ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ NPDT-CD
(= CD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ NPDT PROCESS©)
Τα NPDT-CD είναι custom-made, όχι προϊόν μαζικής παραγωγής. Υπεύθυνος για την ποιότητα των
NPDT-CD είναι ΜΟΝΟ ο Νικός Παπαδόπουλος, 'δημιουργός' του NPDT Process©. Πωλούνται
ΠΑΝΤΑ μαζί με το αυθεντικό CD.
Ένα NPDT-CD έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κανονικού Audio-CD (44.1 kHz – 16bit –
1411kbps) όμως είναι ειδικά σχεδιασμένο/κατασκευασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται η αντιγραφή
και ο διαμοιρασμός του (καμουφλάζ).
Η επεξεργασία NPDT Process© ξεκινάει μόνο αφού γίνει η πλήρης χρηματική καταβολή ή η
προκαταβολή (σε περίπτωση αγοράς από το κατάστημα). Από την στιγμή αυτή ξεκινάνε οι
προθεσμίες για την εκπλήρωση της υπηρεσίας (βλ. «τρόποι αγοράς»). Στην περίπτωση της
προκαταβολής, αν ο πελάτης δεν εμφανιστεί να παραλάβει το NPDT-CD του εντός 1 μήνα από τότε
που αυτό κατέστη ετοιμοπαράδοτο, τότε λύεται αυτοδικαίως η πώληση και χάνει την
προκαταβολή.
Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο δημιουργός συναντήσει κάποιο τεχνικό κώλυμα, πχ λόγω κάποιου
τεχνικού ελαττώματος του αυθεντικού CD, έχει το δικαίωμα να διακόψει την επεξεργασία και να
ακυρώσει την πώληση, επειδή δεν υπάρχει καμία απολύτως αξία κατα τον δημιουργό στο να
πωληθεί προϊόν ποιοτικά λιγότερο από το τέλειο. Φυσικά ο πελάτης θα ενημερωθεί και θα του
επιστραφούν τα χρήματα του στο ακέραιο (εξαιρούνται τα μεταφορικά). Σε περίπτωση που ο
δημιουργός μπορεί να διορθώσει το τεχνικό ελάττωμα θα το κάνει (= ενέργεια μη σχετιζόμενη με
την επεξεργασία NPDT Process©), αφού όμως πρώτα ενημερώσει τον πελάτη και λάβει την
συγκατάθεσή του.
Οποιαδήποτε παράπονα ή τυχόν ελαττωματικότητες των NPDT-CD δεν αφορούν το κατάστημασυνεργάτη. Ωστόσο το κατάστημα θα καταγράψει τα παράπονα και θα ενημερώσει πλήρως τον
δημιουργό, με τον οποίο βρίσκονται πάντα σε άμεση επικοινωνία. Για προσωπική επικοινωνία ο
δημιουργός θα ορίσει ώρες και μέρες στις οποίες θα παρευρίσκεται στο κατάστημα του συνεργάτη.
Αν διαπιστωθεί ότι ευλόγως ο πελάτης εκφράζει παράπονα μετά την παραλαβή του NPDT-CD πχ
αυτό δεν "παίζει σωστά", υπάρχει η δυνατότητα είτε αντικατάστασης (με νέο NPDT-CD) είτε
υπαναχώρησης (οπότε ο πελάτης παίρνει πίσω τα χρήματα του). Το ότι ο πελάτης δεν
ενθουσιάστηκε με την ποιότητα/δεν την κατάλαβε/δεν ήταν αυτό που περίμενε κτλ. δεν συνιστούν
λόγους για επανόρθωση ή υπαναχώρηση.
Καθώς η επεξεργασία NPDT Process© δεν είναι remaster, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
βασισμένο στο master του αυθεντικού CD-‘πηγή’. Το αυθεντικό CD που δίδεται μαζί κατα την
πώληση είναι συνήθως αυτό που χρησιμοποιήθηκε ως 'πηγή' για την επεξεργασία NPDT Process©,
όχι όμως πάντοτε. Σε περιπτώσεις που δεν ενδιαφέρει τον πελάτη συγκεκριμένο release, τότε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 'πηγή' οποιοδήποτε αυθεντικό CD release που θα επιλέξει ο

δημιουργός. *ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέγει την μέθοδο αποστολής αυθεντικού
CD, εννοείται εμμέσως ότι επιθυμεί ΑΥΤΟ να είναι και η 'πηγή' της επεξεργασίας*. Σε κάθε άλλη
περίπτωση ο πελάτης οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει τον δημιουργό ή το κατάστημα-συνεργάτη
για το ποιο ΑΚΡΙΒΩΣ CD release επιθυμεί ως 'πηγή', αφού εντοπίσει προηγουμένως μέσω discogs
τον μοναδικό αριθμό κυκλοφορίας του. [r.........]. Στην περίπτωση που διαφορετικά releases έχουν
παραλλαγές στα τραγούδια ή στην σειρά τους και ο πελάτης δεν διευκρίνισε ποιο επιθυμεί, τότε το
σφάλμα βαρύνει τον ίδιο και γι’ αυτό δεν δικαιούται σε επανόρθωση/υπαναχώρηση. Επίσης
οτιδήποτε θεωρείται bonus υλικό (πχ αφίσες, δώρα) δεν συμπεριλαμβάνεται στην πώλησησυμφωνία. Bonus audio-CD ΜΠΟΡΟΥΝ να συμπεριλαμβάνονται αλλά ΜΟΝΟ αν ο πελάτης το
ζητήσει με σαφήνεια από την αρχή και συμφωνήσει στην έξτρα χρέωση.
Το αυθεντικό CD που θα δίδεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε VG κατάσταση (το ίδιο και τα
εξώφυλλα, θήκες). Τυχόν φυσικά ελαττώματα του αυθεντικού CD αφορούν το κατάστημασυνεργάτη, μόνο όμως εφόσον αυτός ήταν υπεύθυνος για την εύρεση και παραλαβή του. Το
κατάστημα-συνεργάτης ευθύνεται επίσης για την σωστή συσκευασία των δεμάτων και την καλή
κατάσταση αυτών μέχρι την στιγμή που παραδίδονται αυτά στο ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση αλλαγών των όρων και προϋποθέσεων, ισχύουν για την πώληση οι όροι και
προϋποθέσεις που ίσχυαν την στιγμή που ο πελάτης έκανε την πλήρη χρηματική καταβολή ή την
προκαταβολή.

