
 Γενικοι Οροι Συμβασης με Προμηθευτες-Πωλητες. 

 Οι γενικοι οροι και προυποθεσεις για οσους επιθυμουν να συνεργαστούν με την Just Greece 
 συνοψίζονται στα εξης 9 κυρια σημεια.Η ενταξη ενος Προμηθευτη στο δικτυο πωλησεων και 
 διανομης της Just Greece (στο εξης Πλατφορμα) γινεται κατοπιν αυστηρων ελεγχων και 
 μονο εφοσον πληρουνται αθροιστικα οι κατωθι Γενικοι Οροι Συμβασης: 

 1. Ο Προμηθευτης δηλωνει υπευθυνα οτι το συνολο των προιοντων που καταχωρεί προς 
 πωληση στην Just Greece ειναι ολικως η μερικως χειροποιητα,τα σχεδια ειναι πνευματικης 
 του ιδιοκτησιας και παραγονται στην Ελληνικη επικρατεια. Για την πιστοποιηση και 
 συμμορφωση των ανωτερω,ο Προμηθευτης δηλωνει ρητως οτι συμφωνει σε Ελεγχους που 
 ενδεχομενως προκυψουν απο ελεγκτικους φορεις η' Συνεργατες της Just Greece ,ενδεικτικα 
 (ΕΟΜΕΧ,ΕΣΥΔ,ΤUV Austria κτλ) για εξακριβωση των ισχυρισμων αυτων. 

 2. O Προμηθευτης ειναι νομιμη επιχειρηση με εδρα στην Ελλαδα και υποκειται πληρως στο 
 Εμπορικο Δικαιο,τους Νομους και Εγκυκλιους που εκδιδονται απο το Υπ.Αναπτυξης & 
 Εμποριου. Αναλαμβανει την υποχρεωση αποστολης ηλεκτρονικου αρχειου μορφης XML το 
 οποιο και διαχειριζεται πληρως και απολυτως ο ιδιος, η’ εγκεκριμενοι απο τον ιδιο 
 συνεργατες του αναφορικα με 
 περιεχομενο,τιμες,διαθεσιμοτητα,μεγεθη,χρονοι παραδοσης προϊοντων καθως και 
 οποιαδηποτε επιπλεον πληροφορια χρειαζεται να γνωριζει εκ των προτερων ο εν 
 δυναμει αγοραστης πριν αγορασει το προιον του Προμηθευτή. 

 3.Η συμμετοχη του Προμηθευτή στην Just Greece γινετε κατοπιν ενεργοποιησης 
 οποιουδηποτε Πακετου Συμμετοχης.Το Πακετο Συμμετοχης επιλεγεται απο τον καθε 
 Προμηθευτη-Πωλητη συμφωνα με τις αναγκες του.Ο Προμηθευτης-Πωλητης δυναται να 
 παραχωρησει στην πλατφορμα προιοντα παραγωγης του Δωρεαν για διαφημιστικη 
 προβολη και επικοινωνια μεσω διαφημιστων.Δυνατοτητα περαιτερω ενισχυσης της 
 προβολης και των πωλησεων κατοπιν αιτηματος του Προμηθευτή προς την Just Greece 
 ειναι εφικτη κατοπιν επικοινωνιας. 

 4.Ο Προμηθευτης-Πωλητης ενεργοποιει το καταστημα του στη πλατφορμα και ξεκινα τις 
 εμφανισεις/πωλησεις μεσω της πλατφορμας.Οι τιμες πωλησεις ειναι απολυτως οριζομενες 
 και διαχειρισιμες απο τον εκαστοτε Προμηθευτη-Πωλητη.Οριζεται ρητως οτι οι τιμες 
 πωλησης των προιοντων μεσω της πλατφορμας ειναι ομοτιμες και ισαξιες με τις τιμες του 
 εκαστοτε Προμηθευτη-Παραγωγου ,οπως αυτες οριζονται απο τον ιδιο στο επισημο 
 ηλεκτρονικο καταστημα του,μεσω του παρεχομενου σε εμας ηλεκτρονικου του αρχειου με 
 προιοντα προς πωληση .Ο Προμηθευτης-Πωλητης ενημερωνεται σε πραγματικο χρονο 
 μεσω ηλεκτρονικης αλληλογραφιας για τις πωλησεις που πραγματοποιηθηκαν στο 
 καταστημα του.Ο Πωλητης-Προμηθευτης υποχρεουται να αποστειλει το συντομοτερο 



 δυνατον την ληφθησα παραγγελια στο Κεντρο Παραλαβης παραγγελιων της πλατφορμας. 

 5. Η οικονομικη εκαθαριση και πληρωμη  των πωληθεντων προϊοντων ειθισται να 
 γινεται ταυτοχρονα με την προκαθορισμενη ημερομηνια παραδοσης των προιοντων 
 στον τελικο πελατη .Κατοπιν συμφωνης γνωμης του Προμηθευτη-Πωλητη σε 
 περιπτωσεις μεγαλου ογκου πωλησεων,η εκαθαριση μπορει να γινετε καθε 15 
 ημερες.H παραδοση των προιοντων γινεται στον υποδεικνυομενο απο την Just Greece 
 Κεντρο Παραλαβης στην Αττικη ανευ οικονομικης επιβαρυνσης της Just Greece. Τα 
 χρηματα καταβαλονται αυστηρως σε Τραπεζικο Ιδρυμα με έδρα στην 
 Ελλαδα.Μεταφορα χρηματικων ποσων σε Τραπεζα της αλλοδαπης δεν ειναι εφικτη. 
 6. Ο Προμηθευτης υποχρεουται να επιβλεπει,επικαιροποιεί το δοθεν αρχειο σε τακτα χρονικα 
 διαστηματα για αποφυγη τεχνικων επιπλοκων,δυσλειτουργιων και αποφυγης αδυναμιας 
 παραδοσης προϊοντων για διαφορους λογους. Σε περιπτωση που καποιος κωδικος 
 προιοντος δεν ειναι πλεον διαθεσιμος προς πωληση για οποιονδήποτε λόγο,ο Προμηθευτης 
 υποχρεουται αμεσα να κανει τις απαραιτητες ρυθμισεις στο αρχειο του ωστε να αποσυρθει 
 απο τις πωλήσεις της Just Greece.Σε περιπτωση παραγγελιοληψιας μεσω της Just Greece 

 αλλα αδυναμιας παραδοσης της με υπαιτιότητα του Προμηθευτή,η πλατφορμα δυναται να 
 τιμολογησει τον Προμηθευτη ποσο ισο με το 100% της μη παραδοθείς παραγγελιας. 

 7. Σε περιπτωση αποχωρησης και απενεργοποιησης του αρχειου του Προμηθευτη απο την 
 πλατφορμα κατοπιν επιθυμιας του Προμηθευτή,υποχρεουται να ενημερωσει εγγραφως την 
 πλατφορμα 20 ημερες πριν απο την απενεργοποίηση του αρχειου του.Υποχρεουται στην 
 εκτελεση και παραδοση ολων των παραγγελιων που θα εχουν γινει η θα γινουν εως και την 
 ημερα απενεργοποιησης της καταχώρησης του στην πλατφορμα μας. Η  λυση της 
 συνεργασιας γινετε αζημιως για την πλατφορμα. 

 8. Σε περιπτωση οπου ο τελικος καταναλωτης ισχυριστει και αποδειξει οτι το παραδοθεν 
 προιον ειναι ελλατωματικο η' αποκλινει σημαντικα ως προς την περιγραφη του στον 
 ιστοτοπο μας,ο Προμηθευτης υποχρεουται να μεριμνήσει για την αποζημιωση του τελικου 
 καταναλωτη ειτε με αλλαγη-αντικατασταση του προιοντος ειτε με επιστροφη χρηματων (αν 
 και οταν χρονικα υποχρεουται απο τον Νομο) 

 9. Η Just Greece δυναται να αποκλειει προιοντα η' κατηγοριες προιοντων απο το αρχειο του 
 Προμηθευτή για λογους που θιγουν την αισθητικη η τα συμφεροντα της.Δυναται επισης να 
 διαφημίζεται σε ιστοτοπους τριτων,ηλεκτρονικες αγορες -marketplaces ,διαφημιστες και να 
 συναπτει συμφωνιες προβολης,διαφημισης και πωλησης με τριτα προσωπα χωρις την 
 προηγουμενη συγκαταθεση του Προμηθευτή. Σε περιπτωση που καποιος Προμηθευτης 
 επιθυμει να αποκλειστει απο καποιο μεσο προβολης-διαφημισης,μπορει να μας το εκφρασει 
 εγγραφως και σαφως θα σεβαστούμε την επιθυμια του.Τετοιες επιμερους τεχνικες 
 παραμετροποιησεις ενδεχεται να εχουν επιπλεον χρεωση για τον Προμηθευτη-Πωλητη. 

 Για την Just Greece.                                                         O Προμηθευτης 


