3M Eesti OÜ müügi üldtingimused edasimüüjatele
1.

Kohaldamine

1.1

Käesolevad kaupade („Kaubad“) müügi üldtingimused („Üldtingimused“) määravad kindlaks
põhilised Kaupade müügi tingimused 3M Eesti OÜ („3M“) ja müügilepingu teise poole
(„Ostja“) vahel.

1.2

3M-i ning Ostja õigused ja kohustused Kaupade müügil on määratud kindlaks järgmiste
dokumentidega:
1.2.1 3M-i ja Ostja vahel sõlmitud müügi raamlepingu („Raamleping“) individualiseeritud
tingimused ja lisatingimused;
1.2.2 3M-i poolt Ostjale esitatav pakkumus koos selle osaks olevate eritingimustega
(„Pakkumus“);
1.2.3 Ostja poolt vastavalt punktile 2.1 esitatav tellimus („Tellimus“);
1.2.4 käesolevad Üldtingimused;
1.2.5 nimekiri, milles on toodud 3M-i poolt pakutavate toodete sortiment ning hinnad ning
millest Ostja peab lähtuma Tellimuste esitamisel („Hinnakiri“);
1.2.6 muud lisad.

1.3

3M-i poolt Tellimuse aktsepteerimisega loetakse 3M-i ja Ostja vahel sõlmituks müügileping
(„Leping“), mis on sõlmitud Üldtingimuste punktis 1.2 nimetatud dokumentides sätestatud
tingimustel.

1.4

Mistahes ajahetkel kehtivad 3M-i interneti kodulehel avaldatud Üldtingimused on Lepingu
lahutamatuks osaks.

1.5

Käesolevad Üldtingimused on tüüptingimused ning iga Ostja poolt esitatud ning 3M-i poolt
kinnitatud Tellimust või 3M-i poolt esitatud ja Ostja poolt kinnitatud Pakkumust loetakse
iseseisvaks müügilepinguks, millele kohaldatakse Lepingu sätteid.

1.6

Juhul kui Pooled sõlmivad eraldiseisva kirjaliku müügilepingu („Müügileping“), siis
kohaldatakse sellele Üldtingimustes sätestatut niivõrd, kuivõrd Müügilepingus ei ole teisiti
kokku lepitud.

2.

Kauba tellimine ja üleandmine

2.1

Kaupade tellimine toimub Tellimuse esitamisega Ostja poolt. Ostja edastab Tellimuse vahetult
3M-ile kirjalikult, faksi või e-posti teel.

2.2

3M-i võib Kauba müügiks teha Ostjale ka Pakkumuse, mis on kehtiv kolmkümmend (30) päeva
arvates selle esitamisest.

2.3

Kaupade üleandmine toimub kooskõlas Incoterms 2000 tarneklausliga DDP, kui ei lepita kokku
teisiti. Kauba tarneaeg hakkab kulgema päevast, mil 3M on Tellimuse kinnitanud või saanud
Ostjalt Pakkumuse kinnituse. Koos Kaubaga annab 3M Ostjale üle kõik Kauba juurde kuuluvad
saatedokumendid.
Kauba
vastuvõtmisega
viivitamisel
või
Kauba
üleandmise
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mittevõimaldamise korral kohustub Ostja hüvitama 3M-ile kogu sellega tekitatud kahju, sh
saamata jäänud tulu.
2.4

Kaubakogustele, mille netoväärtus on väiksem kui tuhat (1000) eurot, lisandub 100 euro
suurune teenustasu, mis kuulub tasumisele koos Kauba hinnaga. Teenustasu ei kohaldata
järeltarnimisel, st. aktsepteeritud Tellimuse või Pakkumuse täitmisel vähem saadud Kauba osas
vastava puudujäänud koguse saatmisel Ostjale.

2.5

Kauba üleandmisel allkirjastab Ostja esindaja 3M-i poolt koostatud kirjaliku
komplekteerimislehe,
saatelehe,
arve-saatelehe
või
muu
sarnase
dokumendi
(„Üleandmisdokument“) märkides sellel muuhulgas oma ees- ja perekonnanime ning
allkirjastamise kuupäeva. Kaup loetakse vastavalt Lepingule Ostjale üleantuks ning Kauba
juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Kaubale läheb Ostjale üle Üleandmisdokumendi
allkirjastamisest. Kauba omandiõigus läheb 3M-ilt Ostjale üle Kauba ostuhinna täieliku
tasumisega.

2.6

Tarnetähtajad on ligikaudsed. 3M teeb oma parimad jõupingutused tarnetähtaegade järgimiseks,
kuid vastutab tarnetähtaja ületamise eest üksnes käesolevas Üldtingimuste punktis sätestatud
korras. Kui tarne või osa tarnest hilineb 3M-i süül enam kui kolmandiku Lepingus kokkulepitud
tarnetähtajast ja enam kui 3 nädalat, siis on Ostjal õigus Lepingust hilinenud tarneosa suhtes
taganeda, esitades viivitamatult vastavasisulise kirjaliku avalduse 3M-ile. Ostjal ei ole mistahes
muul juhul õigust Lepingut lõpetada.

2.7

Ostja on kohustatud Kauba kasutamisel ja edasisel turustamisel kasutama üksnes 3M-i või
temaga samasse kontserni kuuluva äriühingu poolt kinnitatud infomaterjale Kauba kohta.

3.

Kauba ülevaatamine ja puudused

3.1

Kauba vastuvõtmisel peab Ostja viivitamatult kontrollima üleantud Kauba, sh selle kogus(t)e
vastavust Lepingu tingimustele. Kauba mittevastavusest kohustub Ostja koheselt teatama
üleandmise juures viibivale 3M-i poolt Lepingu täitmiseks kasutatavale isikule ning need
fikseeritakse Üleandmisdokumendis.

3.2

Juhul kui Kaup on pakendatud selliselt, et kohapealne kontroll ei ole võimalik, kohustub Ostja
teatama Kauba Lepingutingimustele mittevastavusest 3M-ile hiljemalt järgmise tööpäeva
jooksul pärast seda, kui Ostja mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, esitades
mittevastavuse kohta piisavalt täpse kirjelduse. Igal juhul kohustub Ostja teatama 3M-ile
sellisest Kauba Lepingutingimustele mittevastavusest hiljemalt neljateistkümne (14) päeva
jooksul alates Kauba 3M-i poolt Ostjale üleandmise päevast.

3.3

Kauba Lepingutingimustele mittevastavuse korral on 3M-il õigus omal vabal valikul kas
asendada Lepingutingimustele mittevastav Kaup omal kulul Lepingutingimustele vastava
Kaubaga või tagastada Ostjale Kauba ostuhind.

3.4

Ostjal ei ole õigust kasutada 3M-i suhtes muid õiguskaitsevahendeid, kui ei lepita teisiti kokku.
3M ei vastuta Lepingutingimustele mittevastava Kauba kasutamisest või kasutamise
võimatusest tingitud mis tahes vigastuse ega kahju eest, välja arvatud kui kohalduvas õiguses
on selgesõnaliselt ja imperatiivselt sätestatud teisiti. Ostjal ei ole õigust Lepingutingimustele
mittevastavat Kaupa tagastada enne kui 3M on tagastuse kinnitanud ja andnud
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tagastusjuhendid. Kui Kaup on tagastatud Ostjast sõltumatutel põhjustel ja 3M poolt antud
tagastusjuhenditele vastavalt, kannab saate- ja transpordikulud 3M. Muudel juhtudel kannab
vastavad kulud Ostja. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis, millega peab kaasas olema
Üleandmisdokument ja muud dokumendid, millest ilmneb:
3.4.1 tagastuse heaks kiitnud 3M esindaja nimi;
3.4.2 tagastuse põhjus;
3.4.3 tootekirjeldus ja tagastatava Kauba kogus;
3.4.4 Üleandmisdokumendi või arve number.
3.4.5 Sellise Kauba tarnimise korral, mida 3M ei ladusta, vaid hangib vastavalt Tellimusele
(näit. tarnimine tehasest), võib tarnitava Kauba kogus erineda Lepingus kokkulepitud
Kauba kogusest maksimaalselt 10%.
3.5

Kui 3M annab Kaubale müügigarantii, reguleerivad Üldtingimused Poolte õigusi ja kohustusi
Kauba Lepingutingimustele mittevastavuse puhul ulatuses, milles müügigarantii ei sätesta
teisiti.

3.6

Kauba kasutaja peab enne selle kasutamist kindlaks tegema, et Kaup vastab soovitud
kasutuseesmärgile, ning kasutaja võtab kogu sellega seonduva riski ja vastutuse.

4.

Kauba hind, hinna tasumine ja muud rahalised kohustused

4.1

Ostja kohustub tasuma 3M-ile Kauba eest Pakkumuses või 3M-i poolt kinnitatud Tellimuses
sätestatud hinna.

4.2

Kui enne Kauba üleandmise päeva muudetakse Kauba eksportimise või importimisega seotud
makse ja/või lõive ja/või Kaupade käibemaksumäära, siis on 3M-il õigus, aga mitte kohustus,
ühepoolselt korrigeerida Kauba hinda Kauba eksportimise või importimisega seotud maksude
ja/või lõivude ja/või Kaupade käibemaksumäära muutumise võrra.

4.3

3M-il on õigus, aga mitte kohustus, müüa Kaupu Ostjale krediiti vastavasisulise Ostja taotluse
alusel.
3M-l on õigus nõuda täisgarantiid tasumata Kaupade maksumuse ulatuses. Kui Ostja pole 7
päeva jooksul alates 3M-i vastavasisulisest nõudmisest alates esitanud 3M-i poolt
aktsepteeritavat garantiid, siis on 3M-il õigus Leping lõpetada.

4.4

4.5

Ostja kohustub tasuma 3M-ile Kauba eest Lepingus sätestatud maksetähtaja jooksul vastavalt
3M-i poolt esitatud Üleandmisdokumendile või arvele. Ostja kohustub täitma ka kõik muud
Lepingust tulenevad rahalised kohustused, sh hüvitama lisaks Kauba hinnale ka Kauba
kohaletoimetamise kulud. Ostja Lepingust tulenev rahaline kohustus loetakse täidetuks, kui
võlgnetav rahasumma on täies ulatuses laekunud 3M-i kontole. Kui Ostja peab 3M-ile tasuma
Kauba eest mitme erineva Üleandmisdokumendi või arve alusel, arvestatakse Ostja poolt
tasutud rahasummast täidetuks Kauba eest tasumise kohustused nende sissenõutavaks
muutumise järjekorras. Kui Ostja peab 3M-ile lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi
ja viivist, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks
muutunud viivise ning lõpuks põhikohustuse katteks.

4.6

Kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust, sealhulgas viivitab Lepingust tuleneva
rahalise kohustuse täitmisega, on 3M-il muuhulgas õigus:
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4.6.1 keelduda Ostjale viimase poolt tellitud Kauba üleandmisest, kuni Ostja on oma rahalise
kohustuse täielikult täitnud, kusjuures nimetatud õigus on 3M-il ka juhul, kui Ostja
täitmist kinnitab või pakub täitmise tagamiseks piisavat tagatist; ja/või
4.6.2 anda Ostjale täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks; ja/või
4.6.3 nõuda Ostjalt ja Ostjal on kohustus tasuda 3M-ile viivist 18% tähtaegselt tasumata
summalt aastas;
4.6.4 lõpetada käesolevate Üldtingimuste punktis 4.3 viidatud krediidi andmine, teatades
sellest Ostjale koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul arvates
krediidi andmise lõpetamisest.
4.7

Kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust ega täida seda ka 3M-i poolt antud
täiendava tähtaja jooksul, on 3M-il õigus:
4.7.1 lühendada ühepoolselt maksetähtaega, teatades sellest Ostjale vähemalt üks (1) tööpäev
enne maksetähtaja lühendamise jõustumist; ja/või
4.7.2 nõuda Ostjalt kõigi temale väljastatud tasumata arvete kohest tasumist või tasumist 3Mi poolt nimetatud tähtajaks (sõltumata arve algsest maksetähtajast); ja/või
4.7.3 lõpetada Leping, teatades selles vastava kirjaliku avaldusega Ostjale.

4.8

Kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust, on 3M-il lisaks muudele Lepingust ning
seadusest tulenevatele õigustele õigus nõuda kõigi võla sissenõudmisega seotud kulude
hüvitamist.

5.

Kaupade edasimüük

5.1

Ostja teostab Kaupade edasimüüki hulgi- või jaekaubanduse korras. Ostja teeb oma parimad
jõupingutused, et suurendada Kaupade müügimahtu.

5.2

Ostja teostab Kaupade edasimüüki Eesti Vabariigi piires.

5.3

3M võib teha jooksvalt muudatusi müüdavate Kaupade sortimenti. 3M kohustub tellitud Kauba
tellitud koguses Ostjale müüma üksnes Ostja igakordse Tellimuse kinnitamise korral, või kui
3M on ise teinud Ostjale Pakkumuse, mille aktseptimist on Ostja nõuetekohaselt kinnitanud.

5.4

Ostja teatab 3M-ile iga kuu 10. kuupäevaks mittesiduva prognoosi järgneva kolme (3)
kuu vältel tellitavate Kaupade nimekirja ja mahtude kohta.

5.5

Ostja esitab 3M-ile iga aasta jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri 20. kuupäevaks aruande
eelneva kvartali jooksul müüdud Kaupade kohta, milles on välja toodud müüdud
Kaupade nimekiri ja mahud.

5.6

3M nõudel edastab Ostja 3M-ile informatsiooni, mis on 3M-ile vajalik Kaupade turu suuruse,
turu kasvuarengute, konkurentsiolukorra, jm selgitamiseks. Ostja osaleb 3M korraldusel
läbiviidavates turu-uuringutes.

5.7

Ostja ei või Kaupu edasi müüa kallimalt kui 3M määratud maksimaalse jaemüügihinnaga.

5.8

Ostja kohustused Kaupade edasimüügil on muuhulgas järgnevad:

254794_v7

4

5.8.1 Teostada Kaupade edasimüüki selleks sobivates tingimustes ja ruumides ning kooskõlas
kõigi kohalduvast õigusest tulenevate nõuetega;
5.8.2 Anda oma klientidele Kaupade kohta õiget ja täielikku informatsiooni; küsimused
Kaupade kohta, millele Ostja ei oska vastata, edastab Ostja viivitamatult 3M-ile;
5.8.3 Edastada 3M nõudmisel 3M-ile klientidelt saadud tagasiside Kaupade kohta.
5.9

Kaupade edasimüügil on Ostjal muuhulgas keelatud:
5.9.1 Anda Kaupade omaduste või kvaliteedi kohta ebaõiget või eksitavat informatsiooni;
5.9.2 Anda 3M nimel Kauba kohta lubadusi, kinnitusi või garantiisid, välja arvatud selliseid
kolmandatele isikutele suunatud lubadusi, kinnitusi või garantiisid, mis tulenevad
selgesõnaliselt Lepingu dokumentidest või 3M poolt koos Kaubaga üle antud
dokumentidest;
5.9.3 Oma avalduste või tegudega Kaupu halvustada või ebasoodsasse valgusesse asetada;
5.9.4 Kaupu enne edasimüüki mis tahes viisil muuta, moonutada või originaalmüügipakendist
eemaldada.

5.10

Ostja on kohustatud tegema 3M-iga igakülgset koostööd, võimaldamaks 3M-il täita 3M poolt
Kaupadele müügigarantii andmisega Ostja klientide ees võetud kohustusi. Muuhulgas on Ostja
kohustatud:
5.10.1 Teavitama oma kliente 3M müügigarantiist (kui 3M on müügigarantii andnud);
5.10.2 Võtma vastu klientide poolt 3M müügigarantii alusel esitatud reklamatsioonid, täitma
reklamatsioonilehtedel Ostja poolt täitmiseks jäetud väljad ja edastama reklamatsioonid
viivitamatult 3M-ile;
5.10.3 Võtma klientidelt 3M nõudel vastu defektse Kauba näidised ja defektse Kauba ning
andma need samasugusel kujul üle 3M-ile;
5.10.4 Vahendama 3M ja klientide vahelist kommunikatsiooni;
5.10.5 Andma kliendile üle 3M poolt tarnitud asenduskaubad;
5.10.6 Tagastama kliendile tema poolt Kauba eest makstud hinna hiljemalt pärast seda kui 3M
on Ostja poolt tasutud hinna Ostjale kompenseerinud. Ostjal ei ole õigust nõuda ja 3M
ei ole kohustatud hüvitama Ostjale saamatajäänud tulu, mis tekib Ostja poolt tasutud
ning kliendilt saadud Kauba hinna erinevusest.

5.11

Ostja võib Kaupade kaubamärke kasutada elementaarsest edasimüügitegevusest (s.o Kaupade
väljapanek kaupluses ja kaubamärkide nimetamine edasimüügiga seonduvates
lepingudokumentides) hõlmamata viisil üksnes 3M eelneval kirjalikul loal.

5.12

3M ei osta tagasi Kaupu, mis on jäänud Ostja poolt mis tahes põhjusel müümata, välja arvatud
Üldtingimuste punktides 3.3 ja 3.4 sätestatud juhtudel Kauba Lepingutingimustele
mittevastavuse korral.

5.13

Asjaolu, et Ostja müüb Kaupa edasi tarbijatele ning vastutab tarbijate ees Kauba
lepingutingimustele mittevastavuse eest kohalduvast õigusest tulenevate pikemate tähtaegade
vältel, ei mõjuta ega muuda kuidagi Üldtingimustes sätestatud 3M vastutust Ostja ees Kauba
Lepingutingutingimustele mittevastavuse eest.

5.14

3M on temale pakendiseadusest tuleneva pakendite tagasivõtmise kohustuse üle andnud
MTÜ’le Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO). 3M on temale jäätmeseaduse alusel tulenevad
kohustused probleemtootest tekkivate jäätmete käitlemisel üle andnud MTÜ’le Eesti
Taaskasutusorganisatsioon (ETO).
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5.15

Ostja teavitab 3M-i viivitamatult Kauba, 3M-i või Kauba kaubamärgiga seonduvast mis tahes
kaebusest, ähvardusest, hagist või ettekirjutusest, millest Ostja teadlikuks saab ning teeb
3M-iga igakülgset koostööd, võimaldamaks 3M-il enda õigusi kaitsta.

6.

Muud tingimused

6.1

Kui Ostja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või algatatakse Ostja pankrotimenetlus või tema
vara arestitakse kas osaliselt või tervikuna, on 3M-il õigus Leping lõpetada, teatades sellest
Ostjale vastavasisulise kirjaliku avaldusega vähemalt üks (1) tööpäev ette.

6.2

Lepingus sätestatud 3M-i õigused ning õiguskaitsevahendid ei ole ammendavad ning ei välista
muude seadusest tulenevate õiguste ning õiguskaitsevahendite kasutamist. Kohustuse rikkumise
korral võib 3M kasutada eraldi või koos kõiki õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt
kasutada.

6.3

3M vastutab Ostja ees Lepingus sätestatud kohustuste tahtliku või raskest hooletusest tingitud
rikkumise eest, kohustudes Ostja nõudel hüvitama 3M-i poolt Ostjale tekitatud otsese varalise
kahju. 3M ei vastuta Ostjal tekkida võiva mistahes muu kahju, sh saamata jäänud tulu, eest ega
ole kohustatud sellist kahju hüvitama. 3M ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu
asjaolust. Üldtingimustes sätestatud 3M vastutuse piirangud ei kehti juhtudel, kui kohalduvas
õiguses on selgesõnaliselt ja imperatiivselt sätestatud teisiti.

6.4

Kui Poolel on õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingus sätestatud juhtudel viivise maksmist, siis
võib ta esitada teisele Poolele teate selle kohta, et ta nõuab viivise tasumist, kuue (6) kuu
jooksul alates päevast, mil õigustatud Pool sai teada viivise nõudmise õiguse tekkimisest.
Viivise maksmiseks, kahju või kulutuste hüvitamiseks kohustatud Pool on kohustatud tasuma
Lepingu kohaselt maksmisele kuuluva viivise ning hüvitama kahju või kulutused
neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates õigustatud Poolelt sellekohase nõude
saamisest.

6.5

Kumbki Pool kohustub teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte avaldama Lepingus
sätestamata juhtudel kolmandatele isikutele Lepingu sisu, samuti Lepingu täitmise käigus teise
Poole kohta teatavaks saanud mitteavalikku informatsiooni. Eelnimetatud kohustuse
rikkumiseks ei loeta Poole poolt informatsiooni avaldamist õigusaktidest tulenevate
kohustuslike nõuete täitmiseks ulatuses, milleks õigusaktid teda kohustavad. Käesolevas
punktis sätestatud piirangud ei kehti Lisa 1 punktis 3.2 sätestatud juhtudel.

6.6

Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte vaheliste
läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti kohtus vastavalt kohtualluvusele.
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3M Eesti OÜ müügi üldtingimused edasimüüjatele – LISA 1
„Äritegevuse nõuetelevastavus (Business Compliance)“
Käesoleva Lisa tähenduses :
(a) kõik 3M-i õigused ja kõikidest 3M-i suhtes võetud kohustustest (kaasa arvatud kõik lepingulised
kohustused, garantiid ning lubadused) tulenevad õigused kuuluvad ka kõigile 3M-iga seotud isikutele,
kaasa arvatud, kuid mitte ainult kõigile 3M-i ema- ja tütaräriühingutele ja teistele seotud isikutele; ning
(b) kõik viited “Ostjale” tähendavad viiteid Raamlepingu või Lepingu allkirjastanud poolele või
pooltele, kes ei ole 3M.
1.

Vastavus seaduste ja põhimõtetega

1.1

Nõuetelevastavus (Compliance). Ostja lubab, tagab ja kohustub selleks, et Ostja ja kõik temaga
seotud isikud, osanikud või aktsionärid, juhtkonna liikmed, töötajad, agendid, allhankijad,
konsultandid ja esindajad täidavad kõiki Raamlepingust ja Lepingust tulenevaid Ostja kohustusi
kooskõlas kõigi: (a) riiklike, kohalike, osariigi ning rahvusvaheliste seaduste, otsuste, määruste
ja korralduste ning valitsuse direktiividega, sealhulgas, kuid mitte ainult nendega, mis
reguleerivad korruptsioonivastast tegevust (näiteks Eesti Vabariigi Karistusseadustik („KarS“),
Eesti Vabariigi Korruptsioonivastane seadus ja U.S. Foreign Corrupt Practices Act),
konkurentsi, kaubandust, keskkonnaküsimusi, transporti, ohutust, tervise ning tööõiguse
küsimusi (ühiselt nimetatud kui „Seadused”), mis kohalduvad 3M-ile, Ostjale, mõlema poole
äritegevusele ning 3M-i toodetele ja/või teenustele, millega Raamleping või Leping seondub; ja
(b) äritegevuse standarditele („Põhimõtted”), mis on kooskõlas 3M-i Äritegevuse
Põhimõtetega, mis on kättesaadaval: www.3m.com/businessconduct (“3M-i Põhimõtted”).
Juhul kui Ostja või mõni muu asjaomane isik ei ole kehtestanud Põhimõtteid, mis on koosõlas
3M Põhimõtetega, siis kõik käesolevas punktis sisalduvad viited „Põhimõtetele” tähendavad
„3M-i Põhimõtteid”.

1.2

Nõuetekohane hoolsus. Ostja kinnitab ja tagab, et kõik väited ja muu informatsioon, mille
Ostja juhtkonna liikmed, direktorid ja töötajad on andnud 3M-i läbiviidud Ostja
nõuetelevastavuse ajaloo ja tegevuse hindamise (due diligence) käigus, on Raamlepingu ja
Lepingute jõustumise päevade seisuga tõesed.

1.3

Nõuetelevastavuse teadlikkus ja väljaõpe. Ostja kinnitab, et Ostja ja temaga seotud isikud,
osanikud või aktsionärid, juhtkonna liikmed, direktorid, töötajad, agendid, allhankijad,
konsultandid ja esindajad on tuttavad Seaduste ja Põhimõtetega ning Ostja teatab 3M-ile
koheselt, kui ta saab teada või kui tal on mis tahes põhjus teada mis tahes Seaduste või
Põhimõtete rikkumisest. Ostja tagab, et Ostja ja kõik temaga seotud isikud, osanikud või
aktsionärid, juhtkonna liikmed, direktorid, töötajad, agendid, allhankijad, konsultandid ja
esindajad, kes on seotud Ostja Raamlepingust või Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega,
on piisavalt koolitatud ja teadlikud Seadustest ja Põhimõtetest, käituvad kooskõlas kõigi
Seaduste ja Põhimõtetega ega tee midagi, mis võiks põhjustada 3M-i poolse mis tahes Seaduse
või Põhimõtte rikkumise.

1.4

Nõuetelevastavuse uurimine. Kui 3M-il on põhjus uskuda, et Ostja ja/või mõni teine isik,
kellega Ostjal on allhankesuhe või kes on muul viisil seotud Ostja kohustuste täitmisega
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Raamlepingu või Lepingu alusel (koos nimetatud “Agendid”) ei käitu kooskõlas kõigi
käesoleva Lisa sätetega, on 3M-il õigus lisaks muudele olemasolevatele õiguskaitsevahenditele,
sealhulgas õigus Raamleping või Leping lõpetada, õigus peatada 3M-i poolne Raamlepingu või
Lepingu täitmine kuni kinnituse saamiseni selle kohta, et rikkumist ei esinenud. Ostja kinnitab,
et Ostja ja tema Agendid teevad 3M-iga koostööd mis tahes 3M-i uurimise raames. 3M ei
vastuta Ostja ja/või tema Agentide ees mis tahes sellisest peatamisest tingitud nõuete ega kahju
eest.
1.5

Nõuetelevastavuse audit. Raamlepingu ja/või Lepingu kehtivuse ajal ning 3 aasta jooksul
pärast seda teeb Ostja 3M-iga koostööd kõigi 3M-i auditite raames, mis uurivad käesolevas
Lisas sätestatud Ostja kohustuste täitmist, sealhulgas Ostja ja tema Agentide vara,
raamatupidamist, arveid ja dokumentatsiooni (“Dokumentatsioon”) ning hõlmavad ka
intervjuusid personaliga. 3M määratleb oma ainuvalikul auditi ulatuse, meetodi, olemuse ja
kestuse.

2.

Altkäemaksu keeld

2.1

Keelatud Makse. Olenemata selle seaduslikkusest, kinnitab, tagab ja kohustub Ostja, et nii
Ostja kui ka temaga seotud isikud, osanikud või aktsionärid, juhtkonna liikmed, direktorid,
töötajad ja agendid ei ole teinud, ei tee ega luba teha ühtki KaRS §§-des 295-2981 kirjeldatud
tegu, ega ole teinud, tee ega luba teha mis tahes muud tegu, pakkuda ühtki laenu, kingitust,
annetust ega makset ega mis tahes muud väärtuslikku asja (ühiselt nimetatud kui “Keelatud
Makse”) seoses Raamlepingu või Lepinguga või muu 3M-iga seotud äritegevuse raames,
otseselt või kaudselt (a) „Ametiisikule“ (nagu allpool defineeritud) või temale isikliku kasu
toomiseks; (b) Ametiisiku mis tahes perekonnaliikmele; (c) mis tahes 3M-i juhtkonna liikmele,
direktorile, töötajale või esindajale, tulevasele või olemasolevale 3M-i kliendile või kummagagi
seotud isikule temale isikliku kasu toomiseks; või (d) mis tahes muule isikule, kui Keelatud
Makse eesmärk on mõjutada Raamlepingu või Lepinguga seotud otsust või tegevust või 3M-i
toote või teenuse ostmist, ettekirjutust või kasutamist.

2.2

Ametiisik. “Ametiisik” on: (a) KarS §-s 288 defineeritud isik; (b) valitsuse iga töötaja või
ametnik, kaasa arvatud, kuid mitte ainult igas föderaalses, piirkondlikus või kohalikus valitsuse
osakonnas, asutuses, agentuuris või ettevõttes, mille omanikuks on või mida kontrollib, kas või
osaliselt, valitsus; (c) poliitilise partei mis tahes juhtorgani liige või töötaja; (d) avalik-õigusliku
rahvusvahelise organisatsiooni (nt Maailmapank või Ühinenud Rahvaste Organisatsioon)
juhtorgani liige või töötaja; (e) iga isik, kes täidab punktides (a), (b), (c) ja (d) nimetatud mis
tahes isikute õigusi nende eest või nende nimel; või (f) kandidaat mis tahes poliitilisele
ametikohale. Ostja kinnitab, tagab ja kohustub selleks, et (i) mitte ükski Ostja või temaga
seotud isiku osanik või aktsionär, partner, juhtorgani liige, direktor, agent või esindatav ei ole
Raamlepingu ega Lepingu sõlmimise hetkel Ametiisik ega saa selleks Raamlepingu ega
Lepingu kehtivuse ajal; ning (ii) et ükski nende isikute perekonnaliige ei ole Raamlepingu ega
Lepingu sõlmimise hetkel Ametiisik ega saa selleks Raamlepingu ega Lepingu kehtivuse ajal.

2.3

Äritegevusega seotud meelelahutus ja kingitused. Pooled kohustuvad mitte tegema ühtki
Keelatud Makset, mille eesmärgiks või tulemuseks on avaliku võimu esindaja poolne või
kaubandusega seotud altkäemaksu vastuvõtmine, sellega nõustumine, väljapressimine, pistise
andmine (sh kickbacks), või selle vastuvõtmine, või muud ebaseaduslikud või kohatud viisid
äritegevuse genereerimiseks, suunamiseks või hoidmiseks. Käesolev punkt ei keela siiski
äritegevusega seotud tagasihoidlikku meelelahutust ja kingitusi, kui need on: (a) kooskõlas 3M-
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i Põhimõtetega; (b) seaduslikud, mõistlikud, otseselt seotud 3M-i äritegevusega, ning (c) täpselt
ja täielikult kirjeldatud Ostja Dokumentatsioonis.
2.4

Ostja Agendid. Ostja võib kasutada agente ainult 3M-i eelneval kirjalikul nõusolekul, mis
sõltub muuhulgas Ostja abist 3M-i poolsel nõuetekohase hoolsuse/aususe hindamisel,
kontrollimaks võimaliku Agendi identiteeti, kvalifikatsioone, eetilisi omadusi, makstavat
kompensatsiooni, teostatavaid teenuseid ning muud asjakohast informatsiooni. Kui 3M nõustub
agendi kasutamisega, peab Ostja saama Agendi kirjaliku nõusoleku: (a) käesoleva Lisa sätetest
tulenevate kohustuste täitmise kohta; ning (b) millega Agent spetsiifiliselt annab 3M-ile õiguse
ülalmärgitud auditi teostamiseks.

2.5

Ostja Dokumentatsioon. Ostja peab ja säilitab ülalmainitud auditi ajaperioodiks
Dokumentatsiooni, mis kajastab täpselt, ausalt ja mõistliku detailsusega kõiki tehinguid ja
rahakäsutusi seoses Raamlepingu ja Lepinguga. Ostja sisemine raamatupidamiskontroll peab
olema piisav pakkumaks mõistlikku kindlust, et tehingud ja rahalised vahendid on kohaselt
kajastatud ja heaks kiidetud.

2.6

Nõuetele Vastavuse Sertifikaat. Ostja allkirjastab ja toimetab 3M-ile vähemalt ühe korra aastas
ning mil iganes 3M nõuab, Nõuetele Vastavuse Sertifikaadi Üldtingimuste Lisas 2 („Nõuetele
Vastavuse Sertifikaat“) toodud vormil, kinnitamaks vastavust käesoleva Lisa sätetele.

3.

Üldised kohustused

3.1

Kestvad kohustused. Ostja kohustub järgnevaks: (a) kõik käesolevas Lisas toodud kinnitused ja
tagatised jäävad tõeseks ja korrektseks Raamlepingu ja/või Lepingu kehtivuse ajal; ning
(b) Ostja teavitab 3M-i koheselt muudatustest Ostjat kontrollivate isikute, osanike või
aktsionäride ringis.

3.2

Avalikustamine ja Poolte suhted. 3M võib avalikustada Raamlepingu ja/või Lepingu olemasolu
ja tingimusi igal ajal kolmandale osapoolele, kelle osas 3M-i õigusteenistus leiab, et tal on
legitiimne vajadus seda informatsiooni teada. Poolte õigussuhe on iseseisvate lepingupartnerite
suhe. Ostja ei ole 3M-i töötaja, agent, partner või ühisettevõtmise partner. Ostjal ei ole õigust
ega volitust tegutseda 3M-i eest või siduda 3M-i, sealhulgas ei ole tal volitust tekitata 3M-ile
kohustusi ega vastutust.
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3M Eesti OÜ müügi üldtingimused edasimüüjatele – LISA 2
„Nõuetele Vastavuse Sertifikaat (Compliance Certification)“
[[SISESTA ÄRIÜHINGU NIMI]] (“Äriühing”), nõuetekohaselt volitatud esindaja [[SISESTA
ISIKU NIMI]] kaudu, kinnitab käesolevaga, et Äriühing ja sellega seotud isikud, omanikud,
juhtkonna liikmed, direktorid, töötajad, agendid, alltöövõtjad ja esindajad ei ole teinud ja ei tee, luba
ega paku mistahes laenu, kingitust, annetust või makset või mistahes muu väärtusliku asja ülekannet
(ühiselt nimetatud kui „Keelatud Makse“) seoses käesoleva Lepinguga või mistahes muu 3M-i
hõlmava äritehinguga, kas otseselt või kaudselt, eesmärgiga, et omandada, hoida või suunata
äritegevust või tagada mistahes ebakohast eelist seoses käesoleva Lepinguga või mistahes muu 3M-iga
seotud äritehinguga, mistahes isikule või üksusele, kaasa arvatud, kuid mitte ainult: (a) „Ametiisikule“
(nagu allpool defineeritud) või mistahes Ametiisikule kasu toomiseks; (b) mistahes Ametiisiku
perekonnaliikmele; või (c) mistahes 3M juhtkonna liikmele, direktorile, töötajale või esindajale,
tulevasele või olemasolevale 3M kliendile, või kummagagi mistahes seotud isikule sellele isikule
isikliku kasu toomiseks.
„Ametiisik“ on: (a) valitsuse mistahes töötaja või ametnik, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes
föderaalne, piirkondlik või kohalik valitsuse osakond, agentuur või amet, või kas või osaliselt valitsuse
poolt omandatud või kontrollitud ettevõte; (b) mistahes poliitiline partei või poliitilise partei mistahes
juhtkonna liige või töötaja; (c) avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni (näiteks Maailmapank
või Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) mistahes juhtkonna liige või töötaja; (d) mistahes kandidaat
poliitilisele ametikohale; ja (e) mistahes isik, kes täidab punktides (a), (b), (c) ja (d) identifitseeritud
mistahes üksuste õigusi nende eest või nende nimel.
Äriühing kinnitab samuti, et:
(1)Äriühing teavitab koheselt 3M-i, kui Äriühing teeb või saab teadlikuks mistahes Keelatud
Maksest või kui Äriühingu omanduses või kontrollis on mistahes muudatusi.
(2)Äriühingu juhtkonna liikmete, direktorite ja töötajate poolt 3M-i läbiviidud Äriühingu
nõuetelevastavuse ajaloo ja tegevuse hindamise käigus esitatud kõik väited ja muu informatsioon
on tõesed tänase päeva seisuga [välja arvatud järgnevas osas:
_____________________________________________________________________.]
(3)Mitte ükski Äriühingu omanik, partner, juhtkonna liige, direktor või Võtmetöötaja või nende
mistahes perekonnaliige ei ole (a) Ametiisik ega (b) oma otsest ärilist suhet Ametiisikuga, kes,
igal juhtumil, võiks mõjutada 3M toote või teenuse ostmise, määramise või kasutamisega seotud
otsust või tegevust või mistahes muud valitsuse tegevust, mis võib soodustada 3M äritegevust.
„Võtmetöötaja“ on mistahes Äriühingu töötaja, kellel on töökoht otsuste tegemise pädevusega
seoses Äriühingu ja 3M vahelise suhtega käesoleva Lepingu kohaselt või 3M toodete/ja
teenustega, millega käesolev Leping seondub.
Allkiri: ______________________
Nimi: _____________________________
Ametikoht: _________________________
Kuupäev: ____________________, 2012
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