α) Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να προωθήσει 

δυναμικά τις πωλήσεις των πιο κάτω αναφερομένων προϊόντων της RBS. 

β) Κάθε έτος και ειδικότερα κατά την διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου, όπως 

προβλέπεται ανωτέρω,  ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο πωλητή της εταιρείας, θα προβαίνει σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση των 

αγορών του (σε τεμάχια προϊόντων) από την Εταιρεία για το αμέσως επόμενο 

ημερολογιακό έτος, την οποία και θα δηλώνει στην εταιρεία, προκειμένου αυτή να 

αποτελέσει την βάση των αντίστοιχων εκπτώσεων και κάθε άλλου είδους 

προνομιακών παροχών που η εταιρεία θα του προσφέρει μέσω του παραρτήματος 

“B”, αλλά και σύμφωνα με τα προνόμια που προβλέπονται στην κύρια σύμβαση και 

στα παραρτήματά της. 

γ) Η εταιρεία δεν δεσμεύεται να διατηρήσει τις εκπτώσεις και κάθε άλλου είδους  

παροχές ως ανωτέρω, εφόσον ο συνεργάτης αποκλίνει περισσότερο από -15% από 

τις ποσότητες της καταχωρημένης πρόβλεψής του στο παράρτημα “B”. Απολογισμός 

των πωλήσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί η δυναμική  επίτευξης της ως άνω 

πρόβλεψης, θα γίνεται από την Εταιρεία σε συνεργασία με το συνεργάτη, κάθε 

τρίμηνο του έτους στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη πρόβλεψη.  

    
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

α) Συνιστάται μετ’ επιτάσεως προς τον Συνεργάτη, να μην προβαίνει σε εκπτώσεις ή 

επαυξήσεις επί του τιμοκαταλόγου λιανικών τιμών της εταιρείας. 

β) Εξαίρεση από τον ως άνω περιορισμό αποτελούν οι ταμειακές μηχανές, για τις οποίες 

παρέχεται η δυνατότητα στον Συνεργάτη, να προβαίνει σε εκπτώσεις επί της λιανικής 

τιμής τους, έως και 7% όταν τις αναρτά στο Internet  και έως 15% εντός του 

καταστήματος.  
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3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Το σύνολο των συναλλαγών πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου της 
πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να εξοφλεί τα εκδιδόμενα 
από την RBS  τιμολόγια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του οικονομικού τμήματος της Εταιρείας, και του έχουν 
ανακοινωθεί από τον υπεύθυνο πωλητή του.  
 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “Link4all e-Retail” 
α) Ο Συνεργάτης για τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει προς το διασυνδεδεμένο 

στο Link4all σύστημα, επί τη βάση ειδικής προς τούτο τριμερούς σύμβασης (RBS – 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΠΕΛΑΤΗΣ) «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Link4all e-Retail», δικαιούται προμήθειας 

υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί της αξίας των συνδρομών αυτών, σύμφωνα με τον 

πίνακα του παραρτήματος “B”.  

β) Οι ετήσιες συνδρομές Link4all e-Retail, τιμολογούνται προς τον συνδρομητή των 

υπηρεσιών αυτών από την RBS εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο 

τελευταίος θα καταβάλει την αξία τους, συμπεριλαμβανομένου και του 

αναλογούντος Φ.Π.Α, στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, 

 
 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  “i-bank Simple Pay Spot”     
α) Σε κάθε εγκατάσταση συστήματος RMS (Microemporio RMS & Elio PoSS RMS) με 

ενεργοποιημένη την υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών, i-bank Simple Pay Spot, ο 

Συνεργάτης που έχει επωμιστεί την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης του 

συστήματος αλλά και την ομαλή  λειτουργία της υπηρεσίας, δικαιούται προμήθειας, 

ως ποσοστό επί της αμοιβής που εισπράττει ο λιανοπωλητής που λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις του το σύστημα RMS και είναι ογδόντα ένα  εκατοστά και τρία 

χιλιοστά του ευρώ (0,813€). Επισημαίνεται ότι για κάθε εξόφληση λογαριασμού η ως 

άνω προμήθεια παραμένει σταθερή. Επί της ως άνω καθαρής προμήθειας των 

0,813€ ο συνεργάτης δικαιούται προμήθεια ίση με την συμφωνηθείσα στο 

παράρτημα “B”. 

β) Για άλλου είδους υπηρεσίες, πέραν της εξόφλησης λογαριασμών (όπως πώληση 

χρόνου καρτοκινητής, έκδοση εισιτηρίων κ.λπ.), η προμήθεια θα καθορίζεται 

ανάλογα και θα αναφέρεται συμπληρωματικά στο παρόν παράρτημα.  

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RBS 

Στις περιπτώσεις όπου η πώληση γίνεται απευθείας από την RBS προς τον τελικό πελάτη 

για ειδικούς λόγους όπως:  

α) η εξόφληση των προϊόντων από τον πελάτη γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας με 12 

άτοκες δόσεις 

β) Το προϊόν συνοδεύεται από τραπεζικό τερματικό αποδοχής καρτών, όπου απαιτείται 

η σύναψη ειδικών συμβάσεων μεταξύ του εμπόρου και της RBS 

γ) Ύπαρξη ειδικής συμφωνίας του συνεργάτη με την RBS 

η RBS υποχρεούται να καταβάλει προμήθεια προς τον Συνεργάτη, το ύψος της οποίας ανά 

προϊόν, προσδιορίζεται στο Παράρτημα “B”. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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α) Ο Συνεργάτης, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, οφείλει να εκδίδει 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την RBS, με το σύνολο της αξίας των προμηθειών 

που δικαιούται για τον αμέσως προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους 4.,  5. και 6.  

β) Το ποσό του ως άνω τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, θα πιστώνεται άμεσα στον 

διατηρούμενο από την εταιρεία επ’ ονόματί του σχετικό λογαριασμό.  

γ) Σε περίπτωση που ο λογαριασμός αυτός του συνεργάτη εμφανίζει πιστωτικό 

υπόλοιπο, θα μπορεί να γίνεται εκκαθάριση και απόδοση προς τον τελευταίο του 

πιστωτικού υπολοίπου, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δυο μερών, όπου σε αυτήν 

θα προσδιορίζεται ο τρόπος της καταβολής του πιστωτικού αυτού κατάλοιπου και το 

τακτό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνεται η ως άνω εκκαθάριση και απόδοση. 

δ) Στην διαμόρφωση του προς καταβολή ως ανωτέρω πιστωτικού υπολοίπου δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψη, χρηματικές καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί ως 

προκαταβολή για την αγορά εξοπλισμού, σύμφωνα με σχετική υποχρέωση που 

προκύπτει για ειδικές περιπτώσεις και οι οποίες σαφώς καθορίζονται στην εμπορική 

πολιτική της εταιρείας.  

ε) Προκειμένου να υπάρχει άμεση πληροφόρηση προς τον συνεργάτη για το ύψος και 
την προέλευση των προμηθειών που δικαιούται, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία. 
Σε ειδικό λογαριασμό του Link4all, μέσω του οποίου ο συνεργάτης θα παρακολουθεί 
και θα υποστηρίζει τα διασυνδεδεμένα συστήματα των πελατών του, θα υπάρχει σε 
ειδική επιλογή τακτική ενημέρωση για το είδος και το ύψος των προμηθειών που 
δικαιούται, όπως αυτές προοδευτικά θα διαμορφώνονται.  

στ) Σε περίπτωση διαφωνίας επί των ως άνω αναρτημένων στο Link4all οικονομικών 
στοιχείων, αυτή θα επιλύεται με συνεννόηση μεταξύ των δυο μερών.  

 
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

 
1. Αγορά συστημάτων RMS με υπηρεσία i-bank simple pay spot 
H αγορά των συστημάτων RMS (Microemporio RMS και ELIO PoSS) με την αντίστοιχη 
ετήσια συνδρομή Link4all, με εγκεκριμένη την υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot, κατά 
παρέκκλιση της παραπάνω εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής θα διεκπεραιώνεται ως 
ακολούθως:  
α) Ο συνεργάτης εντός των πέντε(5) προσεχών εργάσιμων ημερών από την έγκριση του 

σημείου οφείλει να τοποθετήσει έγγραφη παραγγελία στην εταιρεία για τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη του.  

β) Στην παραγγελία πρέπει να αναφέρεται ο συγκεκριμένος πελάτης για τον οποίο 
προορίζεται ο εξοπλισμός καθώς και ο κωδικός έγκρισης. Το γεγονός αυτό είναι 
απαραίτητο καθόσον κάθε σύστημα προκειμένου να συνδεθεί με τις κεντρικές 
υποδομές της τράπεζας προσωποποιείται σύμφωνα με το ΑΦΜ του πελάτη και τον 
κωδικό έγκρισης.  

γ) Απαράβατη προϋπόθεση προκειμένου η παραγγελία να γίνει αποδεκτή από την 
εταιρεία είναι να έχει καταβληθεί από τον συνεργάτη σε τραπεζικό λογαριασμό της 
εταιρείας το 30% της αξίας της.  

δ) Σε επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας και αμέσως μετά το πέρας 
της, η RBS θα αποστέλλει έγγραφη επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας όπου θα 
αναφέρεται και ο εκτιμούμενος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού.  

ε) Ο συνεργάτης οφείλει άμεσα να προωθεί την επιβεβαίωση αυτή στον πελάτη του, 
προκειμένου να βεβαιώνεται ο τελευταίος για την απρόσκοπτη εξέλιξη της 
διαδικασίας.  
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στ) Σε περίπτωση που η ως άνω διαδικασία δεν τηρηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά 
την παρέλευση δέκα(10) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του σημείου, το 
τελευταίο θα απεντάσσεται από το δίκτυο i-bank Simple Pay Spot, γεγονός  το οποίο 
θα του ανακοινώνεται και εγγράφως από την RBS. 

ζ) H RBS στην συνέχεια οφείλει να ενημερώσει τον συνεργάτη για την 
προγραμματισμένη παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες νωρίτερα. Κατόπιν αυτού και εντός πέντε (5) ημερών, από την ημέρα 
επιβεβαίωσης του χρόνου παράδοσης ο συνεργάτης οφείλει να καταβάλει στην 
εταιρεία το υπολειπόμενο 70% της αξίας του εξοπλισμού πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ και να ενημερώσει τον πελάτη για την υποχρέωσή του να καταβάλει άμεσα την 
αξία της συνδρομής στο Link4all, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

η) Στη περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών 
μετά την ως άνω επιβεβαίωσης του χρόνου παράδοσης, χωρίς να ολοκληρωθούν οι 
ως άνω χρηματικές καταβολές, η RBS δικαιούται να ορίζει και άλλη επιχείρηση, ως 
μέλος του δικτύου, για την παροχή της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot, στην ίδια 
περιοχή 

θ) Άμεσα, μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού διακανονισμού ως ανωτέρω, η RBS 
θα επιμελείται της αποστολής του εξοπλισμού καθώς και των εξοφλητικών 
τιμολογίων, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, προς τους  αντίστοιχους αποδέκτες τους, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο παρόν. 

ι) Τέλος συνοδευτικά του εξοπλισμού, πέραν όλων των άλλων απαραίτητων 
υποστηρικτικών υλικών, θα αποστέλλονται τρία υπογεγραμμένα από την RBS 
αντίγραφα της σχετικής τριμερούς σύμβασης (RBS – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΠΕΛΑΤΗΣ) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «i-bank Simple Pay 
Spot» ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ CLOUD ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «Link4all e-Retail» με τα αντίστοιχα παραρτήματά της, 
εκ των οποίων το ένα, υπογεγραμμένο από τον συνεργάτη και τον πελάτη, θα 
επιστρέφεται στην RBS επιμελεία του συνεργάτη και από ένα θα παραμένει σε κάθε 
έτερο συμβαλλόμενο μέρος. 

 
Αθήνα --/--/--- 
     

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
Για την RBS AE                       Για τον/την 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B” 

 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ των δυο μερών και ειδικότερα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα “A” συμφωνούνται τα κατωτέρω για όλη την 

διάρκεια του έτους:  2016 
 

1. Ταμειακά Συστήματα 

Οι  ποσότητες που ο συνεργάτης προβλέπει και υπόσχεται να αγοράσει από την 

Εταιρεία, ανά κατηγορία προϊόντων, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Στον ίδιο 

πίνακα, παρατίθενται και οι αντίστοιχες εκπτώσεις ως ποσοστό επί  του ισχύοντος 

σήμερα τιμοκαταλόγου χονδρικής, που η εταιρεία υπόσχεται να παρέχει στον 

συνεργάτη σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Κατηγορίες προϊόντων Ετήσιος Στόχος 
Πωλήσεων σε 

Τεμάχια κατά το 
έτος 2015 

Τιμολογιακή 
Πολιτική 

Χρόνος 
εγγύησης 
σε μήνες 

Ταμειακές μηχανές    

Φορολογικοί μηχανισμοί    

Θερμικοί εκτυπωτές    

Elio PoSS RMS    

Microemporio RMS    

Λοιπά προϊόντα  5%  

Επισκευές – 
Ανταλλακτικά  

 10%  

 
2. Συνδρομητική Υπηρεσία Link4all 

Οι προμήθειες που ο συνεργάτης δικαιούται να λαμβάνει, έναντι κάθε μιας εκ των 

συνδρομών Link4all που οι πελάτες του συνήψαν για το τρέχον έτος 2016, 

παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα 

Κατηγορίες 
συνδεδεμένων στο 
Link4all συσκευών 

Αξία ετήσιας 
συνδρομής  

Ποσοστό 
προμήθειας 
Συνεργάτη 

Ποσοστό 
προμήθειας σε 

€ 

Ταμειακές μηχανές 104€ 30% 31,2€ 

Elio PoSS RMS 159€ 30% 47,4€ 

Microemporio RMS 395€ 30% 118,5€ 

 
3. Υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot  

Το ύψος της προμήθειας που δικαιούται ο συνεργάτης, επί των συναλλαγών που 

πραγματοποίησαν οι πελάτες του έμποροι, μέσω της υπηρεσίας  i-bank Simple Pay 

Spot, συμφωνείται ως ποσοστό ανά συναλλαγή ύψους  2,87%(  ή 0,0234€), επί της 

καθαρής αξίας της προμήθεια που λαμβάνει ο έμπορος από κάθε πελάτη του. Οι 

προμήθειες που επιβαρύνουν τον καταναλωτή για κάθε ομάδα συναλλαγών και η 

αντίστοιχη προμήθεια που δικαιούται ο συνεργάτης επί αυτών, παρατίθενται 

κατωτέρω: 
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Είδος συναλλαγών 

Χρέωση στον 

 Καταναλωτή 

 χωρίς ΦΠΑ 

 

Αμοιβή 

Συνεργάτη 

Πληρωμή Λογαριασμών 0.813€ 0,0234€ 

Πώληση χρόνου καρτοκινητής -  

Πληρωμές Δημοσίου 0  

 

  

4. Λύσεις i-bank POS plus 

Το ύψος των προμηθειών που δικαιούται ο συνεργάτης στην πώληση κάθε λύσης i-

bank POS plus εξαρτάται από το είδος της λύσης. 

Οι διαθέσιμες λύσεις με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης και την προμήθεια που 

δικαιούται ο  Συνεργάτης παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:  

 

Ειδος λύσης i-bank POS Plus 
Τιμή 

Μονάδος 
ΦΠΑ Σύνολο 

Προμήθεια 
Συνεργάτη 

ELIO Poss + ICT 220 
ELIO Poss + Link4all+ ICT 220 

1.450,00€ 
1.562,00€ 

333,50€ 
359,26€ 

1.783,50€ 
1.921,26€ 

374€ 
414€ 

     

EDO Web + ICT 220 
EDO Web + Link4all+ ICT 220 

693,00€ 
804,00€ 

159,39€ 
184,92€ 

852,39€ 
988,92€ 

200€ 
240€ 

     

ELIO Web+ ICT 220 
ELIO Web + Link4all+ ICT 220 

629,00€ 
741,00€ 

144,67€ 
170,43€ 

773,67€ 
911,43€ 

180€ 
220€ 

     

MERCATO Net+ ICT 220 
MERCATO Net + Link4all + ICT 220 

561,00€ 
673,00€ 

129,03€ 
154,79€ 

690,03€ 
827,79€ 

140€ 
180€ 

Εφόσον ήδη υφίσταται κάποιο από τα ως άνω Ταμειακά Συστήματα 

“i-bank POS” + Connector+ ICT 220 
“i-bank POS”+Connector + Link4all+ ICT 220 
 

252,00€ 
360,00€ 

57,96€ 
82,80€ 

309,96€ 
442,80€ 

25€ 
60€ 

 


