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ύκβαζε Άδεηαο Υξήζεο γηα Κώδηθα Μεραλήο 
(License Agreement for Machine Code) 

Ο ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ Ο ΚΧΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖ ΛΑΜΒΑΝΔΗ 
ΟΡΗΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΥΔΣΑΗ 
ΣΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΚΧΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖ ΟΗ 
ΟΠΟΗΔ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΑΞΔΗ (Ζ "ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ"), ΚΑΘΗΣΑΜΔΝΟ ΔΠΟΜΔΝΧ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ, 
ΜΔ ΜΟΝΖ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΣΖΝ IBM ΓΗΑ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ Ή ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ. ΔΑΝ 
Ο ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟΓΔΥΘΔΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΠΡΟΒΑΗΝΟΝΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 
ΜΖΥΑΝΖ, ΣΟΣΔ Ο ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΘΑ ΠΑΡΑΓΧΔΗ ΣΖΝ IBM, ΚΑΣΟΠΗΝ ΥΔΣΗΚΟΤ 
ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΣΖ IBM ΚΑΗ Χ ΡΖΣΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΒΑΔΗ 
ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ, ΔΝΑ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ 
ΔΝΣΟ ΣΡΗΑΝΣΑ (30) ΖΜΔΡΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΝ ΛΟΓΧ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΑΠΟΓΟΥΖ. ΔΑΝ Ο ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΓΔΝ ΠΑΡΑΥΔΗ ΣΖΝ ΔΝ ΛΟΓΧ 
ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΣΟ ΣΖ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑ ΖΜΔΡΧΝ, ΣΟΣΔ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΟΤ 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖ ΠΑΤΔΗ ΝΑ ΗΥΤΔΗ. 

1. Υνξήγεζε Άδεηαο Υξήζεο 

Ο Κώδηθαο Μεραλήο (Machine Code - "MC") απνηειείηαη από νδεγίεο ππνινγηζηή, δηνξζώζεηο (fixes), 
αληηθαηαζηάζεηο θαη ζρεηηθά πιηθά, όπσο π.ρ. δεδνκέλα θαη θσδηθνί πξόζβαζεο, ζηα νπνία βαζίδεηαη ή ηα 
νπνία παξέρνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη ή δεκηνπξγνύληαη από Κώδηθα Μεραλήο θαη ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ επεμεξγαζηώλ, ηεο ππνδνκήο απνζήθεπζεο ή άιισλ ιεηηνπξγηώλ κηαο κεραλήο πνπ 
πεξηέρεη Κώδηθα Μεραλήο ("Μεραλή MC"). Σα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα επί ηνπ Κώδηθα Μεραλήο είλαη 
θαηνρπξσκέλα θαη ν Κώδηθαο Μεραλήο παξαρσξείηαη κε άδεηα ρξήζεο (δελ πσιείηαη). Ζ IBM παξέρεη 
κόλν αληίγξαθα, επηδηνξζώζεηο (fixes) ή αληηθαηαζηάζεηο Κώδηθα Μεραλήο γηα Μεραλέο MC πνπ 
θαιύπηνληαη από εγγύεζε ή ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ηεο IBM, ή βάζεη κηαο ρσξηζηήο έγγξαθεο ζύκβαζεο 
πνπ κπνξεί λα ππόθεηηαη ζε πξόζζεηεο ρξεώζεηο. Ο Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο ζπκθσλεί όηη όια ηα 
αληίγξαθα, δηνξζώζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο Κώδηθα Μεραλήο ζα απνθηώληαη κόλν σο έρνπλ εγθξηζεί από 
ηελ ΗΒΜ. Ζ IBM ρνξεγεί ζην Γηθαηνύρν Άδεηαο Υξήζεο κηα κε απνθιεηζηηθή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
Κώδηθα Μεραλήο κόλν (i) ζηε Μεραλή MC γηα ηελ νπνία ε IBM έρεη παξάζρεη ηνλ Κώδηθα Μεραλήο, θαη 
(ii) γηα λα απνθηά πξόζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Δλζσκαησκέλε Γπλακηθόηεηα κόλν έσο ην επίπεδν 
γηα ην νπνίν έρεη πιεξώζεη ν Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο, ην νπνίν ελεξγνπνηήζεθε από ηελ ΗΒΜ θαη 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ "Πίλαθα Δμνπζηνδνηεκέλσλ από ηελ IBM Υξήζεσλ γηα Μεραλέο IBM" (IBM 
Authorized Use Table for Machines ή "Πίλαθαο AUT"), ν νπνίνο παξέρεηαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 
http://www.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code/aut.html. Δλζσκαησκέλε 
Γπλακηθόηεηα (Built-in Capacity) είλαη ππνινγηζηηθνί πόξνη (π.ρ. επεμεξγαζηέο, ππνδνκή απνζήθεπζεο 
θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο) πνπ παξέρεη ε IBM γηα κηα Μεραλή MC. Ζ ρξήζε Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθόηεηαο 
κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθώλ, ηερλνινγηθώλ ή άιισλ κέηξσλ. O Γηθαηνύρνο 
Άδεηαο Υξήζεο απνδέρεηαη ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηθώλ ή άιισλ κέηξσλ από ηε IBM ηα νπνία 
πεξηνξίδνπλ, παξαθνινπζνύλ ή δεκηνπξγνύλ αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθόηεηαο ή 
Κώδηθα Μεραλήο θαη ζπκθσλεί λα εγθαζηζηά νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο παξέρνληαη από ηελ IBM. Ο 
Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε, αληίζηξνθε 
ζπκβνινκεηάθξαζε (reverse assemble), αληίζηξνθε κεηαγιώηηηζε (reverse compile), κεηάθξαζε ή 
απνζπκπίιεζε (reverse engineer) ηνπ Κώδηθα Μεραλήο, νύηε ζηελ παξάθακςε ή επέκβαζε, κε 
νπνηαδήπνηε κέζα, ζηα ζπκβαηηθά, ηερλνινγηθά ή άιια κέηξα ηεο IBM κε ηα νπνία πεξηνξίδεηαη, 
παξαθνινπζείηαη ή δεκηνπξγνύληαη αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθόηεηαο ή Κώδηθα 
Μεραλήο. Ζ ρξήζε Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθόηεηαο ε νπνία ππεξβαίλεη ηα εγθεθξηκέλα από ηελ IBM 
επίπεδα ππόθεηηαη ζε πξόζζεηεο ρξεώζεηο. 

ζν ε παξνύζα Άδεηα Υξήζεο βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ν Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ 
θαηνρή ηνπ ζπλόινπ ηνπ Κώδηθα Μεραλήο καδί κε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γηθαηνύρνπ 
Άδεηαο Υξήζεο βάζεη ηεο παξνύζαο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπλνδεύεηαη από κηα αληίζηνηρε 
κεηαβίβαζε ηεο Μεραλήο MC θαη ελόο έληππνπ αληηγξάθνπ ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο, θαη κόλν εάλ ν 
απνθηώλ απνδερζεί ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο. Ζ Άδεηα Υξήζεο Κώδηθα Μεραλήο ηνπ 
Γηθαηνύρνπ Άδεηαο Υξήζεο παύεη λα ηζρύεη ακέζσο κεηά ηε κεηαβίβαζε. 

Ζ παξνύζα Άδεηα Υξήζεο δηέπεη ην ζύλνιν ηνπ Κώδηθα Μεραλήο πνπ παξέρεηαη γηα κηα Μεραλή MC, 
αλεμάξηεηα από ην κέξνο από ην νπνίν απνθηήζεθε ε Μεραλή MC. Αλαθνξηθά κε ηνλ Κώδηθα Μεραλήο 
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πνπ παξέρεηαη γηα κηα αλαβάζκηζε, αληηθαηάζηαζε, επηδηόξζσζε (patch) ή δηόξζσζε (fix) ε παξνύζα 
Άδεηα Υξήζεο αληηθαζηζηά όιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο γηα Κώδηθα Μεραλήο πνπ είρε παξαζρεζεί 
πξνεγνπκέλσο γηα ηε Μεραλή MC πνπ ιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε. 

2. Καηαγγειία 

Ζ IBM κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ άδεηα ηνπ Γηθαηνύρνπ Άδεηαο Υξήζεο λα ρξεζηκνπνηεί Κώδηθα Μεραλήο 
ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Γηθαηνύρνπ Άδεηαο Υξήζεο κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Άδεηαο 
Υξήζεο. Ο Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο ζα θαηαζηξέςεη άκεζα όια ηα αληίγξαθα ηνπ Κώδηθα Μεραλήο 
κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο άδεηαο ρξήζεο. 

3. Δπαιήζεπζε 

Ο Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο i) ζα ηεξεί, θαη ζα παξέρεη θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, αξρεία θαη δεδνκέλα 
πνπ παξάγνληαη από εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηθαηνύρνπ Άδεηαο Υξήζεο ζην βαζκό πνπ είλαη επιόγσο απαξαίηεην ώζηε λα 
επαιεζεύνπλ ε IBM θαη ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο ηεο ηε ζπκκόξθσζε ηνπ Γηθαηνύρνπ Άδεηαο Υξήζεο κε 
ηελ παξνύζα Άδεηα Υξήζεο, θαη ii) ζα παξαγγέιιεη θαη ζα εμνθιεί άκεζα ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίζηνηρεο ζπληήξεζεο ή ζπλδξνκήο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθνύ) έλαληη 
ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ ηηκώλ ηεο IBM, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξεώζεηο θαη νθεηιέο πνπ ηπρόλ 
πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ελ ιόγσ επαιήζεπζεο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηελ ΗΒΜ ζε έλα 
ηηκνιόγην. Οη ελ ιόγσ ππνρξεώζεηο επαιήζεπζεο ζπκκόξθσζεο παξακέλνπλ ζε ηζρύ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο θαη γηα δύν επηπιένλ έηε κεηά ηε ιήμε απηήο ηεο 
πεξηόδνπ.  

4. Δγγπήζεηο 

Οπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο ηεο IBM γηα ηε Μεραλή MC πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηνλ Κώδηθα Μεραλήο. Ζ IBM 
δελ παξέρεη ρσξηζηέο εγγπήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Μεραλήο. 

Ζ IBM δελ εγγπάηαη ηελ αδηάιεηπηε ή ρωξίο ζθάικαηα ιεηηνπξγία Κώδηθα Μεραλήο, νύηε όηη ε IBM 
ζα δηνξζώζεη όια ηα ειαηηώκαηα ή ζα εκπνδίδεη δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία νη νπνίεο 
πξνθαινύληαη από ηξίηνπο ή ζα απνηξέπεη πξνζπάζεηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο από 
ηξίηνπο. Οπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο ηεο IBM γηα ηε Μεραλή MC νη νπνίεο παξέρνληαη βάζεη 
ρωξηζηήο ζύκβαζεο απνηεινύλ ηηο απνθιεηζηηθέο εγγπήζεηο πνπ παξέρεη ε IBM θαη 
αληηθαζηζηνύλ όιεο ηηο άιιεο εγγπήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ζηωπεξώλ εγγπήζεωλ ή 
ππνζρέζεωλ ηθαλνπνηεηηθήο πνηόηεηαο, εκπνξεπζηκόηεηαο, κε παξαβίαζεο δηθαηωκάηωλ ηξίηωλ 
θαη θαηαιιειόηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. 

Δάλ ε δηθαηνδνζία ηεο ρώξαο ηνπ Γηθαηνύρνπ Άδεηαο Υξήζεο δελ επηηξέπεη ηνλ απνθιεηζκό ξεηώλ ή 
ζησπεξώλ εγγπήζεσλ, ε δηάξθεηα ησλ ελ ιόγσ εγγπήζεσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν 
πνπ απαηηείηαη από ην λόκν. Ο Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο ελδέρεηαη λα έρεη άιια δηθαηώκαηα ηα νπνία 
δηαθέξνπλ από δηθαηνδνζία ζε δηθαηνδνζία. 

5. Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο 

Ζ ζπλνιηθή επζύλε ηεο IBM γηα όιεο ηηο αμηώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Άδεηα Υξήζεο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ πξαγκαηηθώλ άκεζωλ δεκηώλ πνπ έρεη ππνζηεί ν Γηθαηνύρνο Άδεηαο 
Υξήζεο έωο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ (εάλ πξόθεηηαη γηα επαλαιακβαλόκελεο ρξεώζεηο, έωο 
ηηο ρξεώζεηο 12 κελώλ) γηα ηε Μεραλή MC πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο αμίωζεο, αλεμάξηεηα 
από ηε βάζε επί ηεο νπνίαο εγείξεηαη ε αμίωζε. Απηόο ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη από θνηλνύ γηα ηελ 
IBM, ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ηνπο εξγνιάβνπο ηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ IBM δελ ζα θέξεη 
επζύλε γηα εηδηθέο, παξεπόκελεο, έκκεζεο ή νηθνλνκηθέο απνζεηηθέο δεκίεο ή πεξηπηώζεηο 
παξαδεηγκαηηθήο απνδεκίωζεο, νύηε γηα δηαθπγόληα θέξδε ή απώιεηα επηρεηξεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήηωλ, αμίαο, εζόδωλ, άπιεο εκπνξηθήο αμίαο ή πξνζδνθώκελωλ θεξδώλ. 

Σα αθόινπζα πνζά, ζε πεξίπησζε πνπ έλα ζπκβαιιόκελν κέξνο θέξεη επζύλε γηα απηά θαηά ην λόκν, 
δελ ππόθεηληαη ζηνλ αλσηέξσ πνζνηηθό πεξηνξηζκό: (i) απνδεκίσζε γηα ζσκαηηθή βιάβε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζαλάηνπ), (ii) απνδεκίσζε γηα θζνξά ζε αθίλεηε θαη ελζώκαηε αηνκηθή 
πεξηνπζία, θαη (iii) απνδεκηώζεηο πνπ ζύκθσλα κε ην εθαξκνζηέν δίθαην δελ κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ. 
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6. Γεληθέο Γηαηάμεηο 

α. Δάλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο θξηζεί άθπξε ή κε εθαξκόζηκε, νη 
ππόινηπεο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρύ. 

β. Ο Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο ζπκθσλεί λα ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη 
θαλνληζκνύο πεξί εμαγσγώλ θαη εηζαγσγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλνληζκώλ πεξί 
νηθνλνκηθώλ απνθιεηζκώλ θαη θπξώζεσλ θαη ησλ απαγνξεύζεσλ εμαγσγήο ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηώλ γηα νξηζκέλεο ηειηθέο ρξήζεηο ή ζε νξηζκέλνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. 

γ. Γελ δεκηνπξγείηαη θαλέλα δηθαίσκα ή βάζε γηα αγσγή γηα νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο από ηελ 
παξνύζα Άδεηα Υξήζεο. 

δ. Πξνβαίλνληαο ζηε ζύλαςε ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο, θαλέλα από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ 
βαζίδεηαη ζε νπνηεζδήπνηε δειώζεηο πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα Άδεηα Υξήζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, νπνησλδήπνηε δειώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
απόδνζε ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κώδηθα Μεραλήο, ηηο εκπεηξίεο ή ππνδείμεηο άιισλ κεξώλ, ή ηα 
απνηειέζκαηα ή ηηο νηθνλνκίεο πνπ κπνξεί λα επηηύρεη ν Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο. 

ε. Δάλ ν Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο έρεη απνδερζεί ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Άδεηαο Υξήζεο κέζσ 
κηαο ζπλαιιαγήο βάζεη ηεο ύκβαζεο Δκπνξηθήο ρέζεο κε ηνλ Πειάηε ή κηαο ηζνδύλακεο θύξηαο 
ζύκβαζεο ("Βαζηθή ύκβαζε"), νη όξνη ηεο Βαζηθήο ύκβαζεο θαηηζρύνπλ εθείλσλ ησλ παξαθάησ 
άξζξσλ ηεο Άδεηαο Υξήζεο ζην βαζκό πνπ αληίθεηληαη ζε απηνύο: Δγγπήζεηο, Πεξηνξηζκόο 
Δπζύλεο, Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη Γηθαηνδνζία.  

7. Δθαξκνζηέν Γίθαην  

Γελ εθαξκόδεηαη ε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηηο Γηεζλείο Πσιήζεηο Κηλεηώλ Πξαγκάησλ 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). 

Καη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο ζηελ νπνία ν 
Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο απέθηεζε ηε Μεραλή MC, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε ηπρόλ θαλόλεο 
ζύγθξνπζεο δηθαίνπ, εθηόο από ηηο αθόινπζεο δηθαηνδνζίεο, όπνπ ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε 
ζπκθσλνύλ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

α. ζηνλ Καλαδά: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπαξρίαο ηνπ Οληάξην, 

β. ζηελ Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Υνλγθ Κνλγθ θαη ζηελ Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 
Μαθάν: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δηδηθήο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο ("SAR") Υνλγθ Κνλγθ, 

γ. ζηηο ρώξεο Αγία Λνπθία, Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο, Άγηνο Μαξηίλνο, Αλγθνπίια, 
Αληίγθνπα/Μπαξκπνύληα, Αξνύκπα, Βξεηαληθνί Παξζέλνη Νήζνη, Γξελάδα, Γνπηάλα, 
Κακπόηδε, Λάνο, Νήζνη Κέηκαλ, Νηνκίληθα, αηλη Κηηο θαη Νέβηο θαη Ζλωκέλεο Πνιηηείεο: ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο Πνιηηείαο ηεο Νέαο Τόξθεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, 

δ. ζηελ Απζηξαιία: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Πνιηηείαο ή Δπηθξάηεηαο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ζπλαιιαγή, 

ε. ζην Ληρηελζηάηλ: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Διβεηίαο 

ζη. ζηηο ρώξεο Αθηή Διεθαληνζηνύ, Αιγεξία, Αλδόξα, Βαλνπάηνπ, Γαιιηθή Γνπηάλα, Γαιιηθή 
Πνιπλεζία, Γθακπόλ, Γνπηλέα, Γνπηλέα-Μπηζάνπ, Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, Κακεξνύλ, 
Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, Ηζεκεξηλή Γνπηλέα, Κνκόξεο, Λαϊθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, 
Λίβαλνο, Μαγηόη, Μαδαγαζθάξε, Μάιη, Μαξόθν, Μαπξίθηνο, Μαπξηηαλία, Μπέληλ, Μπνπξθίλα 
Φάζν, Μπνπξνύληη, Νέα Καιεδνλία, Νήζνη Οπαιιίο θαη Φνπηνπλά, Νήζνη Πξάζηλνπ 
Αθξωηεξίνπ, Νίγεξ, Ρεϋληόλ, ελεγάιε, εϋρέιιεο, Σδηκπνπηί, Σόγθν, Σζαλη θαη Σπλεζία: ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Γαιιίαο, 

δ. ζηηο ρώξεο Αίγππηνο, Αηζηνπία, Αλγθόια, Γθάκπηα, Γθάλα, Γπηηθή Όρζε/Γάδα, Δξπζξαία, 
Εάκπηα, Εηκπάκπνπε, Ζλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Ζλωκέλν Βαζίιεην, Ηνξδαλία, Καηάξ, 
Κέλπα, Κνπβέηη, Ληβεξία, Μαιάνπη, Μάιηα, Μνδακβίθε, Μπαρξέηλ, Μπνηζνπάλα, Νηγεξία, 
Οκάλ, Οπγθάληα, Παθηζηάλ, Ρνπάληα, άν Σνκέ θαη Πξίλζηπε, ανπδηθή Αξαβία, ηέξα Λεόλε, 
νκαιία, Σαλδαλία θαη Τεκέλε: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Αγγιίαο, 

ε. ζηηο ρώξεο Δζζνλία, Λεηνλία θαη Ληζνπαλία: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Φηλιαλδίαο, θαη 

ζ. ζηηο ρώξεο Νόηηα Αθξηθή, Νακίκπηα, Λεζόην θαη νπαδηιάλδε: ηεο λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. 
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8. Γηθαηνδνζία 

ια ηα δηθαηώκαηα, ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεώζεηο ππόθεηληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο 
ρώξαο ζηελ νπνία ν Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο απέθηεζε ηε Μεραλή MC, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 
αθόινπζσλ δηθαηνδνζηώλ: 

α. ζηηο ρώξεο Βηεηλάκ, Κακπόηδε, Λάνο θαη Φηιηππίλεο: ε ηειεζίδηθε δηεπζέηεζε δηαθνξώλ ζα 
γίλεηαη κε δηαηηεζία ζηε ηγθαπνύξε ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Γηαηηεζίαο ηνπ Γηεζλνύο Γηαηηεζίαο 
ηεο ηγθαπνύξεο (Singapore International Arbitration Center) ("Καλόλεο SIAC"), 

β. ζηελ Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Υνλγθ Κνλγθ θαη ζηελ Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 
Μαθάν: ηα δηθαζηήξηα ηεο Δηδηθήο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο ("SAR") Υνλγθ Κνλγθ, 

γ. ζηε Λαϊθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο: θάζε έλα από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε έρεη ην δηθαίσκα λα 
ππνβάιεη ηε δηαθνξά γηα δηαηηεζία ζηελ Κηλεδηθή Δπηηξνπή Γηεζλνύο Οηθνλνκηθήο θαη Δκπνξηθήο 
Γηαηηεζίαο (China International Economic and Trade Arbitration Commission) ζην Πεθίλν; 

δ. ζηελ Κνξέα: ε δηεπζέηεζε δηαθνξώλ ππόθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ  Γηθαζηεξίνπ ηεο Κεληξηθήο 

Πεξηθέξεηαο ηεο ενύι, Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο,  

ε. ζηελ Ηλδνλεζία: ε ηειεζίδηθε δηεπζέηεζε δηαθνξώλ ζα γίλεηαη κε δηαηηεζία ζηελ Σδαθάξηα, 
Ηλδνλεζία, ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Γηαηηεζίαο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Γηαηηεζίαο ηεο 
Ηλδνλεζίαο (Badan Arbitrase Nasional Indonesia ή "BANI"), θαη 

ζη. ζηε Μαιαηζία: ε ηειεζίδηθε δηεπζέηεζε δηαθνξώλ ζα γίλεηαη κε δηαηηεζία ζηελ Κνπάια Λνπκπνύξ, 
ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Γηαηηεζίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Γηαηηεζίαο ηεο Κνπάια 
Λνπκπνύξ (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) ("Καλόλεο KLRCA"). 

ηηο παξαθάησ ρώξεο, απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε όισλ ησλ δηαθνξώλ ζα είλαη ηα αθόινπζα 
δηθαζηήξηα:  

α. ζηελ Αλδόξα: ην Δκπνξηθό Γηθαζηήξην ησλ Παξηζίσλ, 

β. ζηελ Απζηξία: ην δηθαζηήξην ηεο Βηέλλεο, Απζηξία (Κέληξν ηεο Πόιεο), 

γ. ζηελ Διιάδα: ην αξκόδην δηθαζηήξην ηεο Αζήλαο, 

δ. ζην Ηζξαήι: ηα δηθαζηήξηα ηνπ Σει Αβίβ-Σδάθα, 

ε. ζηελ Ηηαιία: ηα δηθαζηήξηα ηνπ Μηιάλνπ, 

ζη. ζηελ Πνξηνγαιία: ηα δηθαζηήξηα ηεο Ληζαβόλαο, 

δ. ζηελ Ηζπαλία: ηα δηθαζηήξηα ηεο Μαδξίηεο, θαη 

ε. ζηελ Σνπξθία: ηα Κεληξηθά Γηθαζηήξηα (Çağlayan) ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη νη Δθηειεζηηθέο 

Γηεπζύλζεηο Κσλζηαληηλνύπνιεο, Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο. 

9. Γηαηηεζία 

α. ηηο ρώξεο Αδεξκπαϊηδάλ, Αιβαλία, Αξκελία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Γεωξγία, 
Καδαθζηάλ, Κηξγηδία, Κόζνβν, Κξναηία, Λεπθνξωζία, Μαπξνβνύλην, Μνιδαβία, Οπγγαξία, 
Οπδκπεθηζηάλ, Οπθξαλία, Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Ρνπκαλία, 
Ρωζία, εξβία, Σαηδηθηζηάλ θαη Σνπξθκεληζηά: ιεο νη δηαθνξέο ζα δηεπζεηνύληαη ηειεζίδηθα από 
ην Γηεζλέο Κέληξν Γηαηηεζίαο (International Arbitral Centre) ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Οηθνλνκηθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ (Federal Economic Chamber) ηεο Απζηξίαο, βάζεη ησλ Καλόλσλ Γηαηηεζίαο θαη 
πκβηβαζκνύ ηνπ ελ ιόγσ Κέληξνπ Γηαηηεζίαο ("Καλόλεο Βηέλλεο"), ζηε Βηέλλε, Απζηξία, κε ηελ 
Αγγιηθή σο επίζεκε γιώζζα. 

β. ηηο ρώξεο Αθηή Διεθαληνζηνύ, Αιγεξία, Γαιιηθή Γνπηάλα, Γαιιηθή Πνιπλεζία, Γθακπόλ, 
Γνπηλέα, Γνπηλέα-Μπηζάνπ, Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, Ηζεκεξηλή Γνπηλέα, Κακεξνύλ, 
Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, Λαϊθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, Μάιη, Μαξόθν, Μαπξηηαλία, 
Μπέληλ, Μπνπξθίλα Φάζν, Νίγεξ, ελεγάιε, Σόγθν, Σζαλη θαη Σπλεζία: ιεο νη δηαθνξέο ζα 
επηιύνληαη ηειεζίδηθα από ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηαηηεζίαο ICC ζην Παξίζη, βάζεη ησλ θαλόλσλ 
δηαηηεζίαο ηνπ ICC, ζην Παξίζη, Γαιιία, κε ηε Γαιιηθή σο επίζεκε γιώζζα.  

γ. ηηο ρώξεο Αίγππηνο, Αηζηνπία, Αλγθόια, Αθγαληζηάλ, Γθάκπηα, Γθάλα, Γπηηθή αράξα, 
Δξπζξαία, Ζλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Εάκπηα, Εηκπάκπνπε, Ηνξδαλία, Ηξάθ, Καηάξ, Κέλπα, 
Κνπβέηη, Λίβαλνο, Ληβεξία, Ληβύε, Μαδαγαζθάξε, Μαιάνπη, Μαπξίθηνο, Μνδακβίθε, 
Μπαρξέηλ, Μπνηζνπάλα, Μπνπξνύληη, Νήζνη Πξάζηλνπ Αθξωηεξίνπ, Νηγεξία, Νόηην νπδάλ, 
Οκάλ, Οπγθάληα, Παθηζηάλ, Παιαηζηηληαθά Δδάθε, Ρνπάληα, άν Σνκέ θαη Πξίλζηπε, 
ανπδηθή Αξαβία, εϋρέιιεο, ηέξα Λεόλε, νκαιία, Σαλδαλία, Σδηκπνπηί θαη Τεκέλε: ιεο νη 
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δηαθνξέο ζα επηιύνληαη ηειεζίδηθα από ην Γηθαζηήξην Γηεζλνύο Γηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ (London 
Court of International Arbitration - "LCIA"), βάζεη ησλ Καλόλσλ Γηαηηεζίαο ηνπ LCIA, ζην Λνλδίλν, 
Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε ηελ Αγγιηθή σο επίζεκε γιώζζα. 

δ. ηηο ρώξεο Δζζνλία, Λεηνλία θαη Ληζνπαλία: ιεο νη δηαθνξέο ζα επηιύνληαη ηειεζίδηθα από ην 
Γηαηηεηηθό Ίδξπκα (Arbitration Institute) ηνπ Φηλιαλδηθνύ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (Finland 
Chamber of Commerce - "FAI"), βάζεη ησλ Καλόλσλ Γηαηηεζίαο ηνπ FAI, ζην Διζίλθη, Φηλιαλδία, κε 
ηελ Αγγιηθή σο επίζεκε γιώζζα. 

ε. ηηο ρώξεο Νόηηα Αθξηθή, Νακίκπηα, Λεζόην θαη νπαδηιάλδε: ιεο νη δηαθνξέο ζα επηιύνληαη 
ηειεζίδηθα από ην Ίδξπκα Γηαηηεζίαο ηεο Νόηηνπ Αθξηθήο (Arbitration Foundation of Southern Africa 
- "AFSA"), βάζεη ησλ θαλόλσλ ηνπ AFSA, ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, Νόηηα Αθξηθή, κε ηελ Αγγιηθή σο 
επίζεκε γιώζζα. 

ηηο ρώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν Γηαηηεζία, ε δηαηηεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηξεηο 
ακεξόιεπηνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη ζα νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο δηαηηεζίαο. Κάζε 
ζπκβαιιόκελν κέξνο ζα πξνηείλεη από έλαλ δηαηηεηή θαη ζηε ζπλέρεηα νη δύν δηαηηεηέο ζα νξίδνπλ εληόο 
30 εκεξώλ από θνηλνύ έλαλ αλεμάξηεην πξνεδξεύνληα δηαηηεηή. Γηαθνξεηηθά ν πξνεδξεύσλ δηαηηεηήο 
νξίδεηαη από ην θαζνξηζκέλν δηαηηεηηθό όξγαλν ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο. Οη δηαηηεηέο δελ ζα 
είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηελ επηβνιή αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ή απνδεκηώζεσλ πνπ απνθιείνληαη από 
ηελ παξνύζα ύκβαζε ή ππεξβαίλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε. Κακία 
δηάηαμε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο δελ ζα εκπνδίδεη ηελ πξνζθπγή νπνηνπδήπνηε ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο 
ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα (i) ηε ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή νπζηώδνπο δεκίαο ή 
αζέηεζεο δηαηάμεσλ πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο ή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, (ii) ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηεο εγθπξόηεηαο ή ηεο θπξηόηεηαο νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 
επξεζηηερλίαο ή εκπνξηθνύ ζήκαηνο, ή (iii) ηελ είζπξαμε ρξεώλ ζε πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 
500.000,00 δνιάξηα ΖΠΑ (ή ηα 250.000 δνιάξηα ΖΠΑ γηα δηαηηεζία από ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηαηηεζίαο 
ICC ζην Παξίζη ή από ην AFSA). 

10. Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Υώξεο 

Καλαδάο 

ηελ Δπαξρία ηνπ Quebec: Καη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ ζηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο 
εγγξάθνπ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. Les parties ont convenu de rédiger le présent document en langue 
anglaise. 

Σζερηθή Γεκνθξαηία 

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε ηεο IBM γηα ειαηηώκαηα. 

ύκθσλα κε ην Άξζξν 1801 ηνπ Νόκνπ Αξ. 89/2012 Coll. ("Αζηηθόο Κώδηθαο"), ηα Άξζξα 1799 θαη 1800 
ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα ζηελ ηξνπνπνηεκέλνπ ηνπο κνξθή δελ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη βάζεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. Ο Γηθαηνύρνο Άδεηαο Υξήζεο θέξεη ηνλ θίλδπλν κηαο 
αιιαγήο πεξηζηάζεσλ όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 1765 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

Δζζνλία θαη Ληζνπαλία 

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε ηεο IBM γηα ειαηηώκαηα. 

Γαιιία 

Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ IBM ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΛΟΓΧ ΠΡΟΒΟΛΖ 
ΦΖΜΖ. 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηνπ 
πνζνύ ησλ €500.000 (πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) ή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ" ζην άξζξν 
Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Γεξκαλία 

Ζ επζύλε ηεο IBM κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απώιεηεο ή δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ από αζέηεζε ησλ όξσλ 
κηαο εγγύεζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ΗΒΜ ή πνπ πξνθιήζεθαλ εθνπζίσο ή ιόγσ βαξηάο ακέιεηαο. 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηνπ 
πνζνύ ησλ €500.000 (πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) ή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ" ζην άξζξν 
Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Οπγγαξία 

Ζ ελζώκαηε αηνκηθή πεξηνπζία εμαηξείηαη από ην πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 
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Ηξιαλδία 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "έσο ην 125% ησλ πνζώλ 
πνπ θαηαβιήζεθαλ" θαη λα δηαγξαθεί ε ιέμε "νηθνλνκηθέο" ζην άξζξν Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Ηηαιία 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηνπ 
πνζνύ ησλ €500.000 (πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) ή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ" ζην άξζξν 
Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Ληζνπαλία 

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε ηεο IBM γηα ειαηηώκαηα. 

Μάιηα 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηνπ 
πνζνύ ησλ €500.000 (πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) ή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ" ζην άξζξν 
Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Πνξηνγαιία 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηνπ 
πνζνύ ησλ €500.000 (πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) ή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ" ζην άξζξν 
Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Ρωζία 

Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ IBM ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΑ ΟΦΔΛΖ. 

ινβαθία 

Ζ ζπλνιηθή πξνβιεπόκελε δεκία δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε από ην Γηθαηνύρν Άδεηαο 
Υξήζεο ζηελ ΗΒΜ γηα ηε Μεραλή MC. 

Ηζπαλία 

Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ IBM ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΛΟΓΧ ΠΡΟΒΟΛΖ 
ΦΖΜΖ. 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηνπ 
πνζνύ ησλ €500.000 (πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) ή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ" ζην άξζξν 
Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 

Ζλωκέλν Βαζίιεην 

Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε "έσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ" κε ηε θξάζε "έσο ην 125% ησλ πνζώλ 
πνπ θαηαβιήζεθαλ" θαη λα δηαγξαθεί ε ιέμε "νηθνλνκηθέο" ζην άξζξν Πεξηνξηζκόο Δπζύλεο. 


