3M ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
1. Εφαρμογή
1.1 Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλες τις συμβάσεις μεταξύ της 3M και του Προμηθευτή που αναφέρεται στην εντολή και
κατισχύουν όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται από τον Προμηθευτή (ακόμη και αν υποβληθούν με μεταγενέστερο
έγγραφο). Οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας εντολής παύουν να
ισχύουν (εκτός από μία σύμβαση στην οποία ενσωματώνονται οι παρόντες όροι).
2. Παράδοση
2.1 Τα Προϊόντα ή ψηφιακού περιεχομένου ("προϊόντα") υπηρεσίες ή έργα ("υπηρεσίες") πρέπει να παραδοθούν ή να
παρασχεθούν στην τοποθεσία, στις ποσότητες, με τις προδιαγραφές και κατά το χρόνο που ορίζεται στην εντολή και
οποιαδήποτε πρόταση ή τεκμηρίωση παρέχεται ή διατίθεται από τον Προμηθευτή στην 3Μ.
2.2 Η 3M διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει, να απορρίπτει ή να επιστρέφει στον Προμηθευτή όλα τα προϊόντα που
παραδίδονται πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από την 3M για την παράδοση και να αφαιρεί από την τιμή στη συνέχεια
(ή να επιβαρύνει τον Προμηθευτή) το εύλογο κόστος αποθήκευσης ή το κόστος της επιστροφής των προϊόντων στον
Προμηθευτή, αναλόγως της περίστασης. Ο χρόνος παράδοσης είναι ουσιώδης. Ο Προμηθευτής εξακολουθεί να φέρει τον
κίνδυνο των Προϊόντων μέχρι την ολοκληρωμένη παράδοση στην 3Μ, όταν ο κίνδυνος, και η κυριότητα, των προϊόντων
περνούν στην 3Μ. Τον κίνδυνο εκφόρτωσης φέρει ο Προμηθευτής. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, καμία επιβάρυνση δεν
υπάρχει για την αποστολή, τη μεταφορά ή την παράδοση. Κιβώτια και τα υλικά συσκευασίας παρέχονται δωρεάν. Σε
περίπτωση που ζητηθεί εγγράφως, τέτοια αντικείμενα θα επιστραφούν με έξοδα του Προμηθευτή, αλλά η 3Μ δεν αποδέχεται
καμία ευθύνη σε σχέση με αυτά.
2.3 Εάν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει οποιασδήποτε εντολής, να κάνει την
παράδοση ή να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν δεν έχει καθοριστεί προθεσμία, μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή αν 3M έχει εύλογη αμφιβολία ως προς την δυνατότητα του Προμηθευτή να ολοκληρώσει
οποιαδήποτε εντολή, η 3M μπορεί να καταγγείλει την εντολή ή κάθε μέρος που βρίσκεται σε υπερημερία ή η 3M έχει
οποιαδήποτε αμφιβολία. Εάν οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή αδυνατούν να
συμμορφωθούν με οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις, η 3M μπορεί, κατά την κρίση της, να ακυρώσει το σύνολο ή
μέρος οποιασδήποτε εντολής που βρίσκεται σε μη συμμόρφωση. Τα δικαιώματα αυτά είναι επιπροσθέτως και με την επιφύλαξη
οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων μπορεί να έχει η 3Μ σε σχέση με την εν λόγω παροχή.
2.4 Η 3M διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης (14) ημερών να αλλάξει την εντολή. Αν μια
τέτοια μεταβολή συνεπάγεται αύξηση ή μείωση στην ποσότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην
αρχική εντολή ή στο κόστος ή το χρόνο παράδοσης ή εκτέλεσης, μια δίκαιη και λογική προσαρμογή θα λάβει χώρα στην τιμή
της σύμβασης ή / και στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ο Προμηθευτής θα παρέχει στην 3M όλες τις αναγκαίες
διευκολύνσεις και πληροφορίες για να συνδράμει την 3Μ στη συμφωνία των προσαρμογών αυτών. Οποιαδήποτε απαίτηση
για την προσαρμογή υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να παραληφθεί από την 3Μ εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία εντολής της μεταβολής.
2.5 Η 3M μπορεί να τερματίσει αυτή την εντολή, ανά πάσα στιγμή, επιδίδοντας στον Προμηθευτή δεκατέσσερις (14) ημέρες
πριν έγγραφη ειδοποίηση, οπότε και η παραγωγή της θα πρέπει να σταματήσει. Μια δίκαιη και λογική τιμή καταβάλλεται για
όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το χρόνο της καταγγελίας και για τα προϊόντα που επακόλουθα
παραλήφθηκαν από την 3M και ο Προμηθευτής παρέχει στην 3M όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξακρίβωση της
έκτασης των εν λόγω εργασιών σε εξέλιξη. Με εξαίρεση όσα προαναφέρθηκαν, η 3M δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε
άλλη απώλεια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του περιορισμού της σύμβασης, της απώλειας των αναμενόμενων κερδών
ή για οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια. Σε περίπτωση καταγγελίας όλες οι αξιώσεις θα πρέπει να ασκούνται εντός δύο (2)
μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση μετά τους οποίους οι αξιώσεις θα ασκούνται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.
2.6 Ούτε ο έλεγχος ούτε η αποδοχή του αντικειμένου της εν λόγω εντολής (ούτε η πληρωμή του), ούτε οποιαδήποτε αδυναμία
από την πλευρά της 3Μ να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε όρου (-ων) και / ή προϋπόθεση (-εις) αυτής της
εντολής δεν θα θεωρείται ως παραίτηση είτε οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή / και ενδίκων μέσων που η 3Μ μπορεί να έχει
δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας εντολής ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης αθέτησης εκ μέρους του
Προμηθευτή.
2.7 Σε περίπτωση που η 3M αναφέρεται σε διεθνείς κανόνες για την ερμηνεία των εμπορικών όρων που ορίζονται από το
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (Incoterms) σε οποιαδήποτε σχετική σύμβαση εντολής αγοράς, οι όροι αυτοί ισχύουν για
παράδοση, εκτός εάν έρχονται σε σύγκρουση με τους παρόντες όρους, οπότε οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν.
3. Πληρωμή
Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί από την 3Μ γραπτώς ή απαιτείται από το νόμο, η πληρωμή θα γίνει στις συμφωνημένες ημέρες
μετά την παραλαβή του τιμολογίου, την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ή / και την παράδοση των προϊόντων (ανάλογα με το
ποια είναι μεταγενέστερη). Ο Προμηθευτής αποστέλλει τα τιμολόγια στην 3Μ online μέσω μιας πύλης που καθορίζεται από την
3Μ η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που αναγράφεται στην εντολή αγοράς.
4. Εγγυήσεις
4.1 Η προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών ή οποιοδήποτε μέρος αυτών δεν μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβο ή να ανατεθεί
από τον Πωλητή σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 3Μ. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί
να εκχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις που μπορεί να έχει βάσει της παρούσας εντολής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της 3Μ. Σε περίπτωση που δοθεί η άδεια για υπο-σύμβαση ή εκχώρηση, ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τυχόν
πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων ή εκδοχέων του Πωλητή από όλες τις απόψεις.

4.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται
4.2.1 είναι ικανοποιητικής ποιότητας και απαλλαγμένες από ελαττώματα υλικών και εργασίας και από κάθε άποψη σύμφωνες
με τις προδιαγραφές, κάθε πρόταση ή τις απαιτήσεις του εγγράφου ή άλλων εγγράφων που παρέχονται στην 3Μ και σε κάθε
δείγμα που συμφωνήθηκε με την 3Μ.
4.2.2 συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ιδίως απαιτήσεις περιβαλλοντικές, υγείας και
ασφάλειας που ισχύουν, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σε κάθε προδιαγραφή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα
προϊόντα ή τα προϊόντα 3M στα οποία έχουν ενσωματωθεί τα προϊόντα (ή / και η συσκευασία και συστατικά της συσκευασίας)
μπορεί να χρειαστεί να συμμορφώνονται με νόμους που περιορίζουν το περιεχόμενο του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907 / 2006 του REACH, της Οδηγίας 2002/95/ ΕΚ, γνωστή ως “ΠΕΟ” και της Οδηγίας
94/62/ΕΚ, της Οδηγίας για τις συσκευασίες και / ή τυχόν τοπικών νόμων των επιμέρους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που μεταφέρουν ΠΕΟ και της Οδηγίας για τις συσκευασίες (“Νόμοι περί ουσιών”). Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα
προϊόντα αυτά δεν θα περιέχουν κάποια από τις ουσίες που απαγορεύονται από τους εν λόγω Νόμους περί ουσιών και ότι
οποιεσδήποτε απαγορευμένες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που καλύπτονται από τον κανονισμό REACH που
περιέχονται στα προϊόντα δεν θα υπερβαίνουν τις σχετικές τιμές συγκέντρωσης που επιτρέπονται από τους Νόμους περί
ουσιών (“Περιορισμένες Τιμές”) σε ισχύ κατά το χρόνο που παρέχονται τα προϊόντα. Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην 3M: (i)
ικανοποιητική τεκμηρίωση ότι τα προϊόντα δεν υπερβαίνουν τις Περιορισμένες Τιμές (ii) πιστοποίηση της ακριβούς
συγκέντρωσης κάθε ουσίας που υπόκειται στις Περιορισμένες Τιμές σε όλα τα προϊόντα, ώστε η 3M να μπορεί να καθορίσει
εάν τα υλικά 3M σε συνδυασμό με υλικά μη-3M δεν υπερβαίνουν τις Περιορισμένες Τιμές και (iii) αναφορές σχετικά με την
εμφάνιση των άλλων ουσιών που μπορεί να απαιτούν δημοσιοποίηση σε κυβερνητικούς φορείς, τους πελάτες ή / και φορείς
ανακύκλωσης.
4.2.3 αρμόζουν και είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν ή / και απαιτείται. Είναι κατανοητό ότι η 3M
στηρίζεται στις ικανότητες και την κρίση του Προμηθευτή για να επιλέξει ή / και παρέχει τα κατάλληλα προϊόντα και / ή τη
διεξαγωγή κατάλληλων έργων ή υπηρεσιών.
4.2.4 παρέχονται χωρίς τη χρήση εργατικού δυναμικού που προκύπτει από ψυχικό ή σωματικό καταναγκασμό, ή σωματική
τιμωρία, ή δουλεία, ή εμπορία ανθρώπων ή άλλες καταπιεστικές συνθήκες εργασίας.
4.3 Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει η 3M σε περίπτωση παραβίασης από τον προμηθευτή της
εγγύησης του όρου 4.2 ανωτέρω, εντός ενός έτους από την παράδοση ή την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ή εντός περιόδου
εγγύησης που μπορεί να αναφέρεται στην εντολή της 3Μ, ο προμηθευτής οφείλει, εάν του ζητηθεί να επανορθώσει αμέσως
μετά την παραλαβή της ειδοποίησης περί παράβασης με την αντικατάσταση, επισκευή των προϊόντων ή την εκ νέου απόδοση
των υπηρεσιών, όπως ζητήθηκε από την 3Μ, χωρίς κανένα κόστος για την 3Μ. Η 3M έχει το δικαίωμα να διορθώσει την
παραβίαση ή να αναθέσει τη διόρθωση σε κάποιο άλλο μέρος με έξοδα του Πωλητή.
4.4 Με την επιφύλαξη της Παραγράφου 4.3 η 3Μ δικαιούται να επιθεωρεί όλα τα προϊόντα που διατίθενται κατά την κατασκευή
και κατά την παράδοση. Τα προϊόντα ή οποιαδήποτε υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι γίνονται δεκτά έως είκοσι οκτώ
(28) ημέρες από την παράδοση ή την απόδοση, περίοδο κατά την οποία η 3M έχει το δικαίωμα να απορρίψει τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες εάν είναι κατά παράβαση των όρων αυτών. Τυχόν προϊόντα που απορρίφθηκαν θα αφαιρεθούν από τον
Προμηθευτή / Πωλητή αμέσως με δικά του έξοδα. Ο κίνδυνος των προϊόντων υπό απόρριψη, περνά στον Προμηθευτή /
Πωλητή αμέσως μόλις ο Προμηθευτή / Πωλητής ειδοποιείται για την απόρριψη.
4.5 Ο Προμηθευτής αντιπροσωπεύει, εγγυάται και δηλώνει ότι μεριμνά ώστε οι εκπρόσωποι ή υπεργολάβοι του που
εμπλέκονται στην προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών, θα εκτελέσουν όλες τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή υπό
αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με όλες: (α) τις νομοθετικές, κανονιστικές και κυβερνητικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, εκείνων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς (παράδειγμα: Νόμος του ΗΒ περί Δωροδοκίας και
της Πράξης των ΗΠΑ περί ξένων διεφθαρμένων πρακτικών), δουλεία και εμπορία ανθρώπων (Απαιτήσεις κατά της δουλείας),
συμπεριλαμβανομένης της Σύγχρονη Πράξης κατά της Δουλείας 2015 (ή οποιαδήποτε αντικατάσταση ή αναθεώρηση της),
ανταγωνισμός, ρύθμιση του εμπορίου, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ασφάλειας, της υγείας και της απασχόλησης
που ισχύουν για την 3Μ, τον Προμηθευτή, την δραστηριότητα κάθε μέρους, καθώς και προϊόντα ή / και υπηρεσίες που
σχετίζονται με αυτές τις συνθήκες, (β) τα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς που συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας
της 3Μ που βρίσκεται στο www.3m.com/businessconduct? και (γ) τα πρότυπα που συνάδουν με τον Κώδικα Ευθύνης
Προμηθευτή της 3Μ που βρίσκεται στο https://www.3m.com/3M/en_US/suppliers-direct/supplier-requirements/global-supplierresponsibility-code/
4.6 Κατόπιν αιτήματος, και όχι συχνότερα από ετήσια βάση, ο Προμηθευτής θα παρέχει στην 3Μ τη δήλωση «Long Term
Supplier’s Declaration» για την προέλευση των επιλέξιμων πρώτων υλών ή προιόντων ανά κανονισμό ΕΚ 1207/2001 και
1617/2006.
5. Ευθύνη
5.1 Ο Προμηθευτής οφείλει να αποζημιώσει την 3M έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, εξόδων, απαιτήσεων, κόστους
ή ζημιών που προκύπτουν σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από την αδυναμία του Προμηθευτή / Πωλητή να τηρήσει τους
όρους αυτούς ή την εκτέλεση της εντολής από τον Προμηθευτή / Πωλητή.
5.2 Ο Προμηθευτής / Πωλητής πρέπει να συνάψει επαρκή ασφάλιση με έναν αξιόπιστο πάροχο, συμπεριλαμβανομένης
(ανάλογα με την περίπτωση) ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλισης αστικής ευθύνης για την κάλυψη των
υποχρεώσεων που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε εντολή (εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί εγγράφως
ειδικά επίπεδα μεταξύ Προμηθευτή / Πωλητή και 3Μ, στην οποία περίπτωση θα ισχύουν τα εν λόγω συμφωνηθέντα επίπεδα).
Κατόπιν αιτήματος της 3Μ, ο Προμηθευτή / Πωλητής θα παράγει τόσο το ασφαλιστικό πιστοποιητικό δίνοντας λεπτομέρειες
της κάλυψης και την απόδειξη για την πριμοδότηση του τρέχοντος έτους σε σχέση με κάθε ασφάλιση.

6. IP και Εμπιστευτικότητα
6.1 Όλα τα εργαλεία, σχέδια, υλικά, προδιαγραφές, δείγματα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή δεδομένα ("υλικά") που παρέχονται
από την 3M ή παράγονται σε βάρος της 3Μ σε σχέση με αυτή την εντολή παραμένουν ανά πάσα στιγμή στην κυριότητα της
3Μ και θα παραδίδονται στην 3Μ με την ολοκλήρωση αυτής της εντολής και θα χρησιμοποιούνται από τον Προμηθευτή /
Πωλητή αποκλειστικά για το σκοπό της ολοκλήρωσης αυτής της εντολής. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά
τα υλικά ανήκουν επίσης στην 3M και ο Πωλητής θα εκχωρήσει τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων σχεδιασμού στην 3M κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα
με τους όρους που προβλέπονται από την 3Μ. Τέτοια υλικά πρέπει να διατηρούνται χωριστά από εκείνα που ανήκουν στον
Προμηθευτή / Πωλητή ή άλλους πελάτες του Προμηθευτή / Πωλητή. Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(όπως ορίζεται στο Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998) παρέχονται στον Πωλητή σε σχέση με μια
εντολή, ο Πωλητής επεξεργάζεται μόνο τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παροχής των σχετικών
υπηρεσιών (και απολύτως κανέναν άλλο σκοπό) και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες της 3Μ κατά καιρούς. Ο Πωλητής θα
πρέπει επίσης να εφαρμόσει, και ανά πάσα στιγμή, να διατηρήσει, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία
αυτών των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια ή ζημιά και να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων του 1998 και τυχόν άλλων νόμων
ή κανονισμών περί προστασίας δεδομένων. Ο Πωλητής συμφωνεί επίσης ότι ο Προμηθευτής / Πωλητής δεν θα διαβιβάσει τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ενωσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της 3Μ.
6.2 Η παρούσα εντολή, τα υλικά και άλλες πληροφορίες που ο Πωλητής, οι εργαζόμενοι του Προμηθευτή, οι υπάλληλοι ή οι
εκπρόσωποι μπορούν να λάβουν ή παρέχονται δυνάμει της παρούσας εντολής ή της εκτέλεσης αυτής της εντολής και
σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις επιχειρηματικές διαδικασίες 3Μ, της έρευνας ή της ιδιοκτησίας πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, δεν αποκαλύπτονται από τον προμηθευτή, τους εργαζόμενους υπαλλήλους ή
αντιπροσώπους ή τυχόν υπεργολάβους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή (εκτός αν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της
παρούσας εντολής) δεν χρησιμοποιούνται από τον Προμηθευτή ή οποιοδήποτε υπεργολάβο για οποιοδήποτε σκοπό
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά διαφήμισης ή δημοσίευσης) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της 3Μ εγγράφως. Ο
Προμηθευτής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της παρούσας προϋπόθεσης τηρούνται από τους εργαζόμενους του
Προμηθευτή, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπεργολάβους. Για την αποφυγή αμφιβολιών ο παρών όρος 6 θα υπόκειται
στην επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται σε κάθε σύμφωνο μη δημοσιοποίησης πληροφοριών ή
εμπιστευτικότητας που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ των μερών.
6.3 Εάν η προμήθεια ή χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών (εκτός από οποιαδήποτε υλικά που παρέχονται από την 3Μ)
συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει την 3M
για όλες τις δαπάνες, απαιτήσεις, έξοδα, απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από τέτοια αξίωση, είτε προκύπτουν από την 3Μ
ή εισπράττονται κατά της 3Μ.
7. Γενικά
7.1 Καμία παραλλαγή ή τροποποίηση της εντολής αυτής δεν είναι δεσμευτική για την 3Μ, εκτός εάν παρέχεται γραπτώς από
δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 3Μ. Καμία διάταξη των όρων δεν είναι εκτελεστή σύμφωνα με το Νόμο περί
Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999 από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.
7.2 Όλες και οποιεσδήποτε εγγυήσεις περιέχονται σε αυτούς τους όρους θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό της παραγγελίας
και δεν πρέπει να επηρεάζονται από την επιθεώρηση, την παράδοση, την αποδοχή ή την πληρωμή και ισχύουν προς όφελος
της 3Μ, των διαδόχων και εκδοχέων της και οποιουδήποτε τελικού χρήστη ή του παραλήπτη τους.
7.3 Η 3M δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εκπροσώπηση γίνει ή φέρεται πως έγινε από την 3Μ ή για λογαριασμό της
3Μ πριν από αυτή την εντολή ή την αποδοχή του Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι η αποδοχή εκ μέρους του
αυτής της εντολής δεν έχει προκληθεί από οποιαδήποτε τέτοια εκπροσώπηση.
7.4 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται παραπάνω η παρούσα εντολή και κάθε σύμβαση που απορρέει από αυτή, θα διέπεται
από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και ο Προμηθευτής συμφωνεί να υποβάλει στη δικαιοδοσία των
Ελληνικών Δικαστηρίων ό,τι αφορά αυτή και τίποτα στους παρόντες Όρους δεν θίγει οποιοδήποτε όρο ή εγγύηση (ρητή ή
σιωπηρή) ή δικαίωμα προσφυγής το οποίο η 3Μ δικαιούται σε σχέση με τα υλικά προϊόντα ή εργασία που διατάσσεται δυνάμει
του καταστατικού ή / και του εθιμικού δίκαιου.
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