
 

1 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
(Έκδοση EUR: 38012023) 

Αυτά τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη αποτελούν μέρος και ενσωματώνονται με παραπομπή στη 

Σύμβαση Τεχνολογίας UPS (η «Σύμβαση»), η οποία είναι διαθέσιμη στο 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/UTA.pdf>). Τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που 

παρέχονται από τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ισχύουν για την αναγνωρισμένη Τεχνολογία της UPS. Συνεπώς, 

όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί ισχύουν για σας μόνο αν χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στην 

Τεχνολογία της UPS για την οποία ισχύουν τα εν λόγω δικαιώματα και οι περιορισμοί. Πριν από κάθε χρήση ή 

πρόσβαση στις Τεχνολογίες της UPS που αναγνωρίζεται στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη, παρακαλούμε να 

εξετάζετε τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση ή πρόσβαση στην εν λόγω Τεχνολογία 

της UPS. Επιπλέον, οι Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/IGUP.pdf> μπορεί να ζητήσουν τη χρήση ή την πρόσβαση 

σε οποιαδήποτε Τεχνολογία της UPS και ενσωματώνονται σε αυτά τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη. Οι 

κεφαλαιοποιημένοι όροι που χρησιμοποιούνται αλλά δεν καθορίζονται σε αυτά τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη, 

έχουν τις έννοιες που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. 

Εκτός από όσα ορίζονται στα παρόντα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη, η πρόσβαση σας στην Τεχνολογία 

της UPS και η χρήση της είναι δωρεάν. Η Τεχνολογία της UPS μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες της 

UPS βάσει χρέωσης (π.χ. υπηρεσίες αποστολής με πρόσβαση σε οποιαδήποτε Τεχνολογία της UPS) που διέπονται 

από άλλες συμφωνίες με την UPSI. Συμφωνείτε ότι η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών της UPS στις οποίες 

έχετε πρόσβαση μέσω της Τεχνολογίας της UPS επί τη βάσει αμοιβής ή όχι, είναι σύμφωνη με τις συμφωνίες που 

συνάψατε με την UPSI που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες της UPS, συμπεριλαμβάνοντας παραδείγματος 

χάριν, τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς / Υπηρεσίας της UPS. 

1 Όλες οι Τεχνολογίες της UPS με πρόσβαση από το Διαδίκτυο. Τα ακόλουθα ισχύουν για όλες τις 

Τεχνολογίες της UPS. 

1.1 Τεχνολογία Βήτα.  

(a) Διαθεσιμότητα. Σε ορισμένες περιστάσεις, η UPS ενδέχεται να σας διαθέσει, κατά μία 

περίοδο δοκιμής, βελτιώσεις στην Τεχνολογία της UPS ή πρόσθετη νέα τεχνολογία, οι οποίες δεν διατίθενται 

κανονικά (στο εξής, συλλογικά «Τεχνολογία Beta»). Εάν η Τεχνολογία Beta αποτελεί βελτίωση στην υπάρχουσα 

Τεχνολογία της UPS, θα θεωρηθεί ως μέρος της αντίστοιχης βασικής Τεχνολογίας της UPS και οι όροι της 

παρούσας Σύμβασης που ισχύουν στην εν λόγω Τεχνολογία της UPS θα ισχύουν επίσης για την Τεχνολογία Beta. 

Εάν η Τεχνολογία Beta αποτελεί πρόσθετη νέα τεχνολογία, η UPS θα παράσχει ειδοποίηση για τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης οι οποίες ισχύουν για τη χρήση εκ μέρους σας της Τεχνολογίας Beta. ΠΑΡΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ 

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Η UPS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 

ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΗΤΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. Σε περίπτωση 

σύγκρουσης μεταξύ των άλλων όρων της παρούσας Σύμβασης και της παρούσας Ενότητας 1.1 των Δικαιωμάτων 

Τελικού Χρήστη, η παρούσα Ενότητα 1.1 των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη θα υπερισχύει στο βαθμό που 

απαιτείται για την επίλυση της εν λόγω αντίφασης όσον αφορά στην Τεχνολογία Beta. 

(b) Εμπιστευτικότητα. Η ύπαρξη, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η ασφάλεια, η 

απόδοση, η εκτίμηση, η αξιολόγηση, οι δυνατότητες και το περιεχόμενο της Τεχνολογίας Beta· τα σχόλια, οι 

ερωτήσεις και οι προτάσεις σας σχετικά με την Τεχνολογία Beta και όλες οι άλλες πληροφορίες και δεδομένα 

που σχετίζονται με ή ενσωματώνονται στην τεχνολογία Beta, αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες ή εμπορικά 

μυστικά της UPS. 

(c) Χρήση των Στοιχείων σας. Η Τεχνολογία Βήτα μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες 

που δίνουν τη δυνατότητα στην UPS να μετράει τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών αυτών των εφαρμογών από 

εσάς και πληροφορεί την UPS για αυτήν τη χρήση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η UPS έχει το δικαίωμα να συλλέξει 

από τον υπολογιστή σας, τα δεδομένα διαμόρφωσης του συστήματός σας και ένα ημερολόγιο των 

δραστηριοτήτων σας ενώ χρησιμοποιείτε την Τεχνολογία Βήτα (η «Αναφορά της Τεχνολογίας Βήτα»). Η UPS 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την Αναφορά Τεχνολογίας Beta για να βοηθήσει στη διεξαγωγή ανάλυσης 

προβλημάτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Τεχνολογίας Beta. Συμφωνείτε και συναινείτε ότι η UPS 

θα είναι ελεύθερη να αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει, αποκαλύψει, εκθέσει, επιδείξει, μετατρέψει, δημιουργήσει 

παράγωγα έργα από αυτά και διανείμει σε άλλους, χωρίς περιορισμό ή υποχρέωση οποιουδήποτε είδους απέναντί 

σας, όλα τα σχόλια, στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αναφοράς της Τεχνολογίας 

Βήτα και των δεδομένων ανατροφοδότησης (αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων, 

https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/UTA.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/IGUP.pdf
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οικονομικών σχεδίων ή σχεδίων προϊόντων που δεν είναι κοινά γνωστά ή δημόσια διαθέσιμα), που Εσείς 

παρέχετε στην UPS σχετικά με την Τεχνολογία Βήτα. Επιπλέον η UPS θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει 

οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία χωρίς περιορισμό ή 

υποχρέωση οποιουδήποτε είδους απέναντί σας. 

(d) Ελαττώματα και Σφάλματα. ΠΑΡΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.2, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ 

(Α) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BETA ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ Η UPS ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ) 

ΟΤΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΗΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ή Η 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΔΙΧΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (Β) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΗΤΑ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η UPS ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 

ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ, ΚΑΙ (Γ) Η UPS ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΤΑ. 

(e) Περίοδος Δοκιμής. Η περίοδος δοκιμής για την Τεχνολογία Βήτα θα ξεκινήσει από 

την ημερομηνία που θα λάβετε την Τεχνολογία Βήτα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από την UPS κατά 

την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η UPS μπορεί να τερματίσει την περίοδο δοκιμής και όλα τα δικαιώματα 

που χορηγήθηκαν στην Τεχνολογία Beta, οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε να 

διακόψετε τη χρήση της Τεχνολογίας Beta στο τέλος της περιόδου δοκιμής ή τερματισμού της περιόδου δοκιμής 

από την UPS, όποιο επέλθει πρώτο. Η Τεχνολογία Beta μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τις 

Παραδιδόμενες Αποστολές.  

1.2 Τελικοί Χρήστες Κυβέρνησης των Η.Π.Α.. Η Τεχνολογία UPS χαρακτηρίζεται ως «εμπορικά 

αντικείμενα», όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Αγορών 48 CFR §2.101, που 

αποτελείται από «εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» και «τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστών» 

(συμπεριλαμβανομένων συνοδευτικών τεχνικών δεδομένων) όπως χρησιμοποιούνται οι εν λόγω όροι στους 

κανονισμούς 48 CFR §12.212 και 48 CFR §227.7202-3, ανεξάρτητα από το εάν η Τεχνολογία UPS παραδίδεται 

ως προϊόν ή χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σε συνδυασμό με μια υπηρεσία. 

Η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, έκδοση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή μεταβίβαση της Τεχνολογίας UPS και 

οποιωνδήποτε σχετικών ή προερχόμενων από αυτό δεδομένων περιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 48 CFR 

§12.211, 48 CFR §12.212, 48 CFR §227.7102-2 και 48 CFR § 227.7202-1 έως 227.7202-4 κατά περίπτωση. Αυτό 

υποκαθιστά και αντικαθιστά όλους τους Ομοσπονδιακούς Κανονισμούς Εξαγορών (FAR), το Συμπλήρωμα 

Άμυνας FAR («DFARS») ή άλλη συμπληρωματική ρήτρα ή διάταξη που καλύπτει κρατικά δικαιώματα σε 

λογισμικό ή τεχνικά δεδομένα. Οι τελικοί χρήστες της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα αποκτήσουν Τεχνολογία UPS 

μόνο με τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Εάν ο τελικός χρήστης της κυβέρνησης των ΗΠΑ 

έχει ανάγκη για δικαιώματα που δεν μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται σε αυτήν την 

Ενότητα, πρέπει να διαπραγματευτεί με την UPS για να προσδιορίσει εάν υπάρχουν αποδεκτοί όροι για τη 

μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων και πρέπει να περιλαμβάνεται ένα αμοιβαία αποδεκτό γραπτό πρόσθετο που 

να παρέχει τα εν λόγω δικαιώματα σε οποιαδήποτε ισχύουσα σύμβαση ώστε να είναι αποτελεσματική. Εάν η 

παρούσα Σύμβαση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του τελικού χρήστη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα μέρη δεν 

μπορούν να καταλήξουν σε αμοιβαία σύμβαση σχετικά με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο τελικός χρήστης 

της Κυβέρνησης των ΗΠΑ συμφωνεί να τερματίσει τη χρήση της Τεχνολογίας UPS και να επιστρέψει 

οποιοδήποτε λογισμικό ή τεχνικά δεδομένα που παραδόθηκαν ως μέρος της Τεχνολογίας UPS, αχρησιμοποίητα, 

στην UPS. 

2 Όλες οι API του Developer Kit της UPS. Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις API του Developer Kit της 

UPS. 

2.1 Δικαιώματα. Εάν λάβετε τα Τεχνικά Εγχειρίδια της API για μια API του Developer Kit της UPS 

και τα απαιτούμενα στοιχεία ασφαλείας, έχετε την άδεια να (1) αναπτύξετε μια διεπαφή σε ένα τέτοιο API UPS 

Developer Kit, (2) να ενσωματώσετε τη διεπαφή σε μια εφαρμογή και (3) να χρησιμοποιήσετε, εκτός από την 

Περιορισμένη Περιοχή, τη διεπαφή, όπως είναι ενσωματωμένη στην εφαρμογή για πρόσβαση στο API του UPS 

Developer Kit για να ζητήσετε και να λάβετε Πληροφορίες. Για διευκρίνηση, η άδεια αυτής της παραγράφου δεν 

παρέχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτείτε ή να επιτρέπετε (α) σε τρίτους να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή(ές) ή να 

χρησιμοποιείτε εσείς την Εφαρμογή(ές) προς όφελος τρίτων ή (β) να διανείμετε την Εφαρμογή(ές) σε ένα τρίτο 

μέρος. Για να αποκτήσετε δικαιώματα διανομής μιας Εφαρμογής σε (συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας για 

πρόσβαση από) τρίτους, επικοινωνήστε με την UPS όπως περιγράφεται στην ισχύουσα Τεχνική Τεκμηρίωση της 

API. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην API του Developer Kit της UPS ως μέρος λύσης τρίτου μέρους, δεν θα 
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λάβετε τεχνική τεκμηρίωση της API και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αναπτύξετε ή να διανείμετε μια εφαρμογή 

και το υπόλοιπο του παρόντος Άρθρου 2 Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη δεν ισχύει για τη χρήση οποιασδήποτε 

API του Developer Kit της UPS από εσάς μέσω αυτής της Λύσης Τρίτου μέρους. Μπορείτε να προσπελάσετε 

οποιαδήποτε από αυτές τις API του Developer Kit της UPS από μια χώρα ή περιοχή που δεν βρίσκεται στην 

Απαγορευμένη Επικράτεια. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι API του Developer Kit της UPS δεν 

θα επιστρέψουν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε χώρα ή περιοχή της Απαγορευμένης Επικράτειας. 

Μπορείτε να ανατρέξτε στα ισχύοντα Τεχνικά Εγχειρίδια των ΑΡΙ για να προσδιορίσετε τις χώρες ή επικράτειες 

όπου κάθε API του Developer Kit της UPS θα επιστρέψει ένα προτιθέμενο αποτέλεσμα. 

2.2 Ιδιοκτησία. Θα έχετε την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και των συμφερόντων 

επί της Εφαρμογής(ών) εκτός από τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των Υλικών της UPS ή των παραγώγων τους ή 

των μετατροπών τους. 

2.3 Πρόσβαση στις Εφαρμογές. Όταν λάβετε έγγραφη αίτηση, θα παράσχετε στην UPS, κατά την 

προτίμηση της UPS, πρόσβαση στην Εφαρμογή ή αντίγραφό της (ή/και Ενημέρωσή της) και τη διεύθυνση URL 

για κάθε τοποθεσία της Εφαρμογής στο Διαδίκτυο (αν η Εφαρμογή χρησιμοποιείται ή διατίθεται μέσω του 

Διαδικτύου) με σκοπό τον καθορισμό της συμμόρφωσης της Εφαρμογής με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Τεχνικών Εγχειριδίων της API. Η UPS μπορεί να αναστείλει την 

πρόσβαση στην API του Developer Kit της UPS χωρίς προειδοποίηση εάν πιστεύει εύλογα ότι μια εφαρμογή 

παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση. 

2.4 Υποστήριξη. Εκτός από ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από 

την UPS (π.χ. εγγραφή στο UPS.com ή στο UPS My Choice®), θα πρέπει να παρέχετε όλη τη συντήρηση και την 

υποστήριξη για την εφαρμογή σας.  

2.5 Επίδειξη στοιχείων. Η Εφαρμογή δεν πρέπει να εμφανίζει τα στοιχεία που αφορούν σε άλλους 

παρόχους υπηρεσιών αποστολής ή άλλες υπηρεσίες αποστολής, σε οποιαδήποτε σελίδα, περιέχοντας ένα ή 

περισσότερα πλαίσια που εμφανίζουν στοιχεία. Αυτή η απαίτηση δεν εμποδίζει την Εφαρμογή στο να εμφανίζει 

ένα μενού των παρόχων υπηρεσιών αποστολής, αρκεί το εν λόγω μενού ή η σελίδα να μην περιλαμβάνει κανένα 

άλλο στοιχείο, όπως, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση ή την αναφορά ειδικών επιπέδων υπηρεσίας των εν λόγω 

παρόχων υπηρεσιών αποστολής. Εντός της Εφαρμογής θα πρέπει να παρουσιάσετε όλα τα δεδομένα μέσα σε 

κάθε πεδίο δεδομένων χωρίς κανένα είδος τροποποίησης, διαγραφής ή μετατροπής. 

2.6 Απαγορεύσεις. Όταν χρησιμοποιείτε τις UPS Developer Kit APIs, δεν θα παραχωρήσετε 

πρόσβαση σε μία UPS Developer Kit API για χρήση από τρίτους. Κατά συνέπεια, δεν θα δημιουργήσετε μια 

εφαρμογή που λειτουργεί ουσιαστικά το ίδιο με της UPS Developer Kit API και δεν θα την προσφέρετε για χρήση 

από τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιήσετε τις API για να επεξεργαστείτε ή να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε δεδομένα 

που υπόκεινται στους Διεθνείς Κανονισμούς Κυκλοφορίας Όπλων που τηρεί το Υπουργείο Εξωτερικών των 

ΗΠΑ.  

2.7 Πληροφορίες σχετικά με την Τιμή. Εάν εμφανίζετε ή διαφημίζετε τιμές οι οποίες είναι 

διαφορετικές από τις τιμές της UPS που ανακοινώνονται από το Κιτ Κατασκευαστή Εφαρμογών της UPS, τότε 

το ακόλουθο κείμενο ή άλλο παρόμοιο κείμενο που παρέχεται από την UPS κατά διαστήματα, θα πρέπει να 

εμφανίζεται σε περίοπτη θέση σε εύλογη εγγύτητα από αυτές τις τιμές: «Αυτά τα τέλη δεν αντιπροσωπεύουν 

υποχρεωτικά τις τιμές της UPS και ενδέχεται να περιλαμβάνουν έξοδα χειρισμού που καταβάλλονται από [εσάς]». 

2.8 Περιορισμοί στη Φιλοξενία. Μπορείτε (1) να φιλοξενείτε την Εφαρμογή στις εγκαταστάσεις 

σας σε οποιαδήποτε χώρα ή επικράτεια που δεν βρίσκεται στην Απαγορευμένη Επικράτεια ή (2) να συνάψετε 

Σύμβαση με Πάροχο Υπηρεσιών ο οποίος δεν είναι Ανταγωνιστής της UPS («Πάροχος Φιλοξενίας»), εκτός αν ο 

εν λόγω Ανταγωνιστής της UPS έχει εγκριθεί εγγράφως από την UPS, για να φιλοξενεί την Εφαρμογή σε μία 

εγκατάσταση του Παρόχου Φιλοξενίας σε χώρα ή επικράτεια που δεν βρίσκεται στην Απαγορευμένη Επικράτεια, 

αποκλειστικά προς όφελός σας.  

2.9 Περιορισμοί. Η UPS ορίζει και επιβάλλει όρια στη χρήση, από εσάς, των UPS Developer Kit 

APIs (π.χ. περιορισμός του αριθμού των αιτημάτων που μπορείτε να κάνετε), κατά την απόλυτη κρίση μας. 

Συμφωνείτε και δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε τέτοιους περιορισμούς που τεκμηριώνονται με κάθε UPS 

Developer Kit API. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις UPS Developer Kit API πέρα από αυτά τα όρια, πρέπει 

να λάβετε ρητή συγκατάθεση της UPS (και η UPS μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της αίτησης ή του όρου της 

συμφωνίας σας σε πρόσθετους όρους ή/και χρεώσεις για αυτή τη χρήση).  
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3 Όροι για Μεμονωμένες UPS Developer Kit API. Εκτός από τους όρους του Άρθρου 1 παραπάνω, οι 

παρακάτω όροι ισχύουν για τη συγκεκριμένη UPS Developer Kit API. 

3.1 UPS® Address Validation API και UPS Street Level Address Validation API. Οποιαδήποτε 

αίτηση στο UPS Address Validation API ή στο UPS Street Level Address Validation API θα γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την επικύρωση μίας διεύθυνσης σε συνδυασμό με την παράδοση ενός δέματος 

προοριζόμενου για παράδοση μέσω υπηρεσιών που προσφέρονται από την UPSI. Θα σχεδιάσετε την(τις) 

Εφαρμογή(-ές) έτσι ώστε να απεικονίζεται σε περίοπτη θέση το ακόλουθο κείμενο ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο 

παρέχεται από την UPS κατά διαστήματα, στην ίδια ορατή οθόνη και σε μία εύλογη εγγύτητα από τις πληροφορίες 

που ειδοποιούν τον χρήστη για μία άκυρη διεύθυνση: «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η UPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη 

για τα στοιχεία που παρέχονται από τη λειτουργικότητα επικύρωσης της διεύθυνσης. Η λειτουργικότητα 

επικύρωσης της διεύθυνσης δεν υποστηρίζει την ταύτιση ή την εξακρίβωση των ενοίκων σε μία διεύθυνση». 

Επιπλέον, θα σχεδιάσετε την/τις Εφαρμογή(-ές) έτσι ώστε να απεικονίζεται σε περίοπτη θέση το ακόλουθο 

κείμενο ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο παρέχεται από την UPS κατά διαστήματα, στην ίδια ορατή οθόνη και σε μία 

εύλογη εγγύτητα από τις Πληροφορίες που επιστρέφονται από το UPS Address Validation API ή από τo Street 

Level Address Validation API που ειδοποιούν τον χρήστη (με δική σας επιλογή): (α) σχετικά με μία διεύθυνση 

σε Ταχυδρομική θυρίδα ή (β) σχετικά με οποιαδήποτε διεύθυνση: «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία επικύρωσης 

διευθύνσεων θα επικυρώνει τις διευθύνσεις σε Τ.Θ. Ωστόσο, η UPS δεν παραδίδει σε Τ.Θ. Οι προσπάθειες του 

πελάτη να στείλει σε Τ.Θ. μέσω της UPS ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες χρεώσεις.» 

3.2 UPS® Shipping API. Η UPS Shipping API σάς παρέχει ευκολότερη πρόσβαση (1) στη 

Λειτουργία Επικίνδυνων Υλικών της UPS η οποία διευκολύνει την αποστολή συγκεκριμένων επικίνδυνων 

προϊόντων και υλικών και (2) τις Δυνατότητες Διεθνούς Βάσης Γνώσεων, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση διασυνοριακής αποστολής. H χρήση της 

Λειτουργίας Επικίνδυνων Υλικών της UPS διέπεται από τους όρους των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη, 

Ενότητα 10.1 και η χρήση από εσάς των Δυνατοτήτων Διεθνούς Βάσης Γνώσεων μέσα από την UPS Shipping 

API διέπεται από την Ενότητα 3.6 των Πολιτικών Πληροφόρησης και Γενικής Χρήσης. 

3.3  UPS Delivery Intercept™ API.  

(a) Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε εφαρμογή 

που περιλαμβάνει μια διεπαφή στην UPS Delivery Intercept API της UPS («Εφαρμογή DΙ») θα προσπελαστεί 

μόνο από τους υπαλλήλους σας που έχουν ανάγκη πρόσβασης σε αυτή την Εφαρμογή DI, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, για να ζητήσουν υπηρεσίες ανάσχεσης παράδοσης για τις παραδιδόμενες αποστολές σας που 

υποβάλλονται βάσει της εξουσιοδότησής σας («Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι DI»). Θα διατηρείτε έναν κατάλογο 

των Εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων DI που θα παράσχετε στην UPS εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 

υποβολή της εν λόγω αίτησης για επιθεώρηση. 

(b) Πρόσβαση και Χρήση. Η πρόσβαση σε και η χρήση της εφαρμογής DI, 

συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των πόρων μέσω του δικτύου σας, των πλατφορμών, συσκευών, 

διακομιστών, σταθμών εργασίας και εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυό σας, θα απαιτεί ένα 

αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης για κάθε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της DI. Πρέπει να 

διασφαλίσετε ότι τα αναγνωριστικά χρηστών και οι κωδικοί πρόσβασης για την Εφαρμογή DI ελέγχονται ως 

εξής: (1) κάθε εξουσιοδοτημένος υπάλληλος DI διατηρεί μοναδική ιδιοκτησία ενός μοναδικού αναγνωριστικού 

χρήστη και κωδικού πρόσβασης· (2) κανένα αναγνωριστικό χρήστη δεν θα είναι κοινόχρηστο ως αναγνωριστικό 

χρήστη γενικού ή ομαδικού· (3) όλα τα δικαιώματα πρόσβασης θα ανακληθούν ή θα διαγραφούν αμέσως για έναν 

υπάλληλο που έχει απολυθεί, βρίσκεται σε άδεια ή για τους μετατιθέμενους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους DI· 

(4) Δικαιώματα πρόσβασης στην Εφαρμογή DI θα χορηγηθούν στους Εξουσιοδοτημένους Υπαλλήλους DI με 

βάση το ρόλο των υπαλλήλων με τα λιγότερα προνόμια που είναι απαραίτητα για αυτόν τον ρόλο εργασίας· (5) 

αν ανακληθεί ένα αναγνωριστικό χρήστη, πρέπει να γίνει ξανά επαλήθευση και θετική ταυτοποίηση του 

Εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου DI πριν από την επανενεργοποίηση του αναγνωριστικού χρήστη και (6) τα 

αναγνωριστικά χρηστών πρέπει να απενεργοποιηθούν μετά από όχι περισσότερες από πέντε αποτυχημένες 

απόπειρες σύνδεσης. Θα εξετάζετε τις εξουσιοδοτήσεις για να προσπελάσετε την Εφαρμογή DI όχι λιγότερο 

συχνά από ό, τι σε μηνιαία βάση, για να διασφαλίσετε ότι όλες αυτές οι εξουσιοδοτήσεις παραμένουν κατάλληλες. 

(c) Ασφάλεια. Θα διατηρείτε, σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

Σύμβασης, φυσικά μέτρα ασφαλείας για φυσική πρόσβαση σε σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούνται για 

πρόσβαση στην Εφαρμογή DI, τουλάχιστον τόσο προστατευτικά όσο τα μέτρα που διατηρείτε κατόπιν για τα 

δικά σας εμπορικά μυστικά. 
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(d) Αρχείο Χρήσης. Θα καταγράψετε όλες τις δραστηριότητες όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην εφαρμογή DI. Αυτά τα δεδομένα ελέγχου πρέπει να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης και για 24 μήνες μετά τη λήξη της. Οι καταγραφές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

(1) ημερομηνία και ώρα κάθε καταγεγραμμένου συμβάντος, (2) πότε τελειώνει μία συνεδρία, (3) διεύθυνση IP 

προέλευσης και προορισμού, (4) αναγνωριστικό χρήστη, (5) λεπτομέρειες από απόπειρες, από επιτυχείς και από 

απορριφθείσες απόπειρες σύνδεσης και (6) το είδος δραστηριότητας που εκτελέστηκε. 

(e) Έλεγχος. Παρέχετε στην UPS και στους ελεγκτές της (συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών) το δικαίωμα να ελέγχουν τη συμμόρφωσή σας 

με τις απαιτήσεις ασφάλειας και επεξεργασίας δεδομένων της παρούσας ενότητας 3.3(ε) στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: (1) Σύμφωνα με την εύλογη πίστη της UPS για καταχρηστική χρήση της εφαρμογής DI ή των 

διεπαφών της, για απάτη μέσω της εφαρμογής DI ή των διεπαφών της ή για τη μη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις ασφάλειας της παρούσας ενότητας 3.3 ή (2) μετά από μία παραβίαση οποιουδήποτε περιορισμού 

γνωστοποίησης πληροφοριών στο Άρθρο 1 των Πολιτικών Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης, όσον αφορά τις 

πληροφορίες που έχετε λάβει μέσω της Αίτησης DI. Ένα τέτοιο δικαίωμα ελέγχου περιλαμβάνει πρόσβαση σε 

(X) στις εγκαταστάσεις σας στις οποίες έχει πρόσβαση η Εφαρμογή DI, (Y) τους Εξουσιοδοτημένους 

Υπαλλήλους και (Ζ) δεδομένα και αρχεία σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση της Εφαρμογής DI. 

(f) Αποζημίωση. Εσείς, με δικά σας έξοδα και δαπάνες, θα αποζημιώσετε και θα 

διατηρήσετε αζημίωτους τους Δικαιούχους Αποζημιώσεων της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε ζημιών που 

προκύπτουν από ή σχετίζονται με (1) τη χρήση ή την κατάχρηση, από εσάς και τους υπαλλήλους σας, 

εκπροσώπους ή εργολάβους, της της UPS Delivery Intercept API και τα Συστήματα UPS και (2) οποιαδήποτε 

χρήση ή πρόσβαση στην UPS Delivery Intercept API και τα Συστήματα UPS από οποιοδήποτε Πρόσωπο που 

αποκτά πρόσβαση μέσω των Διασυνδέσεων, Εφαρμογών ή Στοιχείων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης χρήσης ή πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν έχει εξουσιοδοτηθεί 

από εσάς. 

3.4 UPS® Locator API for UPS Access Point Locations.  

(a) Πρόσθετοι περιορισμοί χρήσης. Συμφωνείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 

λειτουργία του UPS Locator API for UPS Access Point Locations μόνο για την υποστήριξη ή ως απάντηση 

ενός αιτήματος του πελάτη σχετικά με πληροφορίες για τις Παραδιδόμενες Αποστολές. Δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας που επιστρέφονται από τη λειτουργία UPS Locator API for UPS 

Access Point Locations για σκοπούς άλλους από την εκπλήρωση του εν λόγω αιτήματος του πελάτη. Πρέπει να 

απορρίψετε κάθε πληροφορία τοποθεσίας που επιστρέφεται από το UPS Locator Plug-In for UPS Access Point 

Locations μετά την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίας λειτουργίας απομακρυσμένης επικοινωνίας με τον πελάτη 

σας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε ή διανείμετε τις πληροφορίες τοποθεσίας που επιστράφηκαν από το 

UPS Locator API for UPS Access Point Locations, πλήρως ή μερικώς, εκτός από τους τρόπους που 

αναφέρονται ρητά στην Ενότητα 3.4(α), χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της UPS. 

(b) Χωρίς δικαιώματα εμπορικών σημάτων. Παρά οτιδήποτε αντίθετο στο παρόν, η 

παρούσα Σύμβαση δεν σας εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λέξη, όνομα, 

σύμβολο ή συσκευή ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών που ανήκουν ή έχουν λάβει άδεια από την UPS σε 

οποιαδήποτε εφαρμογή της Access Point της UPS. Στον βαθμό που επιδιώκετε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά 

σήματα της UPS Access Point σε σχέση με την εφαρμογή UPS Access Point, πρέπει να συμπληρώσετε μία αίτηση 

χρήσης σήματος του UPS Access Point στο UPS Brand Central στο <https://brand.ups.com> και να αποκτήσετε 

μία άδεια χρήσης εμπορικού σήματος από την UPS, η οποία χορηγείται κατά την αποκλειστική κρίση της UPS. 

3.5 UPS® Electronic Manifest Service and UPS Host Manifest Service.  

(a) Απαιτήσεις φόρτωσης. Συμφωνείτε ότι μπορείτε να μεταφορτώσετε Στοιχεία 

Επιπέδου Δέματος (PLD) στο UPS Electronic Manifest Service ή UPS Host Manifest Service εάν εσείς (1) 

επικυρώσετε πρώτα όλα τα Στοιχεία Επιπέδου Δέματος (PLD) με τα UPS Rating API και μία λειτουργία 

επικύρωσης διεύθυνσης η οποία επικυρώνει την ακρίβεια της πόλης, της πολιτείας και του ταχυδρομικού κώδικα 

(εάν ισχύει), (2) λάβατε μία έγγραφη βεβαίωση από την UPS ότι η Εφαρμογή και όλες οι Διασυνδέσεις που 

χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με την Εφαρμογή έχουν ανασκοπηθεί και εγκριθεί από την UPS ή (3) αποκτήσετε 

πρόσβαση στο UPS Electronic Manifest Service ή UPS Host Manifest Service μέσω μίας Λύσης Τρίτου 

Μέρους. Η εν λόγω βεβαίωση είναι άκυρη αν η Εφαρμογή ή οι Διασυνδέσεις έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί 

ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε συνδυασμό με ένα λογισμικό το οποίο επηρεάζει την απόδοση της 

Εφαρμογής ή των Διασυνδέσεων. 

https://brand.ups.com/
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(b) Ανταλλαγή πληροφοριών. Αναγνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρξει πρόσβαση εξ 

αποστάσεως από την UPS στην Εφαρμογή ή στην Λύση Τρίτου Μέρους για περιορισμένη χρονική περίοδο με 

αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενημερώσεων και αλλαγών στις υπηρεσίες της UPS, στις τιμές της UPS, στους 

κωδικούς δρομολόγησης της UPS ή/και στα Υλικά της UPS που περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή ή στην Λύση 

Τρίτου Μέρους. 

(c) PLD Upload. Οφείλετε να μεταβιβάσετε στην UPS τα Στοιχεία Επιπέδου Δέματος 

(PLD) για οποιασδήποτε Εξερχόμενη Αποστολή με δηλωτικό μέσω του UPS Electronic Manifest Service και 

UPS Host Manifest Service πριν παραλάβετε αυτά τα δέματα από τον οδηγό της UPS.  

3.6 UPS® Account Validation API. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα επιχειρήσετε να επαληθεύσετε 

αριθμούς λογαριασμών με τη χρήση της ΑΡΙ επαλήθευσης UPS Account Validation API μόνο σε περιπτώσεις 

όπου έχετε λάβει άδεια να επαληθεύσετε έναν λογαριασμό της UPS από το άτομο στο οποίο η UPS έχει εκχωρήσει 

έναν τέτοιο λογαριασμό UPS. Θα αποζημιώσετε, με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες και θα απαλλάξετε 

από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των Ζημιών 

που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σε συνδυασμό με μια 

παράβαση της Ενότητας 3.6 από εσάς. 

3.7 UPS My Choice® Enrollment API και UPS My Choice® Eligibility API. 

(a) Περιορισμοί. Θα προωθείτε προς τη UPS πληροφορίες για την προεγγραφή στην 

υπηρεσία UPS My Choice® μόνο χρησιμοποιώντας την UPS My Choice® Enrollment API και την UPS My 

Choice® Eligibility API όπου οι πληροφορίες εισήχθησαν απευθείας από το Πρόσωπο προς προεγγραφή («My 

Choice Enrollee») ή προσυμπληρώθηκαν από την Εφαρμογή και, σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώθηκαν από τον 

Εγγραφόμενο My Choice. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζετε στη UPS πληροφορίες 

για την προεγγραφή στην υπηρεσία UPS My Choice® όταν οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τις πληροφορίες που παρέχονται από την UPS μέσω της UPS My 

Choice® Enrollment API και της UPS My Choice® Eligibility API («Πληροφορίες εγγραφής My Choice») 

σχετικά με την εγγραφή του Εγγραφόμενου My Choice στην υπηρεσία UPS My Choice® που σχετίζεται με έναν 

τέτοιο Εγγραφόμενο My Choice όπως επιτρέπεται ρητά εδώ.  

(b) Αποθήκευση των επιστραφέντων πληροφοριών. Εκτός από τον περιορισμένο σκοπό 

της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες προσωρινής παρακράτησης και υποβολής που περιγράφονται παρακάτω, 

απαγορεύεται η αποθήκευση Πληροφοριών Εγγραφόμενων My Choice εκτός των προσωρινών αντιγράφων, όπως 

είναι απαραίτητο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα συστήματα UPS και τους Εγγραφόμενους My Choice 

μέσω της Εφαρμογής που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αίτημα αλληλεπίδρασης από έναν Εγγραφόμενο My 

Choice. Όλα τα προσωρινά αντίγραφα πρέπει να καταστρέφονται αμετάκλητα μετά την ολοκλήρωση της 

ανταλλαγής πληροφοριών που ζητείται από έναν Εγγραφόμενο My Choice για τον οποίο δημιουργήθηκε το 

αντίγραφο. 

(c) Κατευθυντήριες οδηγίες συγκατάθεσης και ανάπτυξης Εγγραφόμενων My Choice. 

(i) Παρουσίαση. Θα παρουσιάσετε στους Εγγραφόμενους My Choice ένα μέσο 

με το οποίο οι Εγγραφόμενοι My Choice μπορούν να ζητήσουν ρητά την εγγραφή στην υπηρεσία UPS My 

Choice® μέσω της Εφαρμογής («Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Εγγραφόμενου My Choice»). Η διεπαφή στην 

εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλαίσιο ελέγχου ως μέρος της Κοινοποίησης Συγκατάθεσης Εγγραφής My 

Choice. Η Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Εγγραφόμενου My Choice μπορεί να συνοδεύεται από Αδειοδοτημένα 

Σήματα Εγγραφής My Choice, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα Αδειοδοτημένα Σήματα Εγγραφής My Choice 

εμφανίζονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Μία Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Εγγραφής My 

Choice θα είναι σε μορφή ουσιαστικά παρόμοια με την εξής: «Ναι! Συμφωνώ με την προεγγραφή μου στην 

υπηρεσία UPS My Choice® για να λαμβάνω ειδοποιήσεις παραλαβής πακέτων μέσω email. Κατανοώ ότι η UPS 

θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται από [εσάς] για την προεγγραφή μου στην υπηρεσία UPS My 

Choice® και θα στείλει ένα email στη διεύθυνση που έδωσα με περισσότερες πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορώ να εγγραφώ πλήρως για να λαμβάνω πρόσθετες 

λειτουργίες. Για ερωτήσεις, ανατρέξτε στην Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου της UPS στο www.ups.com.» Η 

Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Εγγραφής My Choice θα έχει πριν από αυτήν ένα πλαίσιο ελέγχου που δεν είναι 

προεπιλεγμένο. 

(ii) Έλεγχος. Πριν από την εμπορική χρήση της Εφαρμογής, θα παρέχετε στην 

UPS ένα σύνδεσμο σε ένα κέντρο ανάπτυξης και δοκιμών, όπου η UPS θα μπορεί να εξετάσει την προτεινόμενη 

http://www.ups.com/
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Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Εγγραφής My Choice στην Εφαρμογή για εξέταση και συγκατάθεση από την UPS. 

Η UPS διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Εγγραφής My Choice από εσάς. Σε 

περίπτωση που η UPS απορρίψει την Κοινοποίηση Συγκατάθεσης My Choice, τα μέρη θα συνεργαστούν για να 

σχεδιάσουν μια αμοιβαία αποδεκτή Κοινοποίηση Συγκατάθεσης Αξιόπιστου Συνεργάτη My Choice. Εσείς και η 

UPS συμφωνείτε αμοιβαία για την τοποθέτηση της Κοινοποίηση Συγκατάθεσης My Choice στη διεπαφή χρήστη. 

Επιπλέον, θα παράσχετε στην UPS ένα πλήρες αντίγραφο του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη για κάθε οθόνη 

της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία UPS My Choice® της εφαρμογής, κατόπιν αιτήματος της UPS εντός 

τριών (3) ημερών από την υποβολή της εν λόγω αίτησης. 

(iii) Εγγραφή συναίνεσης. Θα συλλέγετε και διατηρήσετε δεδομένα, 

συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και επωνύμου του Εγγραφόμενου My Choice, της ημερομηνίας, της 

χρονικής σήμανσης και της σχεδιαστικής έκδοσης του διεπαφής (τέτοια δεδομένα του Εγγραφόμενου My Choice 

αποτελούν συλλήβδην μία «Εγγραφή Συγκατάθεσης My Choice») ως απόδειξη για κάθε ρητό αίτημα του My 

Choice για εγγραφή στην υπηρεσία UPS My Choice® και παροχή σε μορφή .CSV όλων των Εγγραφών 

Συγκατάθεσης My Choice στην UPS ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (Secure 

FTP) κατ’ απαίτηση της UPS εντός τριών (3) ημερών από το εν λόγω αίτημα. Μετά την παροχή των Εγγραφών 

Συγκατάθεσης My Choice στην UPS σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα διαγράψετε αυτές τις 

Εγγραφές Συγκατάθεσης My Choice. 

(d) Θεματοφύλακας των αρχείων. Κατ’ απαίτηση της UPS, θα καταστήσετε διαθέσιμο 

έναν θεματοφύλακα αρχείων για να βεβαιώσετε, με έξοδα της UPS, τη συγκατάθεση του Εγγραφόμενου My 

Choice για εγγραφή στην υπηρεσία UPS My Choice® χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. 

(e) Αποζημίωση. Με δικά σας έξοδα, θα αποζημιώσετε και θα διατηρήσετε 

αζημίωτους τους Αποζημιωθέντες της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε ζημιών που υπέστησαν από 

τους Αποζημιωθέντες της UPS που προκύπτουν από ή σε σχέση με την (i) αδυναμία σας να αποδείξετε 

τη συγκατάθεση του Εγγραφόμενου My Choice για εγγραφή στην υπηρεσία UPS My Choice® ή (ii) 

παροχή στην UPS λανθασμένων πληροφοριών μέσω της εφαρμογής UPS My Choice® Enrollment 

API και της εφαρμογής UPS My Choice® Eligibility API. 

4 Όλες οι Τεχνολογίες της UPS με πρόσβαση από το Διαδίκτυο. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για όλες τις 

Τεχνολογίες της UPS με πρόσβαση από τους ιστότοπους της UPS. 

4.1 Προσβάσιμες Λειτουργίες. Μπορείτε να προσπελάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις Τεχνολογίες 

της UPS προσβάσιμες από το Διαδίκτυο από μια χώρα ή περιοχή που δεν βρίσκεται στην Απαγορευμένη 

Επικράτεια. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Τεχνολογία της UPS με πρόσβαση από το Διαδίκτυο 

δεν θα επιστρέψει ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε χώρα ή περιοχή της Απαγορευμένης Επικράτειας. 

4.2 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Ενιαίας Σύνδεσης και Τρίτων Μερών. Η UPS προσφέρει μία μόνο 

λειτουργία εγγραφής στο ups.com. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας για μία από τις 

διαθέσιμες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρονται στη σελίδα σύνδεσης στο UPS.com (κάθε μία, 

μία «πλατφόρμα»), η UPS θα λάβει από την πλατφόρμα τις βασικές σας πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη 

διεύθυνση email και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιτρέπετε στην πλατφόρμα να μοιραστεί με την UPS 

τώρα ή στο μέλλον. Όταν εμπλέκεστε με τις Πλατφόρμες, αλληλεπιδράτε με ένα τρίτο μέρος, όχι με την UPS. Η 

UPS δεν εγκρίνει και δεν έχει έλεγχο στις Πλατφόρμες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε με μία Πλατφόρμα, 

υπόκεινται στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εν λόγω Πλατφόρμας και στις δικές σας ρυθμίσεις ιδιωτικού 

απορρήτου στην Πλατφόρμα. Η UPS δεν παρέχει οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον 

αφορά στις Πλατφόρμες ή οποιονδήποτε ιστότοπο ή εφαρμογή ενός τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένης της 

ακρίβειας, αξιοπιστίας ή πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται από την Πλατφόρμα ή τις πρακτικές 

ιδιωτικού απορρήτου της). Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων 

οποιωνδήποτε Πλατφορμών, το κάνετε με δικό σας κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι η UPS υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση μίας Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε ιστότοπου ή 

εφαρμογής τρίτου μέρους από εσάς. Εάν η υπηρεσία της Πλατφόρμας καταστεί μη διαθέσιμη, προσωρινά ή 

μόνιμα, για οποιονδήποτε λόγο, εάν εσείς επιλέξετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα ή εάν 

εσείς αποσυνδέσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στην Πλατφόρμα από το προφίλ σας στην UPS που διατηρείτε στο 

ups.com, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ σας στην UPS που διατηρείτε στο ups.com χρησιμοποιώντας 

τα στοιχεία σύνδεσης της Πλατφόρμας. Για να συνδεθείτε και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προφίλ σας 

στην UPS που διατηρείτε στο UPS.com, θα χρειαστεί να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του 

προφίλ σας στην UPS. 
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5 Όροι για Μεμονωμένες Τεχνολογίες της UPS με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Εκτός από τους όρους του 

Άρθρου 3 παραπάνω, οι παρακάτω όροι ισχύουν για τις συγκεκριμένες Τεχνολογίες της UPS με πρόσβαση 

από το Διαδίκτυο στους Ιστότοπους της UPS.  

5.1 UPS.com™ Shipping. H UPS.com™ Shipping σάς παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στη 

Λειτουργία Επικίνδυνων Υλικών της UPS η οποία διευκολύνει την αποστολή συγκεκριμένων επικίνδυνων 

προϊόντων και υλικών. H χρήση της Λειτουργίας Επικίνδυνων Υλικών της UPS διέπεται από τους όρους των 

Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη, Ενότητα 10.1. 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment. Συμφωνείτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε μία αποστολή μέσω της 

UPS.com Void a Shipment μόνο αν (1) η αποστολή είναι στον Λογαριασμό της UPS που σχετίζεται με τον 

Λογαριασμό Συστήματός σας UPS.com, αλλά όχι σε ένα λογαριασμό που χρεώνεται απευθείας σε πιστωτική 

κάρτα, (2) η UPS έλαβε έγκυρα δεδομένα PLD για την αποστολή, αλλά δεν έλαβε κατοχή της αποστολής και (3) 

η αίτηση ακύρωσης μίας αποστολής έγινε περισσότερο από 24 ώρες αφού τα έγκυρα PLD της εν λόγω αποστολής 

παραλήφθηκαν από την UPS αν η αποστολή διεκπεραιώνεται μέσω της Τεχνολογίας της UPS που είναι γνωστή 

ως UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), UPS CampusShip technology ή API Κιτ Κατασκευαστή 

Εφαρμογών της UPS. Εγγυάστε επιπλέον ότι έχετε την εξουσία να ακυρώσετε μία αποστολή που υποβάλατε 

μέσω της UPS.com Void a Shipment. 

5.3 UPS.com™ Order Supplies. Η UPS διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της 

ευχέρεια, να εκπληρώσει οποιαδήποτε αίτηση παραγγελίας προμηθειών αποστολής μέσω της UPS.com Order 

Supplies πλήρως, μερικώς ή και καθόλου, όπως, μεταξύ άλλων, με βάση τον όγκο αποστολής που σχετίζεται με 

τον λογαριασμό της UPS που υποβλήθηκε με την αίτηση παραγγελίας. 

5.4 UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process. Η Διαδικασία Ορισμού 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της UPS σας επιτρέπει να φορτώσετε έγγραφα της UPS (πχ. τιμολόγια) ως εικόνες 

για χρήση σχετικά με την παράδοση της Παραδιδόμενης Αποστολής. Η Διαδικασία Ορισμού Ηλεκτρονικής 

Τιμολόγησης της UPS χρησιμοποιεί PLD για συσκευασίες που στάλθηκαν μέσω UPS και υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά από εσάς μέσω ενός συμβατού συστήματος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της UPS για την έκδοση 

εμπορικών τιμολογίων όπως απαιτείται στη διαδικασία παράδοσης. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για την 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση της UPS συμπληρώνοντας τη Διαδικασία Ορισμού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της 

UPS που θα βρείτε στο UPS.com και υποβάλλοντας ένα αντίγραφο του σήματος των επιστολών σας, μία 

εξουσιοδοτημένη υπογραφή σε ηλεκτρονική μορφή και τους αριθμούς λογαριασμών της UPS με τους οποίους θα 

χρησιμοποιείται η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση της UPS. Αναγνωρίζετε ότι η UPS θα χρησιμοποιήσει το υποβληθέν 

σήμα της επιστολής και την εξουσιοδοτημένη υπογραφή για να εκδώσει εμπορικά τιμολόγια ως τμήμα της 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της UPS. Αναγνωρίζετε ότι μόνο οι συσκευασίες που απεστάλησαν με τους αριθμούς 

λογαριασμών της UPS που υποβάλλατε στη Διαδικασία Ορισμού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της UPS θα 

είναι κατάλληλες για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση της UPS. Σε περίπτωση που η χρήση της υποβληθείσας 

υπογραφής ακυρωθεί, Συμφωνείτε να ενημερώσετε την UPS και να μην χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση της UPS έως ότου Παράσχετε μία αναθεωρημένη και νόμιμα εξουσιοδοτημένη υπογραφή στη UPS. 

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι προκειμένου να λάβετε τη Διαδικασία Ορισμού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της 

UPS για ένα πακέτο, θα πρέπει να διαβιβάσετε το PLD στην UPS για το πακέτο μέσω ενός συμβατού συστήματος 

με τη Διαδικασία Ορισμού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της UPS πριν παραδώσετε το πακέτο στη UPS. Η 

χρήση της διαδικασίας ορισμού ηλεκτρονικής τιμολόγησης της UPS διέπεται από τους όρους ξεχωριστής 

συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της UPSI για τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι όλες οι 

Παραδιδόμενες Αποστολές από εσάς, όπου γίνεται χρήση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων της UPS υπόκεινται στην 

περιγραφή υπηρεσίας και τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον Ισχύοντα Τιμοκατάλογο και τον 

Οδηγό Υπηρεσιών της UPS και επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσίας της UPS, 

συμπεριλαμβανομένων των Διατάξεων για τον Εκτελωνισμό των Διεθνών Συσκευασιών, για τη χώρα ή 

επικράτεια προέλευσης μίας Παραδιδόμενης Αποστολής που καλύπτεται με Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο της UPS.  

5.5 UPS® Claims on the Web Service. 

(a) Υποβολή Απαιτήσεων. Η Υπηρεσία UPS Claims on the Web σας επιτρέπει να 

υποβάλετε μια απαίτηση στην UPS για απώλεια ή ζημιά σε μια Παραδιδόμενη Αποστολή καθώς και τεκμηρίωση, 

όπως φωτογραφίες των ζημιών και τιμολόγια και αποδείξεις για την υποστήριξη του περιστατικού και της αξίας 

οποιασδήποτε τέτοιας απώλειας ή ζημίας («Τεκμηρίωση Απαιτήσεων») για τους δικούς σας εσωτερικούς 

σκοπούς. Συμφωνείτε να υποβάλετε απαιτήσεις μόνο με τη χρήση της UPS Claims on the Web για τις 

Παραδιδόμενες Αποστολές. Υποβάλλοντας τα Έγγραφα Απαιτήσεων για να υποστηρίξετε μια απαίτηση για 

απώλεια ή ζημία: (α) Εκχωρείτε στην UPS την περιορισμένη άδεια να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει τα εν 



 

9 

λόγω Έγγραφα Απαίτησης για σκοπούς διεκπεραίωσης της απαίτησης και συναφείς σκοπούς και (β) 

Αναγνωρίζετε ότι η UPS μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να μη χρησιμοποιήσει τα Έγγραφα Απαίτησης κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια κατά την επεξεργασία μιας απαίτησης. 

(b) Δηλώσεις και Εγγυήσεις. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) Η παροχή από εσάς και η 

επεξεργασία και αποθήκευση από την UPS, των Εγγράφων Απαίτησης, δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει 

κανένα ισχύοντα νόμο, κανόνα ή κανονισμό· (2) τα Έγγραφα Απαίτησης δεν παραβιάζουν και δεν θα 

παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή τη δημοσιότητα ή το ιδιωτικό απόρρητο οποιουδήποτε τρίτου μέρους, 

ούτε θα περιέχουν οποιονδήποτε κωδικό που μπορεί να καταστρέψει, να παρέμβει σε οποιονδήποτε υπολογιστή, 

σύστημα, δεδομένα ή περιουσιακό στοιχείο της UPS ή να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση· (3) το περιεχόμενο 

των Εγγράφων Απαίτησης δεν είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, παρενοχλητικό ή επιβλαβές για οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, επιβλαβές για ανηλίκους ή πορνογραφικό και (4) το περιεχόμενο των Εγγράφων Απαίτησης δεν είναι 

ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό ή άλλως άσχετο με την συγκεκριμένη απαίτησή σας. 

(c) Αποζημίωση. Θα αποζημιώσετε, με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες και θα 

απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων 

των Ζημιών που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σχετικά με την 

επεξεργασία και αποθήκευση των Εγγράφων Απαίτησης από την UPS. 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice και UPS Email Invoice. Μπορείτε να λάβετε Δεδομένα 

Τιμολόγησης χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες UPS γνωστές ως UPS PDF Invoice και UPS Email, Invoice 

(συλλήβδην «Τεχνολογία Τιμολόγησης της UPS»). 

(a) Παράδοση. Δεδομένα Τιμολόγησης σε ηλεκτρονική μορφή που θα επιλέξετε από 

κατάλογο με διαθέσιμες ηλεκτρονικές μορφές (π.χ., .CSV, flat file, και PDF), εκτός ορισμένων χωρών και 

επικρατειών όπου απαιτούνται διαφορετικές μορφές από τον νόμο ή όπως ορίζεται από την UPS, θα παρέχονται 

ηλεκτρονικά (π.χ. λήψη αρχείου ή email), είτε απευθείας σε εσάς είτε μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Δεδομένων 

Τιμολόγησης. Το αίτημά σας να λαμβάνετε τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή ή όπου υφίσταται, η πληρωμή εκ 

μέρους σας οποιουδήποτε τιμολογίου έχετε λάβει σε ηλεκτρονική μορφή αποτελεί τη συμφωνία σας να λαμβάνετε 

τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός των χωρών και επικρατειών στις οποίες απαιτείται διά νόμου 

διαφορετικού τύπου συναίνεση. Μπορείτε να ζητήσετε να λαμβάνετε τα τιμολόγιά σας σε έντυπη μορφή.  

(b) Πρόσθετες Αποποιήσεις Εγγυήσεων. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η UPS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ 

Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ UPS Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ Ή 

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ UPS, ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ή ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ 

Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΥΣ. 

(c) Υπερισχύον (επίσημο) Τιμολόγιο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, στην περίπτωση 

που λάβετε τα Δεδομένα Τιμολόγησης και έγγραφες εκδόσεις τιμολογίου από την UPS, το επίσημο τιμολόγιο που 

θα υπερισχύει θα είναι η έντυπη έκδοση του τιμολογίου και οποιαδήποτε Δεδομένα Τιμολόγησης λάβετε 

παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. 

(d) Παράδοση Τιμολογίου. Αφού εξουσιοδοτηθείτε από τη UPS να χρησιμοποιήσετε το 

Τιμολόγιο Email της UPS, θα λάβετε αυτόματα τιμολόγια που περιέχουν στοιχεία χρέωσης. Θα ειδοποιηθείτε 

μέσω e–mail όταν ένα τιμολόγιο είναι έτοιμο προς λήψη.  

5.7 UPS® Billing Center. 

(a) Παράδοση Τιμολογίου. Αν έχετε πρόσβαση σε και χρησιμοποιείτε το UPS Billing 

Center θα λαμβάνετε αυτόματα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός της περίπτωσης ορισμένων χωρών και 

επικρατειών όπου δυνάμει νόμου απαιτούνται τιμολόγια σε διαφορετική μορφή ή όπως καθορίζεται από την UPS. 

Όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται από το UPS Billing Center θα καθίστανται διαθέσιμα σε σας στο 

διαδικτυακό τόπο του UPS Billing Center σε ηλεκτρονική μορφή. Θα σας ειδοποιήσουν μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου όταν ένα τιμολόγιο είναι έτοιμο προς ανασκόπηση. Η χρήση εκ μέρους 

σας του UPS Billing Center ή όπου υφίσταται, η πληρωμή εκ μέρους σας οποιουδήποτε τιμολογίου έχετε λάβει 

σε ηλεκτρονική μορφή αποτελεί τη συμφωνία σας να λαμβάνετε τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός των 

χωρών και επικρατειών στις οποίες απαιτείται δια νόμου διαφορετικού τύπου συναίνεση. Μπορείτε να ζητήσετε 
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να λαμβάνετε τα τιμολόγιά σας σε έντυπη μορφή. Σε περίπτωση που προβείτε σε αυτό το αίτημα, η άδειά σας να 

έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε το UPS Billing Center θα λήξει, εκτός των χωρών και επικρατειών όπου 

απαιτούνται διά νόμου διαφορετικές μορφές τιμολογίων ή όπως καθορίζεται από την UPS.  

(b) Πληρωμή Τιμολογίων. Συμφωνείτε ότι θα εμβάσετε τα χρήματα για όλα τα τιμολόγια 

που δημιουργήθηκαν από το UPS Billing Center χρησιμοποιώντας έναν από τους εγκεκριμένους τρόπους 

πληρωμής που περιλαμβάνονται στο UPS Billing Center και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιέχονται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης. 

Συμφωνείτε επιπλέον ότι αν η χρήση του UPS Billing Center με οποιονδήποτε τρόπο προκαλέσει δημιουργία 

τιμολογίου το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τις εφαρμόσιμες χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που 

ορίζονται στη σχετική Ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσίας), η UPS θα χρεώσει εσάς γι’ αυτό 

και συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε στην UPS εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της τιμολόγησης 

οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό ισχύει για αυτήν τη συναλλαγή. Οι επιστροφές χρημάτων που θα κάνετε σχετικά με 

οποιαδήποτε αποστολή πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσίας της 

UPS. Όλες οι ρυθμίσεις των τιμολογίων που δημιουργήθηκαν από τον Πελάτη υπόκεινται σε περαιτέρω 

ανασκόπηση από την UPS. Οι εφαρμογές μίας προσαρμογής ή πίστωσης στον λογαριασμό του Πελάτη, σε 

απάντηση της προσαρμογής του δημιουργημένου από τον Πελάτη τιμολογίου, δεν αποτελεί τελική αποδοχή από 

την UPS της αιτούμενης προσαρμογής ή συμφωνία εκ μέρους της UPS με τη δηλούμενη αιτία για την προσαρμογή. 

Ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα σε καμιά προσαρμογή τιμολογίου, πίστωση ή επιστροφή χρημάτων αν η UPS 

καθορίσει ότι προήλθε από ακατάλληλη χρήση του UPS Billing Center. 

(c) Υλικά προώθησης. Η UPS θα έχει το δικαίωμα να σας αναφέρει ως πελάτη της UPS σε 

υλικά προώθησης που διανέμονται σε τρίτα πρόσωπα παραθέτοντας καταλόγους Προσώπων που χρησιμοποιούν 

το UPS Billing Center. Εκτός από τις κατά τα άλλα διατάξεις στην παρούσα Σύμβαση, οποιαδήποτε άλλη χρήση 

των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσίας, των ονομάτων και των λογότυπων σας από την UPS θα 

απαιτήσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. 

(d) Πρόσθετες Αποποιήσεις Εγγυήσεων. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η UPS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ 

Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ UPS BILLING CENTER Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ UPS BILLING CENTER ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ Ή ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ UPS, ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ Ή ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΥΣ. 

(e) Πρόσβαση και Χρήση. Απαγορεύεται ρητώς, μεταξύ άλλων και εκτός εάν έχετε 

εξουσιοδοτηθεί από την UPS γραπτώς, οποιαδήποτε πρόσβαση σε ή χρήση του UPS Billing Center από 

αυτοματοποιημένες συσκευές έρευνας, ρομπότ ή εργαλεία επαναληπτικής συλλογής και απόσπασης δεδομένων, 

ρουτίνες, δέσμες αρχείων ή άλλους μηχανισμούς με παρόμοια λειτουργικότητα που δεν αποτελούν Τεχνολογία 

της UPS με άδεια για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ. 

5.8 Τεχνολογία UPS CampusShip™.  

(a) Εταιρικό Βιβλίο Διευθύνσεων. Ενδέχεται να σας δοθεί πρόσβαση για τη δημιουργία, 

πρόσβαση, χρήση ή μετατροπή ενός βιβλίου διευθύνσεων βασισμένο σε ομάδες («Εταιρικό Βιβλίο 

Διευθύνσεων») το οποίο περιλαμβάνει καταχωρίσεις στοιχείων διευθύνσεων [«Δεδομένα CAB» (Εταιρικού 

Βιβλίου Διευθύνσεων)]. Τα Δεδομένα CAB θα αποθηκευτούν στα συστήματα της UPS και θα διατίθενται για 

χρήση μέσω της τεχνολογίας UPS CampusShip. Η UPS θα λάβει όλα τα εμπορικά εύλογα μέτρα για να 

προστατεύσει τα Δεδομένα CAB από μετατροπή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Δεδομένα CAB 

από άλλους συμβαλλόμενους εκτός του Πελάτη. Κατά τον τερματισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης του Πελάτη 

στην τεχνολογία UPS CampusShip, όλα τα Δεδομένα CAB θα διαγραφούν από τα συστήματα της UPS. Μόνο 

τα Δεδομένα CAB που χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων για τη δήλωση των Παραδιδόμενων Αποστολών με τη 

χρήση της τεχνολογίας UPS CampusShip θα αποτελέσουν προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς των 

Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, Ενότητα 12.10. Αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη για τις πράξεις των 

Διαχειριστών του και άλλων χρηστών που αφορούν στη δημιουργία, πρόσθεση, επισκόπηση, αποκάλυψη, χρήση 

και μετατροπή των Δεδομένων CAB, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε όλες τις 

δικαιοδοσίες όπου ο Πελάτης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το Εταιρικό Βιβλίο Διευθύνσεων («Διεκπεραίωση») 

και συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων ή του 

ιδιωτικού απόρρητου κάθε δικαιοδοσίας σχετικά με αυτές τις μεταφορές. 
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(b) Χρήση από τους Πωλητές. Η UPS μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πελάτη να επιτρέψει 

σε ορισμένους από τους πωλητές του Πελάτη να συμμετάσχουν στην τεχνολογία UPS CampusShip μέσω των 

Χρηστών Πωλητών. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση της τεχνολογίας UPS 

CampusShip από τους Χρήστες Πωλητές, ως αν οι εν λόγω Χρήστες Πωλητές ήταν υπάλληλοι του Πελάτη. Η 

UPS μπορεί να απενεργοποιήσει ή να τερματίσει αμέσως οποιονδήποτε Λογαριασμό Συστήματος UPS 

CampusShip που δημιουργήθηκε από τον Πελάτη για ένα Χρήστη Πωλητή κατά την απόλυτη διακριτική της 

ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση του Πελάτη. Επιπλέον, τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε Χρήστη Πωλητή θα 

τερματιστούν αυτόματα με τη λήξη ή τον τερματισμό των δικαιωμάτων του Πελάτη να χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία UPS CampusShip. Η UPS θα διαχειρίζεται τη σύσταση και διατήρηση των Λογαριασμών 

Συστήματος UPS CampusShip για Χρήστες Πωλητές σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη, πάντοτε σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Εκτός αν υπάρχει κάτι το αντίθετο στην παρούσα Σύμβαση, η UPS δεν θα 

φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη σχετικά με τη διαχείριση των Λογαριασμών Συστήματος των 

Χρηστών Πωλητών. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΘΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ, ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ UPS, ΘΑ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ UPS ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ [(ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗΣ 

ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΛΗΤΗ), ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ UPS ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ UPS CAMPUSSHIP, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ] Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΟΚΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS 

CAMPUSSHIP ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΛΗΤΗ. 

(c) Λογαριασμοί Συστήματος Τοποθεσίας. Εάν η UPS το εξουσιοδοτεί ξεχωριστά, ο 

Πελάτης μπορεί να ανοίξει Λογαριασμούς Τοποθεσίας και να επιτρέψει στους εξουσιοδοτημένους από τον 

Πελάτη υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία UPS CampusShip μέσω των Λογαριασμών 

Συστήματος Τοποθεσίας αντί Λογαριασμού Συστήματος σχετικού με κάθε υπάλληλο του Πελάτη. Εφόσον η UPS 

εξουσιοδοτήσει τον Πελάτη να ανοίξει Λογαριασμούς Συστήματος Τοποθεσίας, οι υπάλληλοι του Πελάτη 

μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση της τεχνολογίας UPS CampusShip μέσω ενός 

Λογαριασμού Συστήματος Τοποθεσίας μόνο για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση των Παραδιδόμενων 

Αποστολών δηλωμένων μέσω της τεχνολογίας UPS CampusShip σε οποιαδήποτε Τοποθεσία σχετική με τον 

Λογαριασμό Συστήματος Τοποθεσίας και να προβάλλουν και να εκτυπώνουν τις πληροφορίες του ιστορικού 

αποστολής που αφορούν στις εν λόγω Παραδιδόμενες Αποστολές. Η UPS θα διαχειρίζεται τη σύσταση και 

διατήρηση των Λογαριασμών Συστήματος Τοποθεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη, πάντοτε σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Εκτός αν υπάρχει κάτι το αντίθετο στην παρούσα Σύμβαση, η UPS δεν 

θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη σχετικά με τη διαχείρισή των Λογαριασμών του Συστήματος 

Τοποθεσίας. Η UPS, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να 

απενεργοποιήσει ή τερματίσει αμέσως οποιονδήποτε Λογαριασμό Συστήματος Τοποθεσίας έπειτα από 

ειδοποίηση του Πελάτη. 

5.9 UPS.com™ Alert Customization Tool [Εργαλείο Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων].Το Εργαλείο 

Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων της UPS.com παρέχει πρόσβαση στη Λειτουργία Διαμορφωμένων 

Ειδοποιήσεων της UPS η οποία διευκολύνει τη διαμόρφωση των email αποστολής κατάστασης, όπως τα 

μηνύματα QVN και τα email της προσωπικής και εμπορικής υπηρεσίας UPS My Choice®. Αποδέχεστε ότι όταν 

ένας Πάροχος Υπηρεσιών Αποστολής στέλνει παραγγελίες εκ μέρους σας, οι Διαμορφωμένες Ειδοποιήσεις 

μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν κάνει την αποστολή με τη χρήση του κατάλληλου 

λογαριασμού της UPS. Η UPS θα χρησιμοποιήσει το ίδιο σετ Διαμορφωμένου Περιεχομένου σε κάθε 

Διαμορφωμένη Ειδοποίηση που ζητήσατε να σταλεί. Κατά περιόδους μπορείτε να αναθεωρείτε το Διαμορφωμένο 

Περιεχόμενο, υποβάλλοντας στη UPS νέο ή αναθεωρημένο Διαμορφωμένο Περιεχόμενο με τη χρήση του 

Εργαλείου Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων της UPS.com. Δεν μπορείτε να ζητήσετε μία επιθυμητή 

ημερομηνία έναρξης ή αναθεωρημένο Διαμορφωμένο Περιεχόμενο που προηγείται τρεις (3) τουλάχιστον 

εβδομάδες από την ημερομηνία που παρείχατε στην UPS το εν λόγω Διαμορφωμένο Περιεχόμενο. 

5.10 TForce Freight® Images. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε αναφορές δημιουργούνται μέσω του 

TForce Freight® Images, ανεξαρτήτων εντύπου ή μορφής, θα θεωρούνται Πληροφορίες. 

5.11 TForce Freight® Notify. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TForce Freight® Notify για να 

επικοινωνήσετε πληροφορίες σχετικά με μία Παραδιδόμενη Αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 

επικοινωνία θα είναι μόνο στα Πρόσωπα που σχετίζονται με την εν λόγω Παραδιδόμενη Αποστολή. Στην 

περίπτωση όπου ένας παραλήπτης σάς υποδείξει ότι ο εν λόγω παραλήπτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει 
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ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με Παραδιδόμενες Αποστολές, θα σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το 

TForce Freight® Notify για να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στον εν λόγω παραλήπτη. Σε καμία περίπτωση 

η UPS δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή καθυστέρηση στη μεταβίβαση ή την παραλαβή 

οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε 

κειμένου που Εσείς παρέχετε και το οποίο μεταβιβάζεται ως μέρος ενός μηνύματος TForce Freight® Notify και 

το μήνυμα δε θα περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να είναι παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, 

συκοφαντικό ή προσβλητικό για οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο. Εγγυάστε ότι θα ζητήσετε μόνο μέσω της TForce 

Freight® Notify όπως η UPS αποστείλει ένα μήνυμα TForce Freight® Notify (α) σε εσάς ή (β)(1) σε μία 

ηλεκτρονική διεύθυνση που ελέγχεται από ένα Πρόσωπο σχετιζόμενο με την αποστολή η οποία αποτελεί το θέμα 

του μηνύματος TForce Freight® Notify και (2) με μοναδικό σκοπό την παροχή ενημέρωσης για την κατάσταση 

μίας αποστολής εντός του συστήματος αποστολής UPS και για κανένα άλλο λόγο. Εγγυάστε περαιτέρω ότι πριν 

ζητήσετε από την UPS να αποστείλει ένα μήνυμα UPS Freight Notify σε ένα Πρόσωπο σχετιζόμενο με την 

αποστολή θα εξασφαλίσετε την συγκεκριμένη και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση του εν λόγω Προσώπου να 

λάβει το μήνυμα TForce Freight® Notify και ότι οποιαδήποτε διεύθυνση email που παρέχεται στην UPS είναι 

ακριβής και ελέγχεται από το εν λόγω Πρόσωπο. Θα αποζημιώσετε, με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες 

και θα απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και 

όλων των Ζημιών που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σχετικά με 

οποιαδήποτε παράβαση της προηγούμενης πρότασης. 

5.12 TForce Freight® Reporting. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε αναφορές δημιουργούνται μέσω 

του TForce Freight® Reporting, ανεξαρτήτων εντύπου ή μορφής, θα θεωρούνται Πληροφορίες. 

6 Όλο το λογισμικό της UPS. Οι ακόλουθοι όροι διέπουν τη χρήση από εσάς όλων των Τεχνολογικών της 

UPS που σας διανέμει το Λογισμικό της UPS. 

6.1 Περιορισμένη χρήση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για 

τους εσωτερικούς σκοπούς σας μορφή αντικειμενοστραφούς κώδικα μόνο σε υπολογιστές που ανήκουν, 

μισθώνονται ή ελέγχονται με άλλο τρόπο από εσάς στην αντίστοιχη Περιφέρεια για το εν λόγω Λογισμικό. 

6.2 Τερματισμός. Κατά τη λήξη αυτής της Σύμβασης ή τον τερματισμό της άδειας σε οποιοδήποτε 

Λογισμικό και για οποιονδήποτε λόγο, θα καθαρίσετε αμέσως από το υλικό σας, τα συστήματα και από 

οποιοδήποτε άλλο μέσο και συσκευή αποθήκευσης όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού που σχετίζονται με την 

άδεια που έληξε ή που τερματίστηκε. 

6.3 Αποποίηση Εγγύησης για Ιούς. Η UPS αποποιείται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή 

υπονοούμενες, ότι το Λογισμικό είναι ελεύθερο ή δεν περιέχει ιούς υπολογιστών. 

6.4 Προϊόντα Microsoft®. Κάποιο από το Λογισμικό UPS διατίθεται με μια έκδοση του 

Microsoft® SQL Server στο πακέτο εγκατάστασης λογισμικού. Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε και να 

χρησιμοποιήσετε λογισμικό όπως το UPS WorldShip, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του 

διανεμημένου αντιγράφου του Microsoft® SQL Server διέπεται από τους Όρους Άδειας Χρήσης λογισμικού της 

Microsoft που βρίσκονται στη διεύθυνση <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693>. 

6.5 Ευθύνη. ΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ 

ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η UPS ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ (Π.Χ. ΠΟΡΟΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΚΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. 

7 Όροι για Μεμονωμένο Λογισμικό της UPS. Εκτός από τους όρους του παραπάνω Άρθρου 6, οι παρακάτω 

όροι ισχύουν για το συγκεκριμένο Λογισμικό της UPS. 

7.1 Λογισμικό UPS WorldShip®. 

(a) Επικίνδυνα υλικά και Δυνατότητες Διεθνούς Βάσης Γνώσεων. Το λογισμικό UPS 

WorldShip σάς παρέχει πρόσβαση στη Λειτουργία Επικίνδυνων Υλικών της UPS η οποία διευκολύνει την 

αποστολή συγκεκριμένων επικίνδυνων προϊόντων και υλικών και (2) στις Δυνατότητες Διεθνούς Βάσης 

Γνώσεων, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση 

διασυνοριακής αποστολής. H χρήση της Λειτουργίας Επικίνδυνων Υλικών της UPS διέπεται από τους όρους 

των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη, Ενότητα 10.1 και η χρήση από εσάς των Δυνατοτήτων Διεθνούς Βάσης 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693
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Γνώσεωνμέσα από το λογισμικό UPS WorldShip Software διέπεται από την Ενότητα 3.6 των Πολιτικών 

Πληροφόρησης και Γενικής Χρήσης. 

(b) Ανάθεση. Πρέπει να γίνει επίσημη ανάθεση του λογισμικό UPS WorldShip 

Software με τη χρήση του Λογαριασμού UPS σας ή ενός λογαριασμού UPS εκχωρημένου σε τρίτο πρόσωπο που 

σας έχει εξουσιοδοτήσει να χρησιμοποιήσετε έναν τέτοιο λογαριασμό σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Trade 

Direct Cross Border, Ocean και Air που απαιτούνται από το τρίτο πρόσωπο (Λογαριασμός UPS και Λογαριασμός 

UPS Τρίτου Προσώπου, συλλογικά αναφερόμενος ως «Λογαριασμός UPS Trade Direct»). 

(c) Τοποθεσία χρήσης. Το λογισμικό UPS WorldShip μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με 

τις Παραδιδόμενες Αποστολές (1) που διαθέτουν δηλωμένη προέλευση αποστολής στον χώρο εγκατάστασης του 

λογισμικού UPS WorldShip ή τη διεύθυνση που σχετίζεται με Λογαριασμό Trade Direct UPS ή (2) αν 

υπογράψατε Σύμβαση Master Services με την UPS Supply Chain Solutions, Inc. αποδοχής των Υπηρεσιών Trade 

Direct Cross Border, Ocean ή Air και τα εν λόγω δέματα αποτελούν μέρος συγκεντρωμένης αποστολής σύμφωνα 

με τις Υπηρεσίες Trade Direct Cross Border, Ocean και Air που ανατέθηκαν από εσάς και, κατόπιν, μόνο προς 

διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από την UPSI, όπως, μεταξύ άλλων, της 

διεκπεραίωσης και παρακολούθησης των δεμάτων αυτών και για κανένα άλλο λόγο. 

(d) Βάσεις Δεδομένων UPS.Οι Βάσεις Δεδομένων UPS διανέμονται σε συνδυασμό με το 

λογισμικό WorldShip UPS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις Βάσεις Δεδομένων UPS μόνο για την 

προετοιμασία ετικετών αποστολής με το λογισμικό UPS WorldShip με το οποίο διανέμεται κάθε Βάση 

Δεδομένων της UPS και για κανένα άλλο λόγο. Μπορείτε μόνο να προσπελάσετε, να μεταβάλετε ή να 

τροποποιήσετε αυτές τις Βάσεις Δεδομένων της UPS χρησιμοποιώντας το λογισμικό UPS WorldShip κάνοντας 

χρήση (1) της εισαγωγής δεδομένων και (2) των λειτουργιών απεικόνισης και συγχώνευσης εξωτερικών βάσεων 

δεδομένων του λογισμικού UPS WorldShip. Για λόγους σαφήνειας, αλλά χωρίς περιορισμό, δεν επιτρέπεται σε 

εσάς να εξάγετε είτε μέσω (i) λειτουργικότητας εξαγωγής δεδομένων που είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό 

UPS WorldShip, (ii) αφαίρεσης από το περιβάλλον διασύνδεσης του λογισμικού UPS WorldShip (πχ. συλλογή 

από την οθόνη) ή (iii) με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε δεδομένα από τις Βάσεις Δεδομένων της UPS και να 

χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα για να συγκρίνετε τιμές μεταφορών ή χρόνους παραδόσεων με τις τιμές 

μεταφορών ή χρόνους παραδόσεων οποιουδήποτε τρίτου μέρους που δεν είναι μέλος της UPSI. 

(e) Διεύθυνση Προορισμού. Η διεύθυνση προορισμού για κάθε ετικέτα που δημιουργείται 

μέσω του λογισμικού WorldShip UPS πρέπει να επικυρωθεί με τη λειτουργία επικύρωσης διεύθυνσης του 

λογισμικού UPS WorldShip. 

(f) PLD Upload. Το λογισμικό UPS WorldShip Software περιλαμβάνει τη λειτουργία 

φόρτωσης του PLD στην UPS. Η εν λόγω λειτουργία φόρτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μεταφορά 

του PLD στην UPS για τις Παραδιδόμενες Αποστολές που καθορίζονται στην παράγραφο (γ) παραπάνω και με 

δηλωτικό κάνοντας χρήση της πληκτρολογημένης εισαγωγής, δέσμης εισαγωγής, αυτόματης εισαγωγής XML, 

αυτόματης αποστολής ή της λειτουργικότητας άμεσης εισόδου του λογισμικού UPS WorldShip. 

(g) Τρέχουσα Έκδοση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αν δεν χρησιμοποιείτε την πιο 

πρόσφατη έκδοση του λογισμικού UPS WorldShip και των Βάσεων Δεδομένων της UPS ενδέχεται να 

εφαρμοστεί χρέωση μη αυτόματης διεκπεραίωσης, εάν ισχύει, όπως προβλέπεται από τους Όρους και 

Προϋποθέσεις Μεταφορών/Υπηρεσιών της UPS που ισχύουν κατά τη στιγμή της αποστολής. 

(h) Μηνύματα μέσω του λογισμικού UPS WorldShip. Το λογισμικό UPS WorldShip 

περιλαμβάνει μία λειτουργία που σας παρουσιάζει μηνύματα από την UPS. Συμφωνείτε ότι, παρά οποιαδήποτε 

άλλη επιλογή που μπορεί να είχατε κάνει σχετικά με τα μηνύματα από την UPS, ως μέρος της τιμής για την άδεια 

που χορηγείται δια του παρόντος στο λογισμικό UPS WorldShip, η UPS ενδέχεται να σας παρουσιάζει 

μηνύματα μέσω του λογισμικού UPS WorldShip, όπως, μεταξύ άλλων, λειτουργικά, επιχειρησιακά ή εμπορικά 

μηνύματα για το λογισμικό UPS WorldShip, άλλη Τεχνολογία της UPS και υπηρεσίες UPS. 

(i) Αναφορές Εφαρμογής. Το λογισμικό UPS WorldShip περιλαμβάνει λειτουργίες που 

δίνουν τη δυνατότητα στην UPS να μετράει τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών αυτών των εφαρμογών από 

εσάς και πληροφορεί την UPS για αυτήν τη χρήση με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο λογισμικό UPS WorldShip αυτή 

η λειτουργία είναι γνωστή ως «Feature Stats» (Στατιστικά στοιχεία Λειτουργιών) ή «Support Files» (Αρχεία 

Υποστήριξης) (συλλογικά «Αναφορές Εφαρμογής»). Η λειτουργία των Αναφορών Εφαρμογής συλλέγει τα 

δεδομένα διαμόρφωσης του συστήματός σας και ένα ημερολόγιο των δραστηριοτήτων σας κατά τη χρήση του 

λογισμικού UPS WorldShip, που συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω: (1) διαδικασίες του λογισμικού UPS 
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WorldShip που χρησιμοποιούνται για την προσθήκη, επαλήθευση ή ταξινόμηση μιας «διεύθυνσης παράδοσης», 

(2) πόσο συχνά χρησιμοποιείται η λειτουργία «Help» (Βοήθεια) του λογισμικού UPS WorldShip και (3) πόσο 

συχνά γίνεται επεξεργασία των πακέτων μέσω του λογισμικού UPS WorldShip με τη χρήση προκαθορισμένων 

χαρακτηριστικών. Η UPSI χρησιμοποιεί αυτά τα Στατιστικά στοιχεία Λειτουργιών, για παράδειγμα, για να 

καθορίσει τη δημοτικότητα και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του λογισμικού UPS WorldShip και να 

βελτιώσει τις υπηρεσίες που διαθέτει σε εσάς η UPSI. Τα Αρχεία Υποστήριξης χρησιμοποιούνται την ανάλυση 

επίλυσης προβλημάτων. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη λειτουργία Στατιστικών Στοιχείων 

Λειτουργιών για το λογισμικό UPS WorldShip, για κάθε εγκατεστημένη παρουσία του λογισμικού UPS 

WorldShip, πρέπει να στείλετε email στην UPS στη διεύθυνση worldshipreqst@ups.com (ή να επικοινωνήσετε 

με τον εκπρόσωπο του λογαριασμού σας) και η UPS θα απενεργοποιήσει από απόσταση αυτήν τη λειτουργία για 

τη συγκεκριμένη παρουσία του λογισμικού UPS WorldShip. 

(j) Εξατομικευμένες ετικέτες αποστολής. Το λογισμικό UPS WorldShip σας επιτρέπει να 

εκτυπώνετε εξατομικευμένες ετικέτες αποστολής. Μια εξατομικευμένη ετικέτα περιλαμβάνει στο επάνω τμήμα 

διαστάσεων 4” x 2” της ετικέτας αποστολής συνολικού μεγέθους 4” x 8” πληροφορίες ή το λογότυπο του Πελάτη 

που παρέχετε («Περιεχόμενο Εξατομικευμένης Ετικέτας»). Η UPS δύναται να σας υποδείξει να παύσετε να 

χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Εξατομικευμένης Ετικέτας, σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια. 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κανένα Περιεχόμενο Εξατομικευμένης Ετικέτας ή τμήμα αυτού: (α) δεν παραβιάζει 

την πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα δημόσιας/ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (β) δεν 

παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, (γ) δεν είναι υβριστικό, προσβλητικό, επιβλαβές προς 

ανηλίκους ή πορνογραφικό, (δ) δεν είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό ή (ε) δεν επιδρά αρνητικά στη 

φήμη των Μελών της UPS. Με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες, θα αποζημιώνετε και θα διατηρείτε 

αζημίωτους τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS για και από οποιαδήποτε ζημία που λαμβάνει χώρα ή 

επιβαρύνει τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτει από ή σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου 

της Εξατομικευμένης Ετικέτας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης σχετίζεται με την 

παραβίαση οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών απορρήτων, των σημάτων, της 

διαφήμισης, του ιδιωτικού απορρήτου και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 

(k) Αυτόματες ενημερώσεις. Η UPS θα παραδίδει αυτόματα ενημερώσεις του λογισμικού 

UPS WorldShip και των σχετικών βάσεων δεδομένων της («ενημερώσεις WorldShip») στους υπολογιστές στους 

οποίους έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό UPS WorldShip. Η UPS θα εγκαθιστά αυτόματα τις ενημερώσεις 

WorldShip αν παραγγείλετε το λογισμικό UPS WorldShip στις ΗΠΑ. Θα ειδοποιείστε μέσω του λογισμικού 

UPS WorldShip ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενημέρωση WorldShip. Αν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε 

κάποια ενημέρωση WorldShip, πρέπει να καταργήσετε και να διακόψετε τη χρήση του λογισμικού UPS 

WorldShip και των σχετικών βάσεων δεδομένων της UPS. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια χρήσης του 

λογισμικού UPS WorldShip και των σχετικών βάσεων δεδομένων της UPS θα λήξει την ημέρα για την οποία 

έχει προγραμματιστεί η ενημέρωση WorldShip. 

(l) Λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το λογισμικό UPS WorldShip παραδίδεται με στοιχεία 

λογισμικού που διανέμονται βάσει αδειών ανοιχτού κώδικα. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων 

λογισμικού θα διέπεται από και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας άδειας ανοιχτού 

κώδικα και όχι από την παρούσα σύμβαση. Το παρακάτω διάγραμμα παραθέτει αυτά τα στοιχεία λογισμικού, 

έναν σύνδεσμο προς την ισχύουσα άδεια ανοιχτού κώδικα και έναν σύνδεσμο προς την τοποθεσία από την οποία 

μπορεί να ληφθεί κάθε στοιχείο λογισμικού. 

Στοιχείο 

λογισμικού 

Άδεια ανοικτού κώδικα Τοποθεσία στοιχείου λογισμικού 

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LI-

CENSE-2.0 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedri-

ver/downloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
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EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LI-

CENSE-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LI-

CENSE-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/tools/webdriver/ 

 

7.2 Λογισμικό UPS® UPSlink. Μόνο Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε άδεια πρόσβασης στο 

λογισμικό UPS UPSlink ως μέρος της UPS Ready Solution. Συμφωνείτε ότι θα φορτώσετε PLD στην UPS μέσω 

του λογισμικού UPS UPSlink μόνο αν επικυρώσετε πριν όλα τα PLD με μία λειτουργία επικύρωσης διεύθυνσης 

η οποία επικυρώνει την ακρίβεια της πόλης, της πολιτείας και του ταχυδρομικού κώδικα (αν ισχύει). 

Αναγνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από μακριά στη UPS Ready Solution για μία περιορισμένη 

χρονική περίοδο μόνο από την UPS με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενημερώσεων και αλλαγών σχετικά με 

τις υπηρεσίες της UPS, των τιμών UPS, των κωδικών διαδρομής ή και των Υλικών της UPS που περιλαμβάνονται 

στην UPS Ready Solution. Θα πρέπει να μεταβιβάσετε στην UPS τα PLD για όλες τις Εξερχόμενες Αποστολές 

που δηλώθηκαν μέσω του λογισμικού UPS UPSlink πριν ο οδηγός της UPS παραλάβει τα εν λόγω δέματα.  

7.3 UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point Locations. 

(a) Αλλαγές στις πληροφορίες. Μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων των μη 

χαρτογραφημένων πληροφοριών και να προσθέσετε το branding σας με έναν τρόπο που δεν υποκαθιστά, δεν 

αλλάζει και δεν καλύπτει οποιαδήποτε σήματα της UPS ή απλά υπονοεί ότι η UPS εγκρίνει τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα σας.  

(b) Περιορισμοί στη χρήση. Συμφωνείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 

του UPS Locator Plug-In for UPS Access Point Locations μόνο για την υποστήριξη ή ως απάντηση ενός 

αιτήματος του πελάτη σχετικά με πληροφορίες για τις Παραδιδόμενες Αποστολές. Πρέπει να απορρίψετε κάθε 

πληροφορία τοποθεσίας που επιστρέφεται από το UPS Locator Plug-In for UPS Access Point Locations μετά 

την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίας λειτουργίας απομακρυσμένης επικοινωνίας με τον πελάτη σας. 

(c) Κανένα δικαίωμα εμπορικών σημάτων. Παρά οτιδήποτε αντίθετο στο παρόν, η 

παρούσα Σύμβαση δεν σας εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λέξη, όνομα, 

σύμβολο ή συσκευή ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών που ανήκουν ή έχουν λάβει άδεια από την UPS σε 

οποιαδήποτε εφαρμογή UPS Access Point. Στον βαθμό που επιδιώκετε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα 

της UPS Access Point σε σχέση με την εφαρμογή UPS Access Point, πρέπει να συμπληρώσετε μία αίτηση χρήσης 

σήματος του UPS Access Point στο UPS Brand Central στο <https://brand.ups.com> και να αποκτήσετε μία άδεια 

χρήσης εμπορικού σήματος από την UPS, η οποία χορηγείται κατά την αποκλειστική κρίση της UPS. (c)  

7.4 UPS: International Shipping Plug-in για πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Η προσθήκη UPS: 

International Shipping είναι μια προσθήκη (plug-in), πρόσθετο πρόγραμμα, επέκταση ή ενότητα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με πολλές δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

διεθνείς αποστολές από την UPSI. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσθήκη UPS: International Shipping μπορεί 

να διανεμηθεί με την επιφύλαξη άλλης άδειας εκτός της παρούσας Σύμβασης. Ανεξάρτητα από την εν λόγω άλλη 

άδεια που διέπει τη χρήση, από εσάς, της προσθήκης UPS: International Shipping, όλα τα δικαιώματα σε 

πληροφορίες που ανακτώνται μέσω της προσθήκης UPS: International Shipping χορηγούνται στην παρούσα 

Σύμβαση. Εκτός από τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται στην ενότητα 6.1 των Δικαιωμάτων Τελικού 

Χρήστη, όπου ο πάροχος της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου που σχετίζεται με την προσθήκη UPS: 

International Shipping φιλοξενεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελός σας, έχετε 

εξουσιοδότηση να ζητήσετε από τον πάροχο να εγκαταστήσει την προσθήκη UPS: International Shipping στην 

δική σας εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου και να χρησιμοποιήσει την προσθήκη UPS: 

International Shipping αποκλειστικά προς όφελός σας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

8 Υπηρεσίες UPS Bulk Data Services. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες UPS Bulk 

Data Services. 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://brand.ups.com/
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8.1 UPS Data Exchange Services. 

(a) Εξουσιοδότηση. Η UPS μπορεί να επιτρέψει την ανταλλαγή, κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια, ορισμένων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών και άλλων 

πληροφοριών) μεταξύ εσάς και της UPS («Ανταλλαγή Δεδομένων») χρησιμοποιώντας, χωρίς περιορισμό, μία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους μεταφοράς (έκαστη η «Μέθοδος Μεταφοράς»): (i) παράδοση σε 

φυσικά μέσα (π.χ. DVD), (ii) ένα τυπικό πρωτόκολλο δικτύου γνωστό ως πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων 

(«FTP») ή (iii) μέθοδο ανταλλαγής τροφοδοσίας δεδομένων από υπολογιστή σε υπολογιστή γνωστή ως Electronic 

Data Interchange («EDI») (Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Δεδομένων). Κάθε Ανταλλαγή Δεδομένων θα συσταθεί 

σύμφωνα με το έντυπο εντολής ανταλλαγής δεδομένων που εκδίδεται από την UPS προς εσάς, διατυπώνοντας τα 

χαρακτηριστικά της Ανταλλαγής Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της Μεθόδου Μεταφοράς, 

της Μορφής Αρχείου, της τοποθεσίας παράδοσης και της χώρας ή επικράτειας στην οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η Ανταλλαγή Δεδομένων («Έντυπο Εντολής Ανταλλαγής Δεδομένων») από εσάς. Καμία 

προηγούμενη Σύμβαση μεταξύ εσάς και της UPS δυνάμει της οποίας λαμβάνετε υπηρεσίες ανταλλαγής 

δεδομένων δεν θα αντικατασταθεί από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Ενότητας 8.1 των Δικαιωμάτων 

Τελικού Χρήστη. Εσείς και η UPS συμφωνείτε από κοινού σχετικά με τη λίστα των Λογαριασμών της UPS για 

την οποία τα μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω κάθε Μεθόδου Μεταφοράς. Οι εν λόγω Λογαριασμοί 

της UPS μπορεί να τροποποιούνται κατά καιρούς κατόπιν κοινής συμφωνίας σας με την UPS.  

(b) Επιτρεπόμενα Τρίτα Πρόσωπα. Το Έντυπο Εντολής Ανταλλαγής Δεδομένων μπορεί 

να προσδιορίζει την παράδοση Πληροφοριών σε εσάς ή σε Πάροχο Υπηρεσιών, όπου ο εν λόγω Πάροχος 

Πληροφοριών έχει εγκριθεί εγγράφως από την UPS και εάν Εσείς και ο εν λόγω Πάροχος Υπηρεσιών έχουν 

συνάψει Σύμβαση που συνάδει με την Ενότητα Πολιτικών Γενικής Χρήσης 1.2(β).  

(c) Μορφή αρχείων και μέθοδος μεταφοράς. Συμφωνείτε ότι η UPS δεν έχει την 

υποχρέωση να υποστηρίξει καμία Μέθοδο Μεταφοράς ή Μορφή Αρχείου, εκτός της εκάστοτε τρέχουσας 

έκδοσης του κάθε ενός εξ αυτών. 

(d) Πληρωμή. Εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία σε έγγραφη συμφωνία 

υπογεγραμμένη από εσάς και την UPS, όλα τα τιμολόγια που λαμβάνονται από εσάς ή έναν Πάροχο Υπηρεσιών 

μέσω της Ανταλλαγής Δεδομένων θα είναι οφειλόμενα και πληρωτέα εντός επτά (7) ημερών μετά την εν λόγω 

ημερομηνία λήψης. Οι καθυστερημένες πληρωμές θα υπόκεινται σε πληρωμές καθυστέρησης. 

(e) Έξοδα και Αμοιβές. Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται 

με την παροχή Πληροφοριών από εσάς ή την παραλαβή πληροφοριών από τη UPS. Επιπλέον, κατανοείτε ότι θα 

είστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με υπερβολική παρακολούθηση ή εντοπισμό ή επιστροφές μη 

έγκυρων υπηρεσιών που αιτούνται από εσάς ή έναν Πάροχο Υπηρεσιών, όπως παρατίθενται περαιτέρω στους 

Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσίας. 

(f) Αλλαγές μορφής αρχείων. Θα έχετε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη της 

κοινοποίησης από την UPS μιας αλλαγής στη Μορφή Αρχείου στο οποίο θα γίνουν οι αλλαγές.  

(g) Όροι που ισχύουν για τα EDI ως Ανταλλαγή Δεδομένων. 

(i)  Έξοδα και Αμοιβές. Έξοδα μεταβίβασης για την αποστολή των δεδομένων 

θα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα συμβαλλόμενο και τα έξοδα για την παραλαβή των δεδομένων θα βαρύνουν τον 

συμβαλλόμενο παραλήπτη. Εάν επιλέξετε μία απευθείας γραμμή σύνδεσης δεδομένων για την Ανταλλαγή 

Δεδομένων που χρησιμοποιεί τα EDI ως Μέθοδο Μεταφοράς, θα πληρώσετε όλα τα έξοδα στα οποία 

υποβάλλεται η UPS για την εγκατάσταση μίας αποκλειστικής γραμμής ή τα έξοδα telecom για τη σύνδεσή σας ή 

τη σύνδεση με έναν Πάροχο Υπηρεσιών. Όλες οι αμοιβές διεκπεραίωσης στις οποίες υποβάλλεται η UPS λόγω 

της αλλαγής τοποθεσίας θα πληρώνονται από εσάς. 

(ii) Αναγνώριση Λειτουργίας. Μετά την καλή παραλαβή Πληροφοριών μέσω 

EDI, ο συμβαλλόμενος παραλήπτης θα μεταβιβάσει αμέσως μία αναγνώριση παραλαβής σε απάντηση, η οποία 

θα αποτελεί τη συμπερασματική απόδειξη της καλής παραλαβής και ότι όλα τα αιτούμενα τμήματα των 

δεδομένων παραλήφθηκαν και είναι συντακτικά σωστά, αλλά δεν θα επιβεβαιώσει την ουσία του περιεχομένου 

των δεδομένων. 

(iii) Πληροφορίες Εφαρμογής. Εάν η «application advice» (πληροφορίες 

εφαρμογής) είναι ενεργοποιημένη σύμφωνα με το Έντυπο Εντολής Ανταλλαγής Δεδομένων για EDI, μετά την 
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παραλαβή οποιωνδήποτε δεδομένων από την UPS τα οποία περιέχουν άκυρα ή ελλιπή στοιχεία δεδομένων, η 

UPS θα μεταβιβάσει τις πληροφορίες εφαρμογής σε απάντηση. Εάν οι πληροφορίες εφαρμογής περιέχουν ένα 

μήνυμα απόρριψης, θα μεταβιβάσετε αμέσως στην UPS νέα, σωστά δεδομένα είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά τη 

λήψη των πληροφοριών εφαρμογής. Εάν οι πληροφορίες εφαρμογής περιέχουν ένα μήνυμα προειδοποίησης, θα 

εκτελέσετε ένα διαγνωστικό έλεγχο συστήματος όλου του εξοπλισμού, του λογισμικού και των υπηρεσιών που 

χρησιμοποιήσατε για τη μεταβίβαση των δεδομένων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά τη λήψη των 

πληροφοριών εφαρμογής, έτσι ώστε οι επόμενες μεταβιβάσεις δεδομένων να γίνονται σωστά. Δεν θα στείλετε 

πάλι τα ίδια δεδομένα τα οποία προκάλεσαν τις πληροφορίες εφαρμογής. Οι πληροφορίες εφαρμογής 

υποδεικνύουν μόνο ότι η UPS έλαβε με ακατάλληλο τρόπο μεταβιβασμένα δεδομένα, αλλά δεν επιβεβαιώνει 

ούτε διαψεύδει την ουσία του περιεχομένου των δεδομένων. 

(iv) Διαδικασίες σε απρόοπτες καταστάσεις. Εάν μία βλάβη επικοινωνιών υλικού, 

λογισμικού ή οποιαδήποτε ανωτέρα βία (όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ενότητα 

12.7) εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο να μεταβιβάσει ή να λάβει με ηλεκτρονικό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα με 

EDI, ο εν λόγω συμβαλλόμενος συμφωνεί να κάνει τα εξής όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά τον εντοπισμό του 

προβλήματος: (i) να ειδοποιήσει τον συντονιστή EDI του άλλου συμβαλλόμενου για τον καθορισμό και τη λύση 

του προβλήματος και (ii) να διαβιβάσει όλες τις συναλλαγές κατά το δυνατό μέσω φαξ ή με άλλα εμπορικά 

εύλογα μέτρα που διαθέτει. 

(v) Περίοδος δοκιμής EDI. Και οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι για τα 

EDI, για μία χρονική περίοδο, όπως θα την καθορίσουν από κοινού μεταξύ τους οι συμβαλλόμενοι, (η «Περίοδος 

Δοκιμής EDI»), θα μεταβιβάζουν και θα παραλαμβάνουν δεδομένα με ηλεκτρονικό τρόπο για δοκιμαστικούς 

σκοπούς. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Δοκιμής EDI, η ηλεκτρονική μεταβίβαση και παραλαβή δεδομένων θα 

συμπληρώνει αλλά δεν θα αντικαθιστά τις ανταλλαγές έντυπων εγγράφων. Η Περίοδος Δοκιμής EDI μπορεί να 

τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή έπειτα από αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων. Τα δεδομένα που 

μεταβιβάζονται και παραλαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο κατά την Περίοδο Δοκιμής EDI δεν θα έχουν ισχύ 

ή εφαρμογή μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Η Περίοδος Δοκιμής EDI δεν θα αρχίσει έως ότου υπογραφεί ένα 

Έντυπο Εντολής Ανταλλαγής Δεδομένων για EDI από τους συμβαλλόμενους. 

(vi) Επισήμανση UPS. Εάν ανταλλάσσετε πληροφορίες φορτωτικής για 

Παραδιδόμενες Αποστολές μέσω του EDI, συμφωνείτε να επικολλάτε μία εγκεκριμένη από την UPS «Έξυπνη 

ετικέτα αποστολής» (Smart shipping label) σε κάθε Παραδιδόμενη Αποστολή. Η UPS και εσείς, συμφωνείτε ότι 

ο ορισμός μίας έξυπνης ετικέτας καθορίζεται στην τρέχουσα έκδοση του Οδηγού Επισήμανσης της UPS κατά τη 

στιγμή υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τον κωδικό UPS MaxiCode 

(που περιλαμβάνει τη διεύθυνση), τον κωδικό Zip +4, τον τετραψήφιο ΤΚ σε μορφή γραμμωτού κώδικα όπου 

ισχύει, τον τρέχοντα κωδικό UPS Routing Code, το κατάλληλο Εικονίδιο Υπηρεσίας της UPS, έναν γραμμωτό 

κώδικα με τον αριθμό παρακολούθησης 1Ζ (tracking) της UPS και τις επικυρωμένες διευθύνσεις που είναι 

πιστοποιημένες κατά CASS. 

8.2 UPS® Locator APList File for UPS Access PointTM Locations. 

(a) Πρόσθετοι περιορισμοί. Κατόπιν εξουσιοδότησης, η UPS μπορεί επίσης να σάς 

παρέχει μία λίστα με όλα τα Σημεία Πρόσβασης/Συλλογής Πακέτων τα οποία, κατά τη στιγμή της 

γνωστοποίησης, μπορούν να αποδέχονται πακέτα («APList»). Για να βοηθηθεί ο πελάτης στην επιλογή ενός 

βολικού Σημείου Πρόσβασης/Συλλογής Πακέτων για μία παράδοση ενός πακέτου, μπορείτε να παρουσιάσετε 

στον πελάτη τις ενότητες των πληροφοριών από τη λίστα APList που περιέχουν πληροφορίες για τα εν λόγω 

σημεία Πρόσβασης/Συλλογής, ως απάντηση σε διεύθυνση που παρέχεται από τον πελάτη μέσω της Εφαρμογής 

ή άλλων καναλιών εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. αλληλεπίδραση με το τηλεφωνικό κέντρο). Η UPS θα καθιστά 

διαθέσιμες τις ενημερώσεις της λίστας APList περίπου κάθε δεύτερη ημέρα. Συμφωνείτε ότι μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το APList μόνο για την υποστήριξη ή ως απάντηση ενός αιτήματος του πελάτη σχετικά με 

πληροφορίες για τις Παραδιδόμενες Αποστολές. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την APLIst για σκοπούς 

άλλους από την εκπλήρωση του εν λόγω αιτήματος του πελάτη. Θα παύσετε κάθε χρήση μίας λίστας APList 

εντός μίας (1) ώρας από την παράδοση μίας νεότερης ενημέρωσης της λίστας APList. Μετά την παραλαβή μίας 

υπερισχύουσας έκδοσης APList Update, πρέπει να απορρίψετε αμέσως την APList που αντικαταστάθηκε. 

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε ή διανείμετε τη λίστα APList με άλλον τρόπο, πλήρως ή μερικώς, εκτός 

από τους τρόπους που αναφέρονται ρητά στην Ενότητα 8.2(α), χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της UPS. Μπορείτε 

να προσπελάσετε το UPS® Locator APList File for UPS Access Point Locations από μια χώρα ή περιοχή που 

δεν βρίσκεται στην Απαγορευμένη Επικράτεια. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το UPS® Locator 

APList File for UPS Access Point Locations δεν θα επιστρέψει ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε χώρα ή 

περιοχή της Απαγορευμένης Επικράτειας. 
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(b) Χωρίς δικαιώματα εμπορικών σημάτων. Παρά οτιδήποτε αντίθετο στο παρόν, η 

παρούσα Σύμβαση δεν σας εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λέξη, όνομα, σύμβολο 

ή συσκευή ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών που ανήκουν ή έχουν λάβει άδεια από την UPS σε οποιαδήποτε 

εφαρμογή που έχετε αναπτύξει προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων της APList. Στον βαθμό που 

επιδιώκετε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα της UPS Access Point σε σχέση με την εφαρμογή, πρέπει να 

συμπληρώσετε μία αίτηση χρήσης σήματος του UPS Access Point στο UPS Brand Central στο 

<https://brand.ups.com> και να αποκτήσετε μία άδεια χρήσης εμπορικού σήματος από την UPS, η οποία 

χορηγείται κατά την αποκλειστική κρίση της UPS. 

9 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας της UPS. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την 

συγκεκριμένη Τεχνολογία της UPS που προσδιορίζεται. 

9.1 Quantum View Notify™ Service. 

(a) Περιορισμοί. Η Quantum View Notify («QVN») είναι μια Τεχνολογία της UPS που 

σας επιτρέπει να δώσετε οδηγίες στην UPS για να στείλει ένα email ή SMS με πληροφορίες σχετικά με μια 

αποστολή σε μια διεύθυνση email ή έναν αριθμό τηλεφώνου που παρέχετε. Η QVN διατίθεται στη διεύθυνση 

UPS.com ή μέσω μίας άλλης Τεχνολογίας της UPS με δυνατότητα QVN. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την 

QVN μόνο για να διαβιβάζετε στοιχεία σχετικά με μία Παραδιδόμενη Αποστολή και μόνο στα Πρόσωπα που 

σχετίζονται με την εν λόγω Παραδιδόμενη Αποστολή. Στην περίπτωση όπου ένας παραλήπτης σάς υποδείξει ότι 

ο εν λόγω παραλήπτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα κειμένου SMS 

σχετικά με Παραδιδόμενες Αποστολές, θα σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την QVN για να στέλνετε 

ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα SMS στον εν λόγω παραλήπτη. Σε καμία περίπτωση η UPS δεν θα φέρει 

ευθύνη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή καθυστέρηση στη μεταβίβαση ή την παραλαβή οποιουδήποτε 

ηλεκτρονικού μηνύματος ή μηνύματος κειμένου SMS. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο 

οποιουδήποτε κειμένου που Εσείς παρέχετε και το οποίο μεταβιβάζεται ως μέρος ενός μηνύματος QVN και το 

μήνυμα δεν θα περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να είναι παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, 

συκοφαντικό ή προσβλητικό για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να προσπελάσετε την QVN από μια 

χώρα ή περιοχή που δεν βρίσκεται στην Απαγορευμένη Επικράτεια. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι 

η QVN δεν θα επιστρέψει ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε χώρα ή περιοχή της Απαγορευμένης 

Επικράτειας. 

(b) Εγγύηση. Εγγυάστε ότι θα ζητήσετε μόνο μέσω της QVN όπως η UPS αποστείλει ένα 

μήνυμα QVN (1) σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεφωνικό αριθμό που ελέγχεται από ένα Πρόσωπο 

σχετιζόμενο με την αποστολή η οποία αποτελεί το θέμα του μηνύματος QVN (2) με μοναδικό σκοπό την παροχή 

ενημέρωσης για την κατάσταση μίας αποστολής εντός του συστήματος αποστολής UPS και για κανένα άλλο λόγο, 

και (3) κατά την παροχή ενός τέτοιου μηνύματος QVN σε ένα Πρόσωπο δεν παραβιάζεται κανένας εφαρμοστέος 

νόμος, κανόνας ή κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που αφορούν το μάρκετινγκ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εγγυάστε περαιτέρω ότι πριν ζητήσετε από την UPS να αποστείλει ένα 

μήνυμα QVN σε ένα Πρόσωπο σχετιζόμενο με την αποστολή, θα βεβαιωθείτε ότι το εν λόγω Πρόσωπο 

συγκατατίθεται στην αποδοχή του μηνύματος QVN. 

9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping. 

(a) Περιορισμοί. να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε το UPS.com Marketplace 

Shipping, μία Τεχνολογία της UPS που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις αποστολές και να παρακολουθείτε 

λεπτομέρειες παραγγελιών που υποβάλλονται από τους πελάτες σας για τα δικά σας προϊόντα σε μία 

επιτρεπόμενη ηλεκτρονική αγορά τρίτου μέρους (π.χ. eBay και Amazon.com), για τους εσωτερικούς σας 

σκοπούς. 

(b) Αναπαράσταση πληροφοριών πρόσβασης του λογαριασμού σας. Παρέχοντας 

τις πληροφορίες πρόσβασης στο λογαριασμό σας που σχετίζονται με ένα τρίτο μέρος e-marketplace, 

συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματος χρήστη, των κωδικών πρόσβασης και άλλων στοιχείων 

σύνδεσης ή περιεχομένου στην UPS μέσω του UPS.com Marketplace Shipping, δηλώνετε ότι (i) έχετε 

εξουσιοδότηση να προσπελάσετε την ηλεκτρονική αγορά που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες πρόσβασης 

στο λογαριασμό που παρείχατε και να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική αγορά μέσω του εν λόγω λογαριασμού 

και (ii) έχετε εξουσιοδότηση και δικαίωμα να υποβάλλετε τις πληροφορίες πρόσβασης στο λογαριασμό σας στην 

UPS και να εξουσιοδοτήσετε την UPS να προσπελάσει και να χρησιμοποιήσει τη σχετιζόμενη ηλεκτρονική αγορά 

μέσω των πληροφοριών πρόσβασης στο λογαριασμό σας ως αντιπρόσωπός σας, χωρίς καμία υποχρέωση της UPS 

να πληρώσει οποιεσδήποτε χρεώσεις ή άλλους περιορισμούς. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση των πληροφοριών 

https://brand.ups.com/


 

19 

πρόσβασης στο λογαριασμό σας από την UPS, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά των πληροφοριών σας από 

τη σχετιζόμενη ηλεκτρονική αγορά στην UPS στις ΗΠΑ για πρόσβαση, αποθήκευση και χρήση και εσείς 

εξουσιοδοτείτε ρητά την εν λόγω μεταφορά στην UPS. 

(c) Εξουσιοδότηση πρόσβασης στους λογαριασμούς σας.  Αποδέχεστε και 

συμφωνείτε ότι με τη χρήση του UPS.com Marketplace Shipping, εξουσιοδοτείτε ρητά: (i) την UPS να 

προσπελάσει τον λογαριασμό σας που διατηρείται από μία ηλεκτρονική αγορά ενός τρίτου μέρους, εκ μέρους 

σας ως αντιπρόσωπός σας και (ii) την UPS να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες πρόσβασης στο λογαριασμό σας 

σε έναν τρίτο προμηθευτή, για πρόσβαση στο λογαριασμό σας εκ μέρους της UPS. Το UPS.com Marketplace 

Shipping θα προσπελάσει την ηλεκτρονική αγορά του τρίτου μέρους και θα υποβάλει τα στοιχεία πρόσβασης 

του λογαριασμού σας για σύνδεση στην ηλεκτρονική αγορά του τρίτου μέρους και θα ανακτήσει πληροφορίες 

που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Για τους σκοπούς (Α) της χρήσης του UPS.com Marketplace Shipping 

για δική σας Εσωτερική Χρήση και (Β) της ρητής σας εξουσιοδότησης στην προηγούμενη πρόταση, εκχωρείτε 

στην UPS ένα απεριόριστο πληρεξούσιο και διορίζετε την UPS ως εκπρόσωπο και αντιπρόσωπό σας για να 

προσπελάσει τη συμμετέχουσα ηλεκτρονική αγορά του τρίτου μέρους, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει τις 

πληροφορίες σας με πλήρη εξουσία και εξουσιοδότηση και να πραγματοποιήσει κάθε αναγκαία ενέργεια σε 

συνδυασμό με τις εν λόγω δραστηριότητες όπως θα κάνατε και εσείς. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ 

ΟΤΑΝ Η UPS ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ 

ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, Η UPS ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.  

(d) Χρήση Ηλεκτρονικών Αγορών Τρίτων Μερών από εσάς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε 

ότι το UPS.com Marketplace Shipping παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αγορές τρίτων μερών και η εν λόγω 

πρόσβαση παρέχεται αποκλειστικά ως ευκολία σε εσάς και όχι ως έγκριση του περιεχομένου των εν λόγω 

ηλεκτρονικών αγορών τρίτων μερών από την UPS. Η UPS δεν πραγματοποιεί καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά 

με την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουσδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας 

ή εφαρμογής που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά τρίτου μέρους. Κατανοείτε ότι το UPS.com 

Marketplace Shipping δεν υποστηρίζεται ή προσυπογράφεται από οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά τρίτου μέρους 

που είναι προσβάσιμη μέσω του UPS.com Marketplace Shipping. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά τρίτου μέρους μέσω του UPS.com Marketplace Shipping, αυτό θα το κάνετε με 

δικό σας κίνδυνο. Η UPS δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων μερών. 

Επιπλέον, η χρήση της ηλεκτρονικής αγοράς ενός τρίτου μέρους από εσάς, εξακολουθεί να υπόκειται στις 

οποιεσδήποτε ισχύουσες πολιτικές και όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω ηλεκτρονικής αγοράς τρίτου μέρους.  

9.3 Υπηρεσίες UPS TradeAbility™. 

(a) Τρόπος πρόσβασης. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες UPS TradeAbility 

μέσω της UPS.com ή μιας ενεργοποιημένης εφαρμογής API UPS TradeAbility που κατασκευάσατε Εσείς ή 

κάποιος άλλος.  

(b) Περιορισμοί στα Δεδομένα Συναλλαγών TradeAbility. Η UPS θα κρατήσει τα στοιχεία 

των υπηρεσιών UPS TradeAbility για μία περίοδο που δε θα υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημερομηνία που διατέθηκαν σε σάς. Κατόπιν, τα εν λόγω δεδομένα συναλλαγών των Υπηρεσιών UPS 

TradeAbility δε θα είναι πλέον διαθέσιμα σε σάς. 

(c) Τερματισμός. Τα δικαιώματα πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες UPS TradeAbility θα 

τερματιστούν αυτόματα αν δεν έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό Συστήματός σας της My UPS που σχετίζεται 

με τις Υπηρεσίες UPS TradeAbility για μία περίοδο δεκατεσσάρων (14) συνεχόμενων μηνών. Μετά τον 

τερματισμό, θα πρέπει να εγγραφείτε και πάλι ως χρήστης των Υπηρεσιών UPS TradeAbility. 

(d) Διορισμένος Πάροχος. Ο Πελάτης διόρισε την UPS Supply Chain Solutions, 

Inc.(συνδεδεμένη εταιρεία της UPS), συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων και εκχωρητών της, να εκτελεί και 

να παρέχει τις Υπηρεσίες UPS TradeAbility. 

(e) Δυνατότητες Διεθνούς Βάσης Γνώσεων.  υπηρεσίες UPS TradeAbility παρέχουν 

πρόσβαση σε Δυνατότητες Διεθνούς Βάσης Γνώσεων, οι οποίες είναι πληροφορίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση διασυνοριακής αποστολής.  Η χρήση από εσάς των Δυνατοτήτων Διεθνούς 

Βάσης Γνώσεων μέσω των υπηρεσιών UPS TradeAbility διέπεται από την Ενότητα 3.6 των Πολιτικών 

Πληροφόρησης και Γενικής Χρήσης. 

https://www.ups.com/
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9.4 UPS® Customized Alerts Functionality 

(a) Προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Μπορείτε να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε 

την Τεχνολογία της UPS που ονομάζεται UPS® Customized Alerts Functionality (Λειτουργία Διαμορφωμένων 

Ειδοποιήσεων της UPS) για να κατευθύνετε τη UPS να περιλαμβάνει το διαμορφωμένο σας περιεχόμενο 

(«Διαμορφωμένο Περιεχόμενο») σε μηνύματα κατάστασης αποστολής (π.χ. email QVN, email υπηρεσίας UPS 

My Choice® και αποτελέσματα παρακολούθησης που εμφανίζονται στο UPS.com ή στην εφαρμογή UPS Mobile 

App) (συλλήβδην, «Διαμορφωμένες Ειδοποιήσεις Περιεχομένου») που σχετίζονται με Παραδιδόμενες 

Αποστολές που αποστέλλονται με βάση έναν Αριθμό Λογαριασμού της UPS που έχει εκχωρηθεί σε εσάς, με την 

προϋπόθεση ότι η UPS έχει δώσει άδεια σε εσάς για τη χρήση άλλης Τεχνολογίας της UPS που παρέχει πρόσβαση 

στη Λειτουργία Διαμόρφωσης Ειδοποιήσεων της UPS (π.χ. την API Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων 

Λιανικής της UPS και το Εργαλείο Διαμόρφωσης Ειδοποιήσεων της UPS.com). Δεν θα πρέπει να επιτρέπετε 

σε τρίτο πρόσωπο ούτε να το εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση στη UPS® Customized Alerts 

Functionality (Λειτουργία Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων της UPS) μέσω Διασυνδέσεων ή άλλου 

λογισμικού που κατασκευάστηκε από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο. Εκχωρείτε διά της παρούσας στην UPS μια 

χωρίς πνευματικά δικαιώματα, αόριστης διάρκειας, μη αποκλειστική άδεια, για την αντιγραφή, τροποποίηση και 

παραγωγή παραγώγων έργων από το Διαμορφωμένο σας Περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνει, χωρίς 

περιορισμούς, λογότυπους, εμπορικά σήματα, συσκευασίες, σήματα υπηρεσιών, σχέδια και εργασίες 

συγγραφέων που περιέχονται στην παρούσα με σκοπό την αποστολή των Ειδοποιήσεων Διαμορφωμένου 

Περιεχομένου. Η UPS, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να απορρίψει το Διαμορφωμένο 

Περιεχόμενο, είτε πριν είτε μετά τη χρήση του εν λόγω Διαμορφωμένου Περιεχομένου στις Ειδοποιήσεις 

Διαμορφωμένου Περιεχομένου. 

(b) Περιορισμοί. Η UPS, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, θα καθορίσει 

ποια μηνύματα κατάστασης αποστολής θα συμπεριλάβει στο Διαμορφωμένο Περιεχόμενο. Η UPS μπορεί να 

επιλέξει να συμπεριλάβει μέρος του ή ολόκληρο το Διαμορφωμένο σας Περιεχόμενο (π.χ. μόνο το λογότυπό σας) 

στις Διαμορφωμένες Ειδοποιήσεις Περιεχομένου σας.  

(c) Δηλώσεις και Εγγυήσεις. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν θα παρέχετε στη UPS 

οποιοδήποτε Διαμορφωμένο Περιεχόμενο το οποίο: (i) δεν διαφημίζει ή προωθεί άμεσα τα προϊόντα ή υπηρεσίες 

του Πελάτη, (ii) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δημοσιότητας ή δικαιώματα ιδιωτικού 

απορρήτου, (iii) παραβαίνει οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κανόνες, που περιλαμβάνουν, 

χωρίς περιορισμό αυτούς που αφορούν στο μάρκετινγκ μέσω email, (iv) είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, 

παρενοχλητικό, δυσφημιστικό ή επιβλαβές για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, επικίνδυνο για ανήλικους ή 

πορνογραφικό, (v) περιέχει ετικέτες, δέσμες αρχείων ή κώδικες παρακολούθησης χρήστη ή χρήσης, (vi) περιέχει 

οποιουσδήποτε ιούς, προγράμματα Trojan ή άλλα υπολογιστικά δεδομένα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, 

να παρέμβουν με ή να επηρεάσουν οποιονδήποτε υπολογιστή, σύστημα, δεδομένα ή περιουσιακά στοιχεία της 

UPS ή (vii) είναι εσφαλμένο, ανακριβές ή παραπλανητικό. Δηλώνετε και εγγυάστε περαιτέρω ότι (A) η αποστολή 

από την UPS των Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων Περιεχομένου σε διευθύνσεις email που παρέχονται από εσάς 

ή που διατηρούνται από την UPS και σχετίζονται με μια ισχύουσα Παραδιδόμενη Αποστολή ή η παρουσίαση 

Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων Περιεχομένου στους χρήστες του UPS.com ή της κινητής εφαρμογής UPS 

Mobile App, δεν θα αποτελεί παράβαση των τοπικών νόμων, κανόνων, κανονισμών ή άλλων νομικών 

απαιτήσεων, όπως και χωρίς περιορισμό, αυτών που σχετίζονται με μάρκετινγκ email και (B) έχετε λάβει κάθε 

απαιτούμενη συγκατάθεση από τον παραλήπτη οποιωνδήποτε Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων Περιεχομένου που 

περιγράφονται στο μέρος (i) της παρούσας πρότασης, έτσι ώστε η αποστολή ή παρουσίαση των Διαμορφωμένων 

Ειδοποιήσεων Περιεχομένου από την UPS, όπως περιγράφεται στο μέρος (A) της παρούσας πρότασης, δεν θα 

παραβεί οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανόνα, κανονισμό ή άλλη νομική απαίτηση. 

(d) Αποζημίωση. Θα αποζημιώσετε, με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες και θα 

απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων 

των Ζημιών που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σε συνδυασμό με 

την πρόσβαση ή τη χρήση της UPSI σε Διαμορφωμένο Περιεχόμενο ή με μία παράβαση της Ενότητας 9.4 από 

εσάς.  

9.5 Υπηρεσίες UPS My Choice®. 

(a) Ορισμοί. 

(i) «Οντότητα MC4B» σημαίνει μια οντότητα της UPSI στη χώρα ή στην 

περιοχή όπου εκτελούνται οι Υπηρεσίες MC Logistics που παραγγέληθκαν από εσάς μέσω της υπηρεσίας UPS 



 

21 

My Choice® for Business. 

(ii) «Όροι MC4B» σημαίνει την τότε τρέχουσα σύμβαση υπηρεσιών αποστολής 

μεταξύ εσάς και μιας Οντότητας MC4B στη χώρα ή στην περιοχή που ισχύει για τις Υπηρεσίες Logistics MC που 

παραγγέληθκαν από εσάς μέσω της υπηρεσίας UPS My Choice® for Business. 

(iii) «Προσωπικοί Όροι MC» σημαίνει τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις 

της UPS για τη Διακίνηση/Μεταφορά που ισχύουν για τις Υπηρεσίες MC Logistics με εντολή από εσάς μέσω της 

υπηρεσίας UPS My Choice®. 

(iv) «Προσωπική οντότητα MC» σημαίνει την οντότητα της UPSI στη χώρα όπου 

εκτελούνται οι υπηρεσίες MC Logistics που παραγγέλθηκαν από εσάς μέσω υπηρεσίας UPS My Choice®.  

(v) «Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice®» σημαίνει 

αθροιστικά την υπηρεσία UPS My Choice® και την υπηρεσία UPS My Choice® for Business. 

(vi) «Υπηρεσία Logistics MC» σημαίνει τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας 

(logistics) που παραγγέλθηκαν μέσω των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My Choice®. 

(b) UPS My Choice® for Business.  

(i) Υπηρεσίες. Η UPS My Choice® for Business είναι μια υπηρεσία μέσω της 

οποίας εσείς, όταν ενεργείται ως επιχείρηση, μπορείτε (i) να παραγγείλετε υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

MC (π.χ. Επιλογή Αλλαγής Παράδοσης) από μία Οντότητα MC4B και (ii) να προσπελάσετε ορισμένες 

διοικητικές υπηρεσίες δεδομένων που παρέχει η UPS. Όλες οι υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC που 

παραγγέλθηκαν μέσω της υπηρεσίας UPS My Choice® for Business, παρέχονται σύμφωνα με (y) τους Ισχύοντες 

Όρους MC4B μεταξύ εσάς και της ισχύουσας Οντότητας MC4B, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους Όρους και 

Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσιών της UPS για συγκεκριμένες τοποθεσίες ή συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες 

περιγράφουν τις υπηρεσίες UPS για αποστολές μικρών πακέτων που διατίθενται στην εν λόγω τοποθεσία ή χώρα  

όπως οποιεσδήποτε διατάξεις MC4B σχετικά με διαιτησία που περιλαμβάνονται στους Όρους Υπηρεσιών 

Αποστολής, οι οποίοι θα ισχύουν για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παροχή 

υπηρεσιών από την Οντότητα MC4B και (z) την παρούσα Ενότητα 9.5 των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. Σε 

περίπτωση αντίφασης μεταξύ της Σύμβασης και των Όρων MC4B όσον αφορά σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC που παραγγέλθηκαν από εσάς μέσω της υπηρεσίας UPS My Choice® for Business 

(εξαιρουμένων των όρων στην Ενότητα Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη 9.5(f)), θα υπερισχύουν οι Όροι MC4B. 

Όλες οι διαχειριστικές υπηρεσίες δεδομένων που παρέχονται μέσω της UPS My Choice® for Business 

παρέχονται μέσω των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και της περιγραφής των εν λόγω 

υπηρεσιών δεδομένων που διατίθενται στην αρχική σελίδα του UPS My Choice® for Business που ισχύουν κατά 

τη στιγμή της υπηρεσίας. 

(ii) Αποστολές που αποστέλλονται σε υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. Μέσω της υπηρεσίας UPS My Choice® for Business, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες 

που αφορούν προσωπικές αποστολές για τους υπαλλήλους σας, που πρέπει να παραδοθούν στη διεύθυνση στην 

οποία έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία UPS My Choice® for Business και αποστολές σε αυτήν τη διεύθυνση που 

προορίζονται για άλλο προσωπικό εξουσιοδοτημένο να βρίσκεται στην καταχωρισμένη σας διεύθυνση (π.χ. 

επιτόπιοι εργολάβοι). Εγγυάστε ότι θα λάβετε ειδική και μετά από ενημέρωση συγκατάθεση από όλους τους 

υπαλλήλους και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές τους που 

παραδίδονται στην καταχωρισμένη διεύθυνσή σας που θα αναφερθούν σε εσάς μέσω της υπηρεσίας UPS My 

Choice® for Business. 

(iii) Πρόσβαση ως χρήστης. Εάν είστε χρήστης, οποιοσδήποτε διαχειριστής του 

ίδιου λογαριασμού UPS® My Choice for Business θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας 

(π.χ., τα στοιχεία σύνδεσης και επικοινωνίας σας (όπως το όνομα χρήστη σας στο UPS.com, ο αριθμός τηλεφώνου 

ή η διεύθυνση email, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε έναν υφιστάμενο 

προσωπικό λογαριασμό στο UPS.com για την υπηρεσία UPS® My Choice for Business), κατάσταση συνδρομής 

και ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής) και πληροφορίες που συσχετίζετε εσείς με τον λογαριασμό σας (π.χ. 

εξαψήφιος αριθμός λογαριασμού UPS, τύπος της κάρτας πληρωμής συν τα τελευταία τέσσερα ψηφία 

οποιασδήποτε σχετικής κάρτας πληρωμής και αναγνώριση όλων των σχετικών μεθόδων ψηφιακής πληρωμής με 

τον λογαριασμό σας). Εάν είστε χρήστης, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν επιπλέον λογαριασμό 

UPS.com για προσωπική χρήση της τεχνολογίας UPS, εάν αποφασίσετε ότι ένας διαχειριστής δεν πρέπει να έχει 
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πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού για έναν λογαριασμό UPS.com που χρησιμοποιείτε για προσωπικούς 

λόγους.  

(iv) Πρόσβαση ως Διαχειριστής.  Αν έχετε οριστεί ως διαχειριστής από το άτομο 

στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένας λογαριασμός υπηρεσίας UPS® My Choice for Business, δηλώνετε ότι είστε 

εκπρόσωπος αυτού του ατόμου και έχετε εξουσιοδότηση να συνάψετε αυτήν τη Σύμβαση και να έχετε πρόσβαση 

σε αυτόν τον λογαριασμό υπηρεσίας UPS® My Choice for Business εκ μέρους του εν λόγω κατόχου 

λογαριασμού.  Ως Διαχειριστής My Choice, εκτός από τις δυνατότητες ενός χρήστη στην Ενότητα 9.5(β)(iii), η 

UPS σας παραχωρεί επίσης το δικαίωμα να προσπελάσετε: (i) το τότε τρέχον Κέντρο Διαχείρισης Εταιρείας 

UPS® My Choice for Business (το «CAC»), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει σχετικά μενού διαχείρισης και 

αυτές τις δυνατότητες διαχείρισης για τον σχετικό λογαριασμό υπηρεσίας UPS® My Choice for Business και (ii) 

Πληροφορίες σχετικά με τον σχετιζόμενο λογαριασμό της υπηρεσίας UPS® My Choice for Business, τόσο το (i) 

και το (ii) σε συνέπεια με τη Σύμβαση. Θα έχετε  πρόσβαση σε και θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email για 

τις διοικητικές ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε σχέση με όλους τους λογαριασμούς χρηστών της υπηρεσίας 

UPS® My Choice for Business (π.χ. ειδοποίηση για συνδρομές που προστέθηκαν, ακυρώθηκαν, 

αναβαθμίστηκαν, υποβαθμίστηκαν ή έληξαν ή οποιαδήποτε ζητήματα πληρωμών που σχετίζονται με συνδρομές). 

Δεν θα μοιράζεστε τα διαπιστευτήρια λογαριασμού χρήστη (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη UPS.com, όνομα χρήστη 

UPS.com) με οποιοδήποτε άτομο εκτός από τον συσχετισμένο χρήστη και κατά τα άλλα θα διατηρήσετε τα 

διαπιστευτήρια του λογαριασμού εμπιστευτικά. Το δικαίωμά σας ως Διαχειριστής My Choice για πρόσβαση στο 

CAC μπορεί να τερματιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή από την UPS ή το άτομο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο 

σχετιζόμενος λογαριασμός της υπηρεσίαςUPS® My Choice for Business, κατά την απόλυτη κρίση της/του. 

Επιπλέον, το δικαίωμά σας για πρόσβαση στο CAC θα λήξει αυτόματα με τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης 

του ατόμου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το σχετιζόμενο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω λογαριασμού της υπηρεσίας 

UPS® My Choice for Business.  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Διαχειριστές My Choice μπορούν να 

ορίσουν οποιονδήποτε άλλο χρήστη του UPS® My Choice for Business ως Διαχειριστή My Choice με τα ίδια 

δικαιώματα που είχε ο πρώτος Διαχειριστής My Choice. 

(c) UPS My Choice®.  

(i) Υπηρεσίες. Η UPS My Choice® είναι μια υπηρεσία μέσω της οποίας εσείς, 

όταν ενεργείται ως καταναλωτής, μπορείτε (i) να παραγγείλετε υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας ΜΨ (π.χ. 

Επιλογή Αλλαγής Παράδοσης) από μία Προσωπική Οντότητα MC και (ii) να προσπελάσετε ορισμένες υπηρεσίες 

δεδομένων που παρέχει η UPS. Όλες οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας MC που παραγγέλλονται μέσω της 

υπηρεσίας UPS My Choice® παρέχονται από την ισχύουσα Προσωπική Οντότητα MC σύμφωνα με (y) τους 

Προσωπικούς Όρους MC για την εν λόγω Προσωπική Οντότητα MC, που περιλαμβάνουν τους Όρους και τις 

Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσιών της UPS που ισχύουν για τις υπηρεσίες UPS® για αποστολές μικρών 

πακέτων που διατίθενται στην εν λόγω χώρα ή περιοχή όπως διατάξεις των Προσωπικών Όρων MC οι οποίες 

ισχύουν για οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών 

από την Προσωπική Οντότητα MC και την παρούσα Ενότητα 9.5 των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. Σε 

περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Σύμβασης και των Προσωπικών Όρων MC όσον αφορά στις υπηρεσίες 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC που έχουν παραγγελθεί μέσω του UPS My Choice® (εξαιρουμένων των όρων της 

Ενότητα 9.5 (f) των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη), θα υπερισχύουν οι Όροι MC. όλες οι διαχειριστικές 

υπηρεσίες δεδομένων που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας UPS My Choice® παρέχονται μέσω των όρων και 

των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και της περιγραφής των εν λόγω υπηρεσιών δεδομένων που 

διατίθενται στην αρχική σελίδα του UPS My Choice® που ισχύουν κατά τη στιγμή της υπηρεσίας. 

(ii) Κίνητρα, Πιστώσεις και Ανταμοιβές. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία UPS My 

Choice® για να διαχειριστείτε αποστολές, μπορεί να σας προσφερθεί μια επιλογή κινήτρων για την επιλογή 

ορισμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της τοποθεσίας παράδοσης ή 

του επιπέδου της υπηρεσίας σας («Κίνητρο»). Όταν επιλέγετε ένα Κίνητρο, μπορείτε να κερδίσετε την πίστωση 

που σχετίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας εφοδιαστικής αλυσίδας του Κινήτρου («Πίστωση»). 

Τα κίνητρα ποικίλλουν ανάλογα με παράγοντες όπως η αλλαγή στην τοποθεσία και το επίπεδο της υπηρεσίας. Οι 

Πιστώσεις δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο για δωροκάρτες ή 

κάρτα(ες) αποθηκευμένης αξίας ίσης ή περίπου ίσης αξίας («Η Ανταμοιβή της Επιλογής μου»). Οι Ανταμοιβές 

της Επιλογής μου εξαργυρώνονται μέσω ενός ιστότοπου που λειτουργεί από έναν προμηθευτή που συνεργάζεται 

μαζί μας («Ιστότοπος Προμηθευτή»). Η πρόσβαση σε και η χρήση αυτού του Ιστότοπου Προμηθευτή από εσάς 

για τη διαχείριση και την εξαργύρωση των Ανταμοιβών της Επιλογής μου υπόκειται στους αναρτημένους όρους 

και προϋποθέσεις του Ιστότοπου Προμηθευτή που βρίσκονται στον ιστότοπο. Κάθε Ανταμοιβή της Επιλογής μου 

μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του συμμετέχοντος τρίτου εμπόρου που σχετίζεται 

με την εν λόγω Ανταμοιβή της Επιλογής μου. Για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω 
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εμπόρων, κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Όροι και Προϋποθέσεις» στη σελίδα λεπτομερειών «Η Ανταμοιβή της 

Επιλογής μου». Οι Ανταμοιβές της Επιλογής μου ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μόνο Πιστώσεις για τις Ανταμοιβές της Επιλογής μου που είναι προς το παρόν διαθέσιμες. Η 

UPS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΥ ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. ΕΑΝ 

ΑΠΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ UPS MY CHOICE®, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΥ. Η UPS ενδέχεται 

να διακόψει ή να αναστείλει τα κίνητρα ως χαρακτηριστικό της υπηρεσίας UPS My Choice® ανά πάσα στιγμή. 

Θα λάβετε ειδοποίηση για οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή των Κινήτρων και, σε περίπτωση διακοπής, θα 

ενημερωθείτε για τον τρόπο εκτέλεσης της τελικής εξαργύρωσης οποιουδήποτε υπολοίπου των Πιστώσεων. Με 

τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης ή του δικαιώματός σας για πρόσβαση και χρήση του UPS My Choice® 

, θα σας δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της τελικής εξαργύρωσης οποιουδήποτε υπολοίπου των 

Πιστώσεων. Έξι (6) μήνες μετά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης ή του δικαιώματός σας για πρόσβαση 

και χρήση της υπηρεσίας UPS My Choice®, δεν θα μπορείτε πλέον να εκτελέσετε την τελική εξαργύρωση 

οποιουδήποτε υπολοίπου των Πιστώσεων. 

(d) Τέλη και Χρεώσεις. Συμφωνείτε να καταβάλετε οποιαδήποτε τέλη και χρεώσεις που 

καθορίζονται στους ισχύοντες Προσωπικούς Όρους MC ή Όρους MC4B (συλλήβδην, οι «Όροι MC”) σχετίζονται 

με τις προσωπικές και εμπορικές υπηρεσίες UPS My Choice® (π.χ. τέλη των UPS My Choice® Premium 

Membership και UPS My Choice® for Business Premium Membership και Υπηρεσίες MC Logistics που 

παραγγέλνονται ή προσπελάζονται μέσω των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My Choice®). Τα 

τέλη της Συνδρομής Premium για τις συνδρομέςUPS My Choice® Premium Membership και UPS My 

Choice® for Business πρέπει να πληρώνονται εκ των προτέρων και δεν θα επιστραφούν εν όλω ή εν μέρει για 

οποιονδήποτε λόγο. Για λόγους σαφήνειας, εάν τα μέλη των Συνδρομών Premium UPS My Choice® Premium 

Membership ή UPS My Choice® for Business Premium Membership μειωθούν, δεν δικαιούστε καμία επιστροφή 

χρημάτων ή/και άλλη επιστροφή εν όλω ή εν μέρει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας μείωσης. Η UPS μπορεί 

να εκχωρήσει την ευθύνη για την είσπραξη των ετήσιων τελών των Premium Συνδρομών UPS My Choice® 

Premium Membership και UPS My Choice® for Business Premium Membership σε έναν συνεργάτη. Η αρμόδια 

οντότητα MC μπορεί να αλλάξει οποιεσδήποτε χρεώσεις ή/και τέλη που ισχύουν για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής 

αλυσίδας που είναι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση, με την 

επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων ενημέρωσης που ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα 

πρόσθετα τέλη και χρεώσεις δεν θα αποτιμηθούν εάν δεν είναι δυνατή η παροχή της Υπηρεσίας Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας MC. Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC που παραγγέλθηκαν μέσω των Προσωπικών και 

Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My Choice® for Βusiness που περιλαμβάνουν πρόσθετα τέλη ή/και χρεώσεις ή μία 

Premium Συνδρομή UPS My Choice®, μπορούν να πληρωθούν μέσω μιας μεθόδου πληρωμής διαθέσιμης προς 

επιλογή μέσω σύνδεσης στο λογαριασμό σας UPS μέσω του UPS.com (π.χ. κάρτα πληρωμής ή λογαριασμός στην 

UPS), αφού προσπελάσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ του λογαριασμού σας και επιλέξετε Επιλογές Πληρωμής. 

Εξουσιοδοτείτε την UPS ή τον εντολοδόχο της να χρεώνει αυτόματα την κάρτα πληρωμής ή άλλο τρόπο 

πληρωμής που έχει επιλεγεί στην ενότητα Επιλογές Πληρωμής του προφίλ του λογαριασμού σας UPS για όλες 

τις ισχύουσες χρεώσεις και τέλη για τις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice® και τις 

υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας MC Logistics που έχουν παραγγελθεί μέσω των Προσωπικών και Εμπορικών 

Υπηρεσιών UPS My Choice® και να συνεχίσει να χρεώνει τα εν λόγω ποσά σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, όταν 

χρεωθούν, έως ότου ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής ή να 

ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας, επιλέγοντας την ενότητα “Επιλογές Πληρωμής” στο προφίλ του 

λογαριασμού σας UPS και κάνοντας οποιεσδήποτε επιθυμητές αλλαγές. Μπορεί η UPS να χρειαστεί έως και 10 

ημερολογιακές ημέρες για να επεξεργαστεί οποιαδήποτε αλλαγή ή ανάκληση της εξουσιοδότησης της πληρωμής 

σας. 

(e) Λειτουργίες UPS My Choice®. Οι λειτουργίες των Προσωπικών και Εμπορικών 

Υπηρεσιών του UPS My Choice® και οι Υπηρεσίες MC Logistics που διατίθενται σε εσάς μπορεί να διαφέρουν 

ανάλογα με την τοποθεσία της κατοικίας σας, τη μέθοδο εγγραφής σας, τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 

εσάς και τη συμφωνία σας με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Ως αποτέλεσμα, η UPS μπορεί να παρέχει 

περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My 

Choice® και σε ορισμένες Υπηρεσίες MC Logistics (για παράδειγμα, μπορεί να ισχύει περιορισμός στη λήψη 

από εσάς ειδοποιήσεων παράδοσης πακέτων μέσω email). Μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε επαρκή εξακρίβωση 

της ταυτότητάς σας πριν να προσπελάσετε το λογαριασμό σας για τις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS 

My Choice® ή ορισμένες λειτουργίες των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My Choice® και 

Υπηρεσιών MC Logistics (για παράδειγμα, δυνατότητα αναδρομολόγησης μιας αποστολής σε άλλη διεύθυνση). 

Οι ειδικές λειτουργίες των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My Choice® και των Υπηρεσιών MC 

Logisitcs που διατίθενται σε εσάς, είναι εκείνες που εμφανίζονται όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για τις 

Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice®.  
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Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS 

My Choice® σε οποιαδήποτε στιγμή και να τερματίσετε τη συνδρομή σας στις Προσωπικές και Εμπορικές 

Υπηρεσίες UPS My Choice® σε οποιαδήποτε στιγμή, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για τις Προσωπικές 

και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice®, προσπελάσετε τις προτιμήσεις σας στο UPS My Choice®, 

επιλέξετε Διαχείριση της Συνδρομής μου και επιλέξετε να ακυρώσετε την(τις) συνδρομή(ές) σας. Μπορείτε 

επίσης να τερματίσετε τη συνδρομή σας στις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice® 

επικοινωνώντας με τον τοπικό αριθμό επικοινωνίας της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της UPS που θα 

βρείτε στο UPS.com. Ωστόσο, η UPS δεν θα επιστρέψει, εν όλω ή εν μέρει, τα τέλη της Συνδρομής Premium για 

ταUPS My Choice® και UPS My Choice® for Business μετά από οποιονδήποτε τερματισμό τους. 

 

(f) Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC. Η ισχύουσα Οντότητα MC4B ή η 

Προσωπική Οντότητα; MC (συλλήβδην, «Οντόητα MC») διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει 

οποιεσδήποτε Υπηρεσίες MC Logistics εάν αποφασίσει, κατά την απόλυτη και απεριόριστη διακριτική της 

ευχέρεια, ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κίνδυνο για την UPSI, τους υπαλλήλους της, τις λειτουργίες της ή 

οποιοδήποτε τρίτο μέρος.  

(i) Αιτήματα αλλαγής παράδοσης. Η UPS μπορεί να παρέχει στα μέλη της 

UPS My Choice πρόσβαση στις υπηρεσίες Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης. Οι περιγραφές των υπηρεσιών 

Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων χρεώσεων και εκπτώσεων (εάν 

υπάρχουν), που είναι διαθέσιμες σε εσάς βρίσκονται στους Όρους MC σας. Οι χρεώσεις μέλους του UPS My 

Choice για τις υπηρεσίες Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης θα ισχύουν μόνο όταν το Αίτημα Αλλαγής Παράδοσης 

υποβληθεί μέσω του λογαριασμού μέλους σας στο UPS My Choice στο UPS.com και εκτελεστεί η υπηρεσία 

Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης κατά τη διάρκεια της έγκυρης συνδρομής σας στο UPS My Choice. Εάν 

οποιοδήποτε Αίτημα Αλλαγής παράδοσης απαιτεί τη μεταφορά ή παράδοση της αποστολής πέραν της αρχικής 

περιοχής παράδοσης της αρχικής διεύθυνση παραλήπτη (η διεύθυνση παράδοσης που καθορίστηκε αρχικά από 

τον αποστολέα) ή ένα επίπεδο υπηρεσίας ανώτερο του επιπέδου που επιλέχθηκε από τον αποστολέα, θα ισχύουν 

επίσης πρόσθετες χρεώσεις μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ισχυόντων χρεώσεων) όπως 

καθορίζεται στους Όρους MC. Οι χρεώσεις μεταφοράς (εάν υπάρχουν) θα υπολογίζονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα τιμή μεταξύ της αρχικής διεύθυνσης παραλήπτη και της διεύθυνσης αναδρομολόγησης σε ποσό που 

καθορίζεται σε σχέση με το αίτημά σας. Λόγω της φύσης των Αιτημάτων Αλλαγής Παράδοσης, οι αρχικές 

εγγυήσεις ώρας παράδοσης και η Εγγύηση Υπηρεσίας/Εγγύηση επιστροφής χρημάτων της UPS (στο βαθμό που 

διατίθεται στην τοποθεσία ή τη χώρα διαμονής σας από την ισχύουσα Οντότητα MC) δεν ισχύουν για αποστολές 

που υπόκεινται σε υπηρεσίες Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης. Η ισχύουσα χρέωση ως μέλος της υπηρεσίας UPS 

My Choice για ένα Αίτημα Αλλαγής Παράδοσης θα εμφανιστεί στο τιμολόγιό σας, αλλά ενδέχεται να εμφανίζεται 

διαφορετική χρέωση κατά την υποβολή ενός Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης.  

A. Παράδοση σε τοποθεσία UPS Access Point.  Μία τοποθεσία UPS Access 

Point είναι μία επιχείρηση που ανήκει σε και λειτουργεί από μέρος ανεξάρτητο αλλά καθορισμένο από την UPS, 

όπου ένας αποδέκτης ή άλλος παραλήπτης μπορεί, εφόσον διατίθεται στην τοποθεσία ή χώρα/περιοχή κατοικίας 

σας, να λάβει την παράδοση μιας αποστολής. Η παράδοση σε μια τοποθεσία UPS® Access Point αποτελεί 

Υπηρεσία MC Logistics που αλλάζει τη διεύθυνση παράδοσης μιας αποστολής που αποστέλλεται σε εσάς σε ένα 

σημείο UPS Access Point κοντά σας. Οι αποστολές που μπορούν να παραληφθούν για παράδοση σε μια 

τοποθεσία UPS Access Point υπόκεινται σε περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του βάρους και 

του μεγέθους και της πραγματικής και δηλωμένης αξίας, όπως ορίζονται στον Οδηγό Τοποθεσιών UPS Access 

Point που διατίθενται στο UPS.com. Πριν από την αποδέσμευση οποιασδήποτε αποστολής σε μια τοποθεσία UPS 

Access Point σε εσάς ή άλλον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, μπορεί να ζητηθεί από εσάς ή από τον 

εξουσιοδοτημένο παραλήπτη να παράσχετε επαρκή εξακρίβωση του ονόματος και της διεύθυνσης του 

παραλήπτη, όπως και μία ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 

περιορισμό, κρατικής ταυτότητας. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην απαιτηθεί να το 

πράξετε σύμφωνα με τον ισχύον δίκαιο, όταν μια αποστολή διανεμηθεί σε άλλον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη 

(εκτός από εσάς), δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ειδοποιήσετε και θα λάβετε τη συγκατάθεση του 

εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στην UPS θα υποβληθούν σε 

επεξεργασία από την UPS για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και εξουσιοδότησης και μπορεί να μεταφερθούν 

σε χώρες εκτός της χώρας ή της επικράτειας στην οποία η UPS αρχικά συγκέντρωσε τις πληροφορίες. 

Παρά τα παραπάνω, οποιαδήποτε επίσκεψη σε μια τοποθεσία UPS Access 

Point γίνεται με δική σας ευθύνη. Οποιαδήποτε ευθύνη της UPS για χαμένα, κατεστραμμένα ή καθυστερημένα 

πακέτα που αποστέλλονται σε τοποθεσία UPS Access Point υπόκειται στους περιορισμούς που καθορίζονται στο 
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παρόν και στους ισχύοντες Όρους MC. Για αιτήματα κράτησης για παραλαβή σε μια τοποθεσία UPS Access 

Point, οι αποστολές θα παραμείνουν για δέκα (10) ημέρες (εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το 

Μεξικό και το Πουέρτο Ρίκο, όπου θα παραμείνουν για επτά (7) ημέρες) πριν από την επιστροφή των αποστολών 

στον αποστολέα (τα τέλη μεταφοράς θα αποτιμηθούν στον αποστολέα εάν τα πακέτα επιστραφούν στον 

αποστολέα). 

(ii) Παραλαβές κατόπιν κλήσης. Η UPS θα παρέχει την υπηρεσία UPS My 

Choice για Μέλη Business Premium ως κατανομή Παραλαβών κατόπιν Κλήσης (On-Call Pick-Ups) χωρίς 

πρόσθετη χρέωση. Ανατρέξτε στους Όρους του MC4B για λεπτομέρειες σχετικά με τις Παραλαβές κατόπιν 

Κλήσης και την κατανομή σας. Για να πληρείτε τις προϋποθέσεις για Παραλαβή κατόπιν Κλήσης εντός της 

κατανομής σας, η Παραλαβή κατόπιν Κλήσης πρέπει να παραγγελθεί χρησιμοποιώντας τον πίνακα εργαλείων 

του UPS My Choice for Business που διατίθεται στη διεύθυνση ups.com και να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της 

έγκυρης συνδρομής σας στο UPS My Choice for Business Premium. Όταν παραγγέλνετε μια Παραλαβή κατόπιν 

Κλήσης, θα εμφανίζεται μια χρέωση. Εάν η παραγγελία σας πληροί τις προϋποθέσεις για την κατανομή σας, μόλις 

εκτελεστεί θα εφαρμοστεί έναντι της κατανομής σας και θα αφαιρεθούν όλες οι χρεώσεις κατά την τιμολόγηση. 

(iii) Χρονικές περίοδοι παράδοσης. Η UPS μπορεί να παρέχει στα μέλη της 

UPS My Choice μία κατ' εκτίμηση χρονική περίοδο παράδοσης (συνήθως μία χρονική περίοδο τεσσάρων ωρών) 

για τις εισερχόμενες αποστολές. Με την εκτίμηση, από την UPS, μίας κατ' εκτίμηση περιόδου παράδοσης, η UPS 

δεν εγγυάται την παράδοση της αποστολής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η UPS μπορεί να παρέχει στα 

Προσωπικά Μέλη της UPS My Choice τη δυνατότητα να επιλέξουν μία δίωρη περίοδο παράδοσης για μια 

αποστολή. Εάν η περιόδος που επιλέγετε επιβεβαιωθεί από την UPS, η UPS εγγυάται ότι θα παραδώσει την 

αποστολή κατά την επιλεγμένη περίοδο. Εάν η UPS δεν μπορεί να παραδώσει την αποστολή πριν από το τέλος 

της επιβεβαιωμένης περιόδου, η μόνη και αποκλειστική σας λύση θα είναι ότι η UPS δεν θα χρεώσει τα τέλη για 

την παράδοση κατά την επιβεβαιωμένη περίοδο. Η UPS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που 

βασίζονται στην αδυναμία της να παραδώσει την αποστολή πριν από το τέλος της επιβεβαιωμένης περιόδου. 

(iv) Household Member Authorization (Εξουσιοδότηση μέλους 

νοικοκυριού). Η υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας My Choice®® Household Member Authorization της UPS 

σάς δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείτε τα οφέλη σας με την υπηρεσία UPS My Choice® με άλλα μέλη του 

νοικοκυριού σας. Ένα μέλος του νοικοκυριού είναι ένα άτομο που κατοικεί στην ίδια διεύθυνση με εσάς, έχει το 

ίδιο επώνυμο με εσάς και σχετίζεται με εσάς. Στο βαθμό που διατίθεται από την UPS στην τοποθεσία σας ή τη 

χώρα/περιοχή κατοικίας σας, μπορεί να επιτρέπεται να προσθέσετε ένα μέλους του νοικοκυριού σας. 

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC για ένα πακέτο που απευθύνεται σε ένα μέλος του 

νοικοκυριού που σχετίζεται με τη συνδρομή σας στο UPS My Choice®®, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε 

εξουσιοδοτηθεί από το εν λόγω μέλος του νοικοκυριού να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την αποστολή από το μέλος του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της εξέλιξης των αποστολών, 

τον καθορισμό ειδοποιήσεων παράδοσης και τον καθορισμό οδηγιών παράδοσης. Συμφωνείτε ότι είστε 

υποχρεωμένοι να λάβετε συγκατάθεση από το μέλος του νοικοκυριού πριν προσθέσετε το εν λόγω μέλος 

νοικοκυριού στην υπηρεσία UPS My Choice® και ως εκ τούτου να μοιραστείτε το όνομα και τη διεύθυνση αυτού 

του μέλους νοικοκυριού με την UPS. 

(v) Παράδοση σε εξουσιοδοτημένη τοποθεσία. Η Η υπηρεσία εφοδιαστικής 

αλυσίδας  UPS My Choice®® Leave at Location Authorization σας επιτρέπει να ορίσετε συγκεκριμένες 

τοποθεσίες όπου θα θέλατε να αφήσει ο οδηγός μας την αποστολή σας. Στο βαθμό που διατίθεται από την 

ισχύουσα Οντότητα MC στην τοποθεσία ή τη χώρα/περιοχή κατοικίας σας, εάν επιλέξετε την υπηρεσία 

Παράδοση σε Τοποθεσία και καθορίσετε ότι μία αποστολή πρόκειται να αφεθεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή 

εάν επιλέξετε την υπηρεσία Παράδοση σε Γείτονα, Παράδοση σε Γειτονική Επιχείρηση ή Εξουσιοδοτημένη 

Διάθεση Υπογραφής. Αποδέχεστε ότι εάν ο οδηγός αφήσει την αποστολή σύμφωνα με τις οδηγίες σας, αυτό θα 

θεωρηθεί παράδοση. Αποδέχεστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής, όπως και για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από το πακέτο, ακόμη και σε τρίτους, αφού το πακέτο έχει 

αποδεσμευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή, στην περίπτωση υπηρεσίας Εγκεκριμένης Διάθεσης Υπογραφής 

κατά την κρίση του παραλήπτη. Η υπηρεσία Παράδοση σε Τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εάν ο 

αποστολέας έχει προσδιορίσει ότι απαιτείται υπογραφή από ενήλικα για την αποστολή σας ή εάν ο αποστολέας 

απέκλεισε την υπηρεσία ως επιλογή παράδοσης. 

(A). Εξουσιοδότηση Παράδοση σε Γείτονα και Παράδοση σε 

Γειτονική Επιχείρηση. Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας UPS My Choice® Παράδοση σε Γείτονα και UPS 

My Choice® for Business Παράδοση σε Γειτονική Επιχείρηση σάς δίνει τη δυνατότητα να αφήνονται οι 

εισερχόμενες αποστολές σας σε μια επιχείρηση ή ένα γείτονα σε μικρή/περιορισμένη απόσταση με τα πόδια από 
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την αρχική διεύθυνση προορισμού. Η αρμόδια οντότητα MC μπορεί να επιλέξει να τηρήσει ή να μην τηρήσει ένα 

αίτημα για υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας UPS My Choice® Παράδοση σε Γείτονα ή UPS My Choice® for 

Business Παράδοση σε Γειτονική Επιχείρηση κατά την αποκλειστική και απεριόριστη κρίση της. Εάν επιλέξετε 

την υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας UPS My Choice® Παράδοση σε Γείτονα ή UPS My Choice® for Business 

Παράδοση σε Γειτονική Επιχείρηση για μία αποστολή (στο βαθμό που διατίθεται από την ισχύουσα οντότητα 

MC στην τοποθεσία ή τη χώρα/περιοχή διαμονής σας) ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: (i) Η UPS θα σας ζητήσει 

να παρέχετε τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το γείτονά σας/γειτονική σας επιχείρηση: όνομα 

εταιρείας ή όνομα επαφής και διεύθυνση· (ii) Συμφωνείτε ότι είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε οποιονδήποτε 

γείτονα/γειτονική επιχείρηση τον οποίο ορίζετε για το ότι τα δεδομένα του θα υποβληθούν σε επεξεργασία για το 

σκοπό της παράδοσης των εισερχόμενων πακέτων σας και να λάβετε συγκατάθεση από οποιονδήποτε 

γείτονα/γειτονική επιχείρηση πριν μοιραστείτε τα στοιχεία αναγνώρισης αυτού του γείτονα/γειτονικής 

επιχείρησης με την UPS και να επιτρέψετε στην UPS να επικοινωνήσει με τον εν λόγω γείτονα/γειτονική 

επιχείρηση και (iii) δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί από τον εν λόγω γείτονα/γειτονική 

επιχείρηση να μοιραστείτε τις εν λόγω πληροφορίες. Παραμένετε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχετε, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με το γείτονα/τη γειτονική σας επιχείρηση. Είστε 

επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώσετε οποιονδήποτε γείτονα/γειτονική επιχείρηση την οποία καθορίζετε ότι (i) η 

Οντότητα MC είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών του εν λόγω γείτονα/γειτονικής 

επιχείρησης, που θα επεξεργαστεί η Οντότητα MC για τον προαναφερθέντα σκοπό και (ii) ο εν λόγω 

γείτονας/γειτονική επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να προσπελάσει τις προσωπικές του πληροφορίες και να τις 

διορθώσει. Εάν η UPS ενημερωθεί από εσάς ή το γείτονα/γειτονική σας επιχείρηση ότι ο γείτονας/γειτονική σας 

επιχείρηση δεν θέλει να παραλαμβάνει αποστολές για λογαριασμό σας, η UPS θα προβεί σε εύλογα μέτρα, όπως 

θα διατίθενται στην UPS τότε, για να συμμορφωθεί η εν λόγω οντότητα MC με αυτό το αίτημα.  

(B). Εξουσιοδότηση Διάθεσης Εγκεκριμένης Μεταφοράς. Η 

υπηρεσία UPS My Choice® Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς είναι μια υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας 

που σας δίνει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτείτε την Οντότητα MC να παραδίδει αποστολές χωρίς υπογραφή που 

μπορεί να αφήσει ο οδηγός όταν ένα εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα είναι διαθέσιμο για να υπογράψει προσωπικά. 

Επιλέγοντας την υπηρεσία Εξουσιοδότηση Διάθεσης Εγκεκριμένης Μεταφοράς, εξουσιοδοτείτε ρητά την 

Οντότητα MC να αποδεσμεύσει αποστολές που απευθύνονται σε εσάς στη διεύθυνσή σας όταν κανείς δεν είναι 

παρών για να παραλάβει την παράδοση, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος για να 

δώσετε άδεια για να αφεθεί η αποστολή στην επιλεγμένη τοποθεσία. Η Οντότητα MC θα καταβάλει μία μόνο 

προσπάθεια παράδοσης και δεν θα λάβει υπογραφή κατά την παράδοση. Η εγγραφή παράδοσης της Οντότητας 

MC αποτελεί καθοριστική απόδειξη της παράδοσης. Επιλέγοντας την υπηρεσία Διάθεση Εξουσιοδοτημένης 

Μεταφοράς, δέχεστε ότι η αποστολή θα αφεθεί στην τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί από εσάς. Αποδέχεστε 

οποιαδήποτε επακόλουθη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής, όπως και για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από την αποστολή, ακόμη και σε τρίτους, αφού αφεθεί η 

αποστολή στην εν λόγω διεύθυνση. Η Οντότητα MC διατηρεί μοναδική και απεριόριστη διακριτική ευχέρεια να 

συμμορφωθεί με το αίτημά σας για Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς (και μπορεί να μην το πράξει, για 

παράδειγμα, λόγω των συνθηκών παράδοσης όπως σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή ανησυχίες σχετικά με την 

ασφάλεια). Η υπηρεσία Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εάν ο αποστολέας 

έχει προσδιορίσει ότι απαιτείται υπογραφή από ενήλικα για την αποστολή σας ή εάν ο αποστολέας απέκλεισε την 

υπηρεσία ως επιλογή παράδοσης.(B).   

(vi) Συνένωση δεμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε να αναθέσετε στην UPS να κρατήσει μία 

ή περισσότερες από τις αποστολές σας για συνένωση και παράδοση την ίδια ημέρα στη διεύθυνση παράδοσής 

σας στο UPS My Choice® που έχει καταχωριστεί στη συνδρομή σας στο UPS My Choice®. 

(vii) Delivery Intercept. Η UPS μπορεί να παρέχει στα μέλη της UPS My Choice for 

Business πρόσβαση στις υπηρεσίες logistics Delivery Intercept. Οι περιγραφές των υπηρεσιών logistics Delivery 

Intercept, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων χρεώσεων και εκπτώσεων (εάν υπάρχουν), που είναι διαθέσιμες 

σε εσάς βρίσκονται στους Όρους MC σας. Οι χρεώσεις μελών της UPS My Choice for Business για υπηρεσίες 

logistics Delivery Intercept είναι διαθέσιμες σε εσάς μόνο όταν το αίτημα Delivery Intercept υποβάλλεται μέσω 

του λογαριασμού μέλους UPS My Choice στο ups.com και η υπηρεσία logistics Delivery Intercept εκτελείται 

κατά τη διάρκεια της έγκυρης συνδρομής σας στο UPS My Choice . Η ισχύουσα χρέωση ως μέλος της υπηρεσίας 

UPS My Choice για υπηρεσίες Delivery Intercept θα εμφανιστεί στο τιμολόγιό σας, αλλά ενδέχεται να 

εμφανίζεται διαφορετική χρέωση κατά την υποβολή ενός Αιτήματος Αλλαγής Παράδοσης. 

(viii) Ειδοποιήσεις πριν από την άφιξη. Η UPS μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις πριν από 

την άφιξη στα μέλη της υπηρεσίας UPS My Choice for Business. Οι ειδοποιήσεις πριν από την άφιξη είναι 

ειδοποιήσεις κειμένου ή email για μια επικείμενη παράδοση αποστολής που αποστέλλεται σε καθορισμένο χρόνο 
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πριν από την εκτιμώμενη παράδοση μιας αποστολής (π.χ. 15, 30, 45 και 60 λεπτά πριν από την εκτιμώμενη 

παράδοση). Η UPS δεν εγγυάται ότι η αποστολή θα φτάσει έως τον ή κατά τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης 

μιας ειδοποίησης πριν από την άφιξη. Δεν θα πιστοποιούνται όλες οι αποστολές για ειδοποιήσεις πριν από την 

άφιξη. Για παράδειγμα, οι ειδοποιήσεις πριν από την άφιξη δεν είναι διαθέσιμες για αποστολές UPS SurePost και 

για οποιαδήποτε αποστολή για την οποία η UPS δεν μπορεί να καθορίσει χρόνο δέσμευσης παράδοσης. Οι 

ειδοποιήσεις πριν από την άφιξη δεν θα είναι διαθέσιμες εάν δεν είναι διαθέσιμη η ορατότητα της εισερχόμενης 

αποστολής. 

(ix) Κατ' εκτίμηση χρονικοί περίοδοι παράδοσης. Η UPS μπορεί να παρέχει κατ' 

εκτίμηση χρονικές περιόδους παράδοσης στα μέλη της UPS My Choice for Business. Μία κατ' εκτίμηση χρονική 

περίοδος παράδοσης είναι μια εκτίμηση για την παράδοση μιας αποστολής, εκτός των αποστολών για τις οποίες 

ο παραλήπτης είναι το μέλος της UPS My Choice for Business, που δεν αποστέλλονται σε επίπεδο υπηρεσίας με 

δεσμευμένο χρόνο παράδοσης, αλλά εξαιρούνται οι αποστολές UPS SurePost. Η UPS δεν εγγυάται ότι η 

αποστολή θα φτάσει έως τον ή κατά τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης μίας κατ' εκτίμηση περιόδου παράδοσης. 

Δεν θα πιστοποιούνται όλες οι αποστολές για ειδοποιήσεις πριν από την άφιξη. Η λειτουργία κατ' εκτίμησης 

περιόδου παράδοσης δεν θα είναι διαθέσιμη εάν δεν είναι διαθέσιμη η ορατότητα εξερχόμενης αποστολής. 

(x) Βελτιωμένη υποστήριξη πελατών. Η UPS θα παρέχει στα μέλη της UPS My Choice 

for Business ενισχυμένη υποστήριξη πελατών μέσω ενός αριθμού τηλεφώνου χωρίς χρέωση, ο οποίος είναι 

προσβάσιμος μέσω ενός PIN που παρέχει η UPS. 

(g) Προτιμήσεις επικοινωνίας. Μπορείτε να ενημερώσετε την UPS για τις προτιμήσεις σας 

για επικοινωνίες που παράγονται από τις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice® 

(«Προτιμήσεις επικοινωνίας») ενημερώνοντας το προφίλ σας στον λογαριασμό UPS σας, ούτως ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία UPS My Choice® ως 

καταναλωτής, μπορεί να έχετε άλλα δικαιώματα τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία. 

(h) Εξουσιοδότηση και Συγκατάθεση. Με τη χρήση των Προσωπικών και Εμπορικών 

Υπηρεσιών UPS My Choice® για την παραγγελία υπηρεσιών MC Logistics, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) είστε 

(Α) ο αποστολέας ή (Β) εξουσιοδοτημένος από τον αποστολέα μιας αποστολής ενός αντικειμένου για να αλλάξετε 

τις οδηγίες παράδοσης του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της παράδοσης μιας αποστολής σε 

μια εναλλακτική διεύθυνση, να εξουσιοδοτήσετε την αποδέσμευση μιας αποστολής, να καθυστερήσετε την 

παράδοση, να αλλάξετε μια υπηρεσία ή ένα επίπεδο υπηρεσίας ή την υπηρεσία που επέλεξε ο αποστολέας ή να 

προγραμματίσετε ξανά την παράδοση και (ii) να λάβετε εκ των προτέρων ειδοποίηση σχετικά με μια αποστολή 

και (iii) έχετε εξασφαλίσει όλες τις άλλες εξουσιοδοτήσεις, άδειες και συναινέσεις που είναι απαραίτητες για την 

παραγγελία, τη χρήση ή τη λήψη του οφέλους των Υπηρεσιών MC Logistics. 

(i) Αποποίηση Προστασίας βάσει των Νόμων Περί Ταχυδρομικού Απορρήτου. 

Αναγνωρίζετε ότι ορισμένες επιλογές παράδοσης που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας MC μπορεί να συνεπάγονται ότι οι πληροφορίες που προστατεύονται από τους νόμους περί 

ταχυδρομικού απορρήτου που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας, γνωστοποιούνται σε τρίτους (για παράδειγμα, ένας 

γείτονας που λαμβάνει ένα πακέτο που απευθύνεται σε εσάς, μπορεί να παρατηρήσει ότι λάβατε το πακέτο από 

μία συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία). Εφόσον η χρήση, από εσάς, των υπηρεσιών UPS My Choice® 

συνεπάγεται αναγκαστικά ότι οι πληροφορίες που προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για το 

ταχυδρομικό απόρρητο σχετικά με τις αποστολές που απευθύνονται σε εσάς, τυγχάνουν ή ενδέχεται να 

γνωστοποιηθούν τυχαία σε τρίτους λόγω των οδηγιών παράδοσης, αποποιείστε της προστασίας στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, σύμφωνα με τους νόμους περί ταχυδρομικού απορρήτου, σχετικά 

με τέτοιου είδους παραδόσεις αποστολών προς εσάς, λόγω της επιλογής, από εσάς, μιας τέτοιας λειτουργίας από 

τις υπηρεσίες UPS My Choice® ή τις Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC.  

(j) ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ UPS, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΣΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ UPS MY CHOICE®, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MC LOGISTICS, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ Η ΖΗΜΙΑ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΩΝ, 

ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή 

ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ Η ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ. ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ MC ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ MC ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
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ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ UPS/ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ MC ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η ΤΗ ΧΩΡΑ/ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ) ΔΕΝ 

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MC LOGISTICS, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑ MC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ MC ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ Η, 

ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. ΣΤΟ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ UPS 

ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ (I) ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ Η (II) ΣΕ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ), ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ UPS MY CHOICE® ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MC 

LOGISTICS. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η UPS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, 

ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Ή 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Ή 

ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή ΔΙΑΚΥΒΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, 

ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 

ΣΤΗΝ UPS, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ. 

(k) Αποζημίωση. Αποδέχεστε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε τον 

αποστολέα και την UPSI και τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους και τους 

διαδόχους τους και εντολοδόχους τους, από όλες τις απαιτήσεις, τα έξοδα, τις νομικές ευθύνες, τις αιτίες αγωγών, 

τις διαδικασίες εκτέλεσης και τις αγωγής οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα που προκύπτουν από ή σχετίζονται 

με (i) την εσφαλμένη ή εξ αμελείας χρήση των Προσωπικών και Εμπορικών Υπηρεσιών UPS My Choice® ή 

των Υπηρεσιών MC Logistics, (ii) την παράλειψη συμμόρφωσής σας με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή 

τις απαιτήσεις της UPS ή της Οντότητας MC που ισχύουν για τις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS 

My Choice® ή τις Υπηρεσίες MC Logistics ή (iii) την παράλειψη συμμόρφωσής σας με τους όρους της παρούσας 

Σύμβασης που ισχύουν για τις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες UPS My Choice® ή τους ισχύοντες Όρους 

MC. 

(l) Πρόσθετες συγκεκριμένες ανά χώρα προβλέψεις.  

(i) Γαλλία. Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία UPS My Choice® στη Γαλλία: 

Δικαίωμα απόσυρσης. Σύμφωνα με το άρθρο L. 121-21-8, 12 του Γαλλικού Κώδικα 

Καταναλωτών, δεν έχετε δικαίωμα απόσυρσης. 

Δικαιοδοσία. Όλες οι αντιδικίες και απαιτήσεις που προκύπτουν μεταξύ των μερών που 

σχετίζονται με ή προκύπτουν από την υπηρεσία UPS My Choice® θα κατατίθενται στα δικαστήρια που 

καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος δικαίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμφωνείτε ότι όλες 

οι αντιδικίες και οι απαιτήσεις που προκύπτουν μεταξύ των μερών θα κατατίθενται στα δικαστήρια του Παρισιού. 

Ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι μπορείτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να προσφύγετε σε συμβατική 

διαμεσολάβηση ή σε οποιοδήποτε εναλλακτικό σύστημα επίλυσης αντιδικιών. 

(ii) Γερμανία. Εάν χρησιμοποιείτε τις προσωπικές και εμπορικές υπηρεσίες UPS 

My Choice® στη Γερμανία: 

Γενικά. Εκτός από την ανακατεύθυνση της παράδοσης ενός πακέτου σε μια εναλλακτική 

διεύθυνση ή την αλλαγή ενός επιπέδου υπηρεσίας ή υπηρεσίας που έχει επιλεγεί από τον αποστολέα, η ενότητα 

9.5(ε) δεν ισχύει για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις προσωπικές και εμπορικές υπηρεσίες UPS My 

Choice® για σκοπούς άλλους από επιχειρηματικούς, εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. 

Παράδοση σε Εξουσιοδοτημένη Τοποθεσία. Η πρώτη παράγραφος της Ενότητας 9.5(θ)(ii) 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη: 

(ii) Παράδοση σε Εξουσιοδοτημένη Τοποθεσία. Η υπηρεσία εφοδιαστικής 
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αλυσίδας UPS My Choice® Παράδοση σε Εξουσιοδοτημένη Τοποθεσία σας επιτρέπει να ορίσετε 

συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου θα θέλατε να αφήσει ο οδηγός μας την αποστολή σας. Στο βαθμό που διατίθεται 

από την Οντότητα MC στην τοποθεσία σας ή τη χώρα/περιοχή κατοικίας σας, εάν επιλέξετε την υπηρεσία 

Παράδοση σε Τοποθεσία και καθορίσετε ότι μία αποστολή πρόκειται να αφεθεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή 

αν επιλέξετε την υπηρεσία Παράδοση σε Γείτονα, Παράδοση σε Γειτονική Επιχείρηση ή Διάθεση 

Εξουσιοδοτημένης Υπογραφής, αποδέχεστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής, όπως 

και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από την αποστολή, ακόμη και σε τρίτους, αφού το πακέτο 

έχει αποδεσμευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή, στην περίπτωση υπηρεσίας Διάθεση Εξουσιοδοτημένης 

Υπογραφής, κατά την κρίση του παραλήπτη. Η υπηρεσία Παράδοση σε Τοποθεσία μπορεί να μην είναι 

διαθέσιμη εάν ο αποστολέας έχει προσδιορίσει ότι απαιτείται υπογραφή από ενήλικα για την αποστολή σας ή εάν 

ο αποστολέας απέκλεισε την υπηρεσία ως επιλογή παράδοσης. 

Εξουσιοδότηση Διάθεσης Εγκεκριμένης Μεταφοράς. Η Ενότητα 9.5(f)(v)(Β) 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη: 

(B). Εξουσιοδότηση Διάθεσης Εγκεκριμένης Μεταφοράς. Η 

υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας UPS My Choice® Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς είναι μια Υπηρεσία 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC που σας δίνει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτείτε διαδικτυακά μία Οντότητα MC να 

παραδίδει αποστολές χωρίς υπογραφή στην παράδοση. Επιλέγοντας την υπηρεσία Εξουσιοδότηση Διάθεσης 

Εγκεκριμένης Μεταφοράς, εξουσιοδοτείτε την Οντότητα MC να αποδεσμεύσει αποστολές που απευθύνονται 

σε εσάς στη διεύθυνσή σας όταν κανείς δεν είναι παρών για να παραλάβει την παράδοση και αναγνωρίζετε ότι 

είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος για να δώσετε άδεια για να αφεθεί η αποστολή στην επιλεγμένη τοποθεσία. Η 

Οντότητα MC θα καταβάλει μία μόνο προσπάθεια παράδοσης και δεν θα λάβει υπογραφή κατά την παράδοση. 

Επιλέγοντας την υπηρεσία Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς, δέχεστε ότι η αποστολή θα αφεθεί στην 

τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί από εσάς. Αποδέχεστε οποιαδήποτε επακόλουθη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε 

απώλεια ή ζημιά της αποστολής, όπως και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από την αποστολή, 

ακόμη και σε τρίτους, αφού αφεθεί η αποστολή στην εν λόγω διεύθυνση. Η Οντότητα MC θα καταβάλει εύλογες 

προσπάθειες να ικανοποιήσει το αίτημά σας για Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς (και μπορεί να μην το 

πράξει, για παράδειγμα, λόγω των συνθηκών παράδοσης όπως σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή ανησυχίες 

σχετικά με την ασφάλεια). Η υπηρεσία Διάθεση Εξουσιοδοτημένης Μεταφοράς μπορεί να μην είναι διαθέσιμη 

εάν ο αποστολέας έχει προσδιορίσει ότι απαιτείται υπογραφή από ενήλικα για την αποστολή σας ή εάν ο 

αποστολέας απέκλεισε την υπηρεσία ως επιλογή παράδοσης. 

Χρήση δεδομένων για παραδόσεις σε τοποθεσία UPS Access Point®. Οποιεσδήποτε 

πληροφορίες που παρέχονται στην UPS σε σχέση με την Ενότητα 9.5(στ)(i)(A) θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα 

με τους γερμανικούς κανονισμούς για την προστασία των ταχυδρομικών δεδομένων (Postdienste 

Datenschutzverordnung). 

Περιορισμοί νομικής ευθύνης. Η ενότητα 9.5(ι) (Περιορισμοί νομικής ευθύνης) δεν ισχύει για 

τους πελάτες στη Γερμανία και θα αντικατασταθεί από την ακόλουθη διάταξη: 

(j) Καμία Οντότητα MC δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια, απαίτηση, 

ευθύνη ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων, 

ειδικών ή παραδειγματικών ζημιών, («Ζημία») που προκύπτει από ή απορρέει από την ευθύνη μιας Οντότητας 

MC σε σχέση με τις Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των 

εντολών του παραλήπτη, της μη τήρησης των εντολών του παραλήπτη, της παράδοσης σύμφωνα με τις οδηγίες 

του παραλήπτη ή της παραβίασης των παραγγελιών, ή της καθυστερημένης παράδοσης. Οι οντότητες MC δεν 

αποδέχονται ευθύνη για καθαρά οικονομικές ζημίες, όπως για το κόστος οποιωνδήποτε εναλλακτικών μέσων 

μεταφοράς, της απώλειας κερδών, της απώλειας επιχειρηματικών ευκαιριών ή της απώλειας εσόδων. Η Εγγύηση 

Υπηρεσίας/Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων της UPS (στο βαθμό που διατίθεται από την αρμόδια οντότητα MC 

στην περιοχή σας ή στη χώρα κατοικίας σας), δεν ισχύει για πακέτα που υπόκεινται σε Υπηρεσίες 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μίας αλλαγής σε επίπεδο 

υπηρεσίας. Όλες οι απαιτήσεις για απώλεια ή ζημιά ή καθυστέρηση κοινοποιούνται στην ισχύουσα Οντότητα 

MC σύμφωνα με το τιμολόγιο από τον αρχικό αποστολέα. 

(iii) Ιταλία. Εάν χρησιμοποιείτε τις προσωπικές και εμπορικές υπηρεσίες UPS 

My Choice® στην Ιταλία: 

Δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε αντιδικία που προκύπτει από ή σε σχέση με τις προσωπικές και 
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εμπορικές υπηρεσίες UPS My Choice® διέπεται από την ιταλική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία που 

προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς των προσωπικών και εμπορικών υπηρεσιών UPS My Choice®, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ερώτησης σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, την κατασκευή, την 

εκτέλεση ή τον τερματισμό των όρων της παρούσας Σύμβασης που ισχύουν για τις προσωπικές και εμπορικές 

υπηρεσίες UPS My Choice® ή των ισχυόντων Όρων MC, θα παραπεμφθούν αποκλειστικά στο Δικαστήριο του 

Μιλάνου.  

Συμφωνία. Σύμφωνα με και από τις επιδράσεις των Άρθρων 1341 και 1342 του ιταλικού 

Αστικού Κώδικα, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και εγκρίνει ρητά τα εξής: Δικαιώματα Τελικού 

Χρήστη Ενότητα 9.5(η) (Εξουσιοδότηση και Συναίνεση), Δικαιώματα Τελικού Χρήστη Ενότητα 9.5(στ) 

(Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας MC), Δικαιώματα Τελικού Χρήστη Ενότητα 9.5(στ) (Περιορισμός 

Νομικής Ευθύνης), Δικαιώματα Τελικού Χρήστη Ενότητα 9.5(ι) (Αποζημίωση), Δικαιώματα Τελικού Χρήστη 

Ενότητα 9.5(ια)(iii) (Δικαιοδοσία), Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Ενότητα 6 (Αναστολή, Διάρκεια και 

Τερματισμός), Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Ενότητα 9 (Περιορισμός Νομικής Ευθύνης) και Προϋποθέσεις, 

Ενότητα 12.9 (Συμμόρφωση με τους νόμους).  

(iv) Τουρκία. Εάν χρησιμοποιείτε τις προσωπικές και εμπορικές υπηρεσίες UPS 

My Choice® στην Τουρκία: 

Αντιδικίες. Εάν είστε κάτοικος Τουρκίας, οποιεσδήποτε αντιδικίες, απαιτήσεις ή αιτίες αγωγής 

που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών και εμπορικών 

υπηρεσιών UPS My Choice® στην Τουρκία, θα επιλύονται από την αρμόδια Τουρκική διαιτητική επιτροπή 

καταναλωτών ή το δικαστήριο υποθέσεων καταναλωτών. 

(v) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν χρησιμοποιείτε τις προσωπικές και 

τις εμπορικές υπηρεσίες του UPS My Choice® στις ΗΠΑ: 

UPS My Choice® Points. Δικαιώματα Τελικού Χρήστη. Αντικαθίσταται η ενότητα 9.5 (γ) (ii) 

και προστίθενται οι νέες ενότητες 9.5 (γ) (iii) και (iv) των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη ως εξής: 

 

(ii) UPS My Choice® Points. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία UPS My 

Choice® για τη διαχείριση αποστολών προς εσάς, ενδέχεται να σας δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχετε στο 

πρόγραμμα UPS My Choice® Points. Το πρόγραμμα UPS My Choice® Points προορίζεται για προσωπική χρήση. 

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση. Το πρόγραμμα UPS My Choice® Points παρέχει στις αποστολές που πληρούν 

τις προϋποθέσεις μια σειρά κινήτρων για την επιλογή συγκεκριμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής, όπως η αλλαγή 

της τοποθεσίας παράδοσης ή του επιπέδου εξυπηρέτησης και ο ορισμός της προτίμησης παράδοσης μίας 

αποστολής σε κατοικία («κίνητρο»). Το πότε κάποια αποστολή πληροί τις προϋποθέσεις για ένα κίνητρο το 

αποφασίζει η UPS. Η UPS δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει ένα κίνητρο για κάποια αποστολή και δικαιούται 

να αναστέλλει ανά διαστήματα την παροχή κινήτρων κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Όταν επιλέγετε ένα 

κίνητρο, ενδέχεται να κερδίσετε ένα σχετιζόμενο προνόμιο κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας 

εφοδιαστικής που σχετίζεται με το κίνητρο («πόντος»). Τα κίνητρα ποικίλλουν βάσει διάφορων παραγόντων όπως 

η τοποθεσία, το επίπεδο εξυπηρέτησης και η κατηγορία σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points. Οι πόντοι 

που κερδίζετε προστίθενται συνήθως στον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points εντός 24 

ωρών από την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας εφοδιαστικής του αντίστοιχου κινήτρου.  

Οι πόντοι δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά, δεν έχουν αξία μετρητών, έχουν καθαρά προωθητικό 

χαρακτήρα και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε δωροκάρτες που εκδίδονται από τρίτο μέσω ιστότοπου τον 

οποίο διαχειρίζεται κάποιος προμηθευτής της UPS («Ιστότοπος Προμηθευτή») εφόσον έχετε συγκεντρώσει τον 

απαιτούμενο αριθμό πόντων («Ανταμοιβή My Choice»). Οι πόντοι δεν λήγουν, αλλά η δυνατότητά σας να 

εξαργυρώσετε πόντους ενδέχεται να ακυρωθεί αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο UPS My Choice®, αν 

διακοπεί το πρόγραμμα UPS My Choice® Points ή ο λογαριασμός σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points, 

όπως περιγράφεται παρακάτω, ή αν διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει στο UPS My Choice® αλλάξει και 

αντικατασταθεί από διεύθυνση εκτός ΗΠΑ. Ενδέχεται οι ανταμοιβές My Choice να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή 

και να μπορείτε να εξαργυρώσετε πόντους μόνο στις ανταμοιβές My Choice που είναι διαθέσιμες εκείνη τη 

στιγμή. Επίσης, πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό πόντων που απαιτείται για μια ανταμοιβή My 

Choice, προκειμένου να αποκτήσετε τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων.  

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ Η UPS ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΤΕ 
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ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΝΤΩΝ UPS MY CHOICE® ΚΑΙ, ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΕΤΕ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ, ΝΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ 

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ MY CHOICE. ΑΝ 

ΦΤΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΝΤΩΝ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ UPS. Η UPS ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ 

ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ MY CHOICE (1) ΜΟΛΙΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ Ή (2) ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ 

ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΝΤΩΝ UPS MY CHOICE® 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ MY CHOICE. ΑΝ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ UPS MY CHOICE®, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΛΕΟΝ 

ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΞΑΡΓΥΡΩΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 

MY CHOICE.  

(iii) Ιστότοπος εξαργύρωσης. Η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο Προμηθευτή και η 

χρήση του για διαχείριση των πόντων σας και εξαργύρωσή τους σε ανταμοιβές My Choice υπόκεινται στους 

αναρτημένους όρους και προϋποθέσεις του προμηθευτή, που βρίσκονται στον ιστότοπο. Κάθε ανταμοιβή My 

Choice ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του συμβεβλημένου τρίτου εμπόρου που 

έχει εκδώσει την εν λόγω ανταμοιβή My Choice. Για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω 

εμπόρου, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Όροι και Προϋποθέσεις» της σελίδας λεπτομερειών για τις ανταμοιβές My 

Choice του ιστότοπου. 

(iv) UPS My Choice® Points – Τροποποίηση και τερματισμός. Η UPS διατηρεί 

το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει το πρόγραμμα UPS My Choice® Points, τα κίνητρα του προγράμματος 

ή οποιαδήποτε πολιτική που σχετίζεται με το πρόγραμμα, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός της να αλλάξει την αξία εξαργύρωσης των πόντων, να συγχωνεύσει το 

πρόγραμμα UPS My Choice® Points με άλλο πρόγραμμα ή να τροποποιήσει τον τρόπο λήψης, υπολογισμού ή 

εξαργύρωσης των πόντων. Η UPS ενδέχεται να διακόψει ή να αναστείλει το πρόγραμμα UPS My Choice® Points 

ως δυνατότητα της υπηρεσίας UPS My Choice®, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η UPS ενδέχεται 

να αναστείλει ή να τερματίσει, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα συμμετοχής σας στο 

πρόγραμμα UPS My Choice® Points για οποιονδήποτε λόγο, όπως σε περίπτωση που θεωρεί ότι έχετε παραβιάσει 

ή παραβλέψει την παρούσα ενότητα 9.5 των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη ή την ισχύουσα νομοθεσία, ή ότι 

έχετε ενεργήσει εις βάρος των συμφερόντων της UPS, ή ακόμη και χωρίς λόγο. Δεν θα μπορείτε πλέον να 

εξαργυρώνετε πόντους έξι μήνες μετά τη διακοπή του προγράμματος UPS My Choice® Points, τη λήξη της 

παρούσας σύμβασης, τον τερματισμό του δικαιώματός σας για πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας UPS My 

Choice® ή τον τερματισμό του δικαιώματός σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points. 

Αποδέχεστε ότι η UPS δεν θα έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντί σας σχετικά με τυχόν ανεξαργύρωτους 

πόντους μετά την πάροδο της προθεσμίας των έξι μηνών.  

Η UPS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points αν αυτός 

παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Κατά συνέπεια, μόλις ξεκινήσετε τη 

συμμετοχή σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points, αν δεν λάβετε πόντους με την επιτυχή ολοκλήρωση 

της υπηρεσίας εφοδιαστικής του κινήτρου που θα επιλέξετε, εντός δύο ετών μετά την αρχική συμμετοχή σας ή 

το τελευταίο καταγεγραμμένο κίνητρο για το οποίο έχετε λάβει πόντους, η UPS διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώσει τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points. Κατανοείται και αποδέχεστε ότι η 

ακύρωση του λογαριασμού σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points από τη UPS θα έχει ως αποτέλεσμα 

όλοι οι pόντοι που σχετίζονται με αυτόν τον λογαριασμό να μην είναι πλέον διαθέσιμοι για εξαργύρωση και εσείς 

να μη δικαιούστε να κερδίσετε ή να εξαργυρώσετε άλλους πόντους. Αν ο ακυρωμένος λογαριασμός σας στο 

πρόγραμμα UPS My Choice® Points αποκατασταθεί μετά την ακύρωση, η UPS ενδέχεται κατά τη διακριτική της 

ευχέρεια να επαναφέρει τη διαθεσιμότητα για εξαργύρωση τυχόν πόντων που έχετε κερδίσει. Η UPS έχει την 

αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν θα επαναφέρει τον λογαριασμό σας ή τυχόν πόντους σας 

μετά την ακύρωση. 

Η προθεσμία των έξι μηνών για εξαργύρωση πόντων, που αναφέρεται παραπάνω στην παρούσα παράγραφο 9.5 

(γ)(iv) δεν ισχύει (α) αν η UPS ακυρώσει τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα UPS My Choice® Points σύμφωνα 

με τη δεύτερη παράγραφο της παρούσας ενότητας 9.5(γ)(iv) ή (β) αν καταργήσετε την εγγραφή σας στην 

υπηρεσία UPS My Choice®. 

Το παρακάτω προστίθεται ως νέα πρόταση στο τέλος της ενότητας 9.5(δ) των Δικαιωμάτων 

Τελικού Χρήστη: 
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Κατανοείτε ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε γραπτή ειδοποίηση 10 ημερολογιακών ημερών εάν το ποσό των 

χρεώσεων και τελών που θα χρεωθείτε στον τρόπο πληρωμής διαφέρει από το αμέσως προηγούμενο ποσό 

πληρωμής, αλλά συμφωνείτε να παραιτηθείτε από τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης εάν το νέο ποσό πληρωμής 

δεν υπερβεί το ποσό της προηγούμενης πληρωμής κατά περισσότερο από τη διαφορά στο κόστος των υπηρεσιών 

που ζητήσατε από τι στιγμή που έγινε η επεξεργασία της τελευταίας χρέωσης στον τρόπο πληρωμής σας. 

 

Η παρακάτω παράγραφος προστίθεται στο τέλος της ενότητας 9.5 (δ): 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΤΑ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ΣΕ 

ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η UPS ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ UPS MY 

CHOICE®, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UPS MY CHOICE® POINTS, ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΛΑΘΗ, 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, 

ΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ, 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ UPS. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ UPS MY CHOICE®, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UPS MY 

CHOICE® POINTS, ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ.  

Προστίθεται μία νέα ενότητα 9.5(δ)(i) Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη ως εξής:  

(i) Οι Όροι MC περιλαμβάνουν, σε αυξανόμενη σειρά προτεραιότητας, τους Όρους και 

Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών/Δασμούς της UPS για αποστολές δεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες που 

βρίσκονται στο <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>, τον Οδηγό Τιμών 

και Υπηρεσιών της UPS που βρίσκεται στο 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>, την περιγραφή των Προσωπικών και 

Εμπορικών Υπηρεσιών του UPS My Choice® που διατίθενται στο 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> και στο 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>, κατά περίπτωση, την ενότητα 9.5 

των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη και τη Συμφωνία Διαιτησίας Απαιτήσεων, η οποία προβλέπει δεσμευτική 

διαιτησία απαιτήσεων σε ατομική βάση (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά), που διατίθεται στο 

<http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html>, που είναι σε ισχύ κατά τη 

στιγμή παροχής των Υπηρεσιών MC Logistics, καθεμία από τις οποίες ενσωματώνεται ρητά με παραπομπή σε 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις Προσωπικές και Εμπορικές Υπηρεσίες του UPS My Choice®. 

Αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών 

για Αποστολές Δεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της UPS, τον Οδηγό Τιμών και Υπηρεσιών της UPS, και τη 

Συμφωνία για Διαιτησία Απαιτήσεων και αποδοχή της εφαρμογής τους. 

Μια νέα παράγραφος προστίθεται στην ενότητα 9.5(i) των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη ως 

εξής:  

Μια οντότητα MC μπορεί, σε οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική και απεριόριστη 

διακριτική της ευχέρεια και χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή/και να 

διακόψει το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών MC Logistics, χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς ή ένα τρίτο μέρος.  

Η ενότητα 10.3 τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει τις ενότητες 9.5 (γ) (ii), (iii) και (iv) των 

Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. 

9.6 UPS® Branded Tracking Services. Εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν 

συνάπτετε την παρούσα Σύμβαση, συμφωνείτε επίσης ότι οι όροι της συμφωνίας Εντοπισμού Εμπορικών 

Σημάτων UPS® που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> θα διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας 

Υπηρεσίες εντοπισμού εμπορικών σημάτων UPS®, εάν η UPS σας εξουσιοδοτήσει ξεχωριστά να χρησιμοποιήσετε 

την εν λόγω υπηρεσία. 

10 Γενικά, Διάφορα 

https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf)
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
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10.1 UPS Hazardous Materials Functionality [Λειτουργία Επικίνδυνων Υλικών]. 

(a) Περιορισμοί. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία UPS Hazardous 

Materials (i) για να διευκολύνετε την αποστολή αυτών των επικίνδυνων αγαθών και υλικών που 

αναγνωρίζονται στη Συμφωνία Υπηρεσίας Επικίνδυνων Υλικών σας κατά την περίοδο όπου η εν λόγω 

Συμφωνία Υπηρεσίας Επικίνδυνων Υλικών είναι σε ισχύ και κατόπιν (ii) μόνο σε αυτές τις χώρες και 

επικράτειες που αναφέρονται στη Συμφωνία Υπηρεσίας Επικίνδυνων Υλικών σας όπου διατίθεται υπηρεσία 

επικίνδυνων υλικών. 

(b) Αποποίηση. Η UPS ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΟΤΙ: (i) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ UPS HAZARDOUS MATERIALS ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ UPS Ή ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, Ή ΟΤΙ (ii) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ/UPS HAZARDOUS MATERIALS ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Ή ΟΔΙΚΩΣ, ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΝΟΜΩΝ: 

(c) Αποζημίωση. ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΖΗΜΙΩΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

UPS ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ UPS ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΕΣΑΣ Η ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Η 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΣ UPS HAZARDOUS MATERIALS FUNCTIONALITY. 

10.2 Τροποποίηση των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. Η UPS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα 

Δικαιώματα Τελικού Χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή, με την ανάρτηση 

μίας αναθεωρημένη έκδοση στο διαδικτυακό τόπο 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/EUR.pdf> ή με τη διάθεσή τους για δική σας ανασκόπηση. 

Οποιεσδήποτε μετατροπές στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

οποιωνδήποτε μετατροπών στις αποποιήσεις εγγύησης ή στους περιορισμούς ευθύνης, θα αντικαθιστούν τα 

προηγούμενα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη για κάθε χρήση της Τεχνολογίας της UPS που θα λαμβάνει χώρα 

μετά την ανακοίνωση ή τη διαθεσιμότητα των τροποποιημένων Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη και η συνεχόμενη 

χρήση της Τεχνολογίας της UPS μετά την ανακοίνωση ή τη διαθεσιμότητα των τροποποιημένων Δικαιωμάτων 

Τελικού Χρήστη συνιστά τη συμφωνία σας στις μετατροπές. Οι εν λόγω μετατροπές δεν θα έχουν ισχύ για το 

Λογισμικό. Η Συμφωνία που είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή που λαμβάνετε μία συγκεκριμένη έκδοση του 

Λογισμικού θα διέπει συνεχώς τη χρήση από εσάς της εν λόγω έκδοσης του Λογισμικού. 

10.3 Επιβίωση των Όρων μετά τον Τερματισμό. Παρά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης για 

οποιοδήποτε λόγο, οι ακόλουθες Ενότητες αυτών των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη θα παραμένουν σε ισχύ 

μετά από οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία: Ενότητες Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη 1.1(b), 1.1 (c), 1.1(d), 3.3(d), 

3.3(e), 3.3(f), 3.7 (d), 3.7(e), 5.5(b), 5.5(c), 5.6(b), 5.6(c), 5.7(d), 5.8 (b) (τελευταία πρόταση), 5.11 (τελευταία 

πρόταση), 6.2, 9.1(b), , 9.4(c), 9.4(d), 9.5(j), 9.5(k), 10.1(b) και 10.1 (c). 

  

https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/EUR.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι καθορισμένοι όροι χρησιμοποιούνται στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη.  

 

Διαχειριστής είναι ένας χρήστης εξουσιοδοτημένος από τον Πελάτη που έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τη 

χρήση μιας Τεχνολογίας UPS από εσάς. 

API σημαίνει Application Programming Interface (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών). 

Τεχνικά Εγχειρίδια ΑΡΙ σημαίνει τα Τεχνικά Εγχειρίδια, δηλαδή τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένου 

οποιουδήποτε δείγματος κώδικα λογισμικού για τη δημιουργία Διασυνδέσεων στις ΑΡΙ του Κιτ Κατασκευαστή 

Εφαρμογών της UPS (UPS Developer Kit APIs) που έχει καταστεί διαθέσιμο από την UPS και οποιεσδήποτε 

ενημερώσεις σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Οδηγού του UPS TradeAbility, όλα εκ των 

οποίων αποτελούν Εμπορικές Απόρρητες Πληροφορίες των Συμβαλλομένων της UPS. 

APList ορίζεται στην Ενότητα 8.2(α) των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. 

Εφαρμογή(ές) σημαίνει τα προϊόντα λογισμικού ή τους ιστότοπους που έχουν πρόσβαση σε ένα API του 

Developer Kit της UPS. 

Δεδομένα Τιμολόγησης σημαίνει Πληροφορίες που είναι ηλεκτρονικές πληροφορίες τιμολόγησης οι οποίες 

γνωστοποιούνται από την UPS σε σάς (ή από τον εγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσιών, κατά περίπτωση).  

Μορφή Αρχείου σημαίνει μία ή περισσότερες από τις μορφές αρχείου που διατίθεται αυτήν τη στιγμή από την 

UPS και έχουν συμφωνηθεί από κοινού από την UPS και εσάς. Κάθε μορφή(ές) αρχείου μπορεί να τροποποιηθεί 

κατά διαστήματα από την UPS σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις σημαίνει η συγκεκριμένη ενότητα της Σύμβασης που υπογράψατε Εσείς ή στην 

οποία κάνατε κλικ. Η έκδοση clickthrough των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων συμπεριλαμβάνεται σε αυτό 

το έγγραφο. 

Η Συμφωνία Υπηρεσιών Επικίνδυνων Υλικών σημαίνει μια Συμφωνία μεταξύ εσάς και της UPSI για τη 

μεταφορά επικίνδυνων αγαθών ή άλλων επικίνδυνων υλικών που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη 

Συμφωνία για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών, τη Συμφωνία για τη Διεθνή Μεταφορά Μικρών Πακέτων 

Επικίνδυνων Υλικών, τη Συμφωνία για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών, τη Συμφωνία για τη Διεθνή 

Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών σε Εξαιρούμενες Ποσότητες ή τη Συμφωνία για τη Μεταφορά Επικίνδυνων 

Αγαθών σε Εξαιρούμενες Ποσότητες. 

Διασυνδέσεις σημαίνει τις διασυνδέσεις στις ΑΡΙ του Κιτ UPS Developer Kit που φιλοξενείται στα Συστήματα 

της UPS και έχουν αναπτυχθεί από εσάς σύμφωνα με τα Τεχνικά Εγχειρίδια UPS ΑΡΙ και την παρούσα Σύμβαση. 

Εσωτερική Χρήση σημαίνει τη χρήση του Πελάτη εντός της επιχείρησής του (ή εάν είστε ιδιώτης, τη χρήση ως 

καταναλωτής), για την επεξεργασία και διαχείριση παραδιδόμενων αποστολών στην UPSI προς αποκλειστικό 

όφελός σας και όχι προς όφελος άλλων. Για σαφήνεια, ο όρος Εσωτερική Χρήση δεν περιλαμβάνει τη 

μεταπώληση, τη διανομή, την αναδιανομή ή τη παραχώρηση πρόσβασης στην Τεχνολογία ή τις Πληροφορίες της 

UPS σε τρίτους, ούτε περιλαμβάνει τη χρήση οποιασδήποτε Τεχνολογίας ή Πληροφοριών της UPS κατά την 

εκτέλεση υπηρεσιών ως Πάροχος Υπηρεσιών, εκτός εάν η UPS έχει επιτρέψει αυτήν τη χρήση με ξεχωριστό 

έγγραφο (π.χ., Έντυπο Εντολής Ανταλλαγής Δεδομένων) ή τη χρήση της Τεχνολογίας ή των Πληροφοριών της 

UPS για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ή logistics σε τρίτον.  

Αναγνωριστικό Τοποθεσίας (LID) σημαίνει ένας χαρακτηρισμός που ανατίθεται σε μία φυσική τοποθεσία. 

Λογαριασμός Τοποθεσίας Συστήματος σημαίνει ένας Λογαριασμός Συστήματος CampusShip της UPS που 

συνδυάζεται με την Τοποθεσία Πελάτη. 

Εγγραφόμενος My Choice έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 3.7(α) των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. 

Καταγραφή Συγκατάθεσης του Εγγραφόμενου My Choice έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 

3.7(γ)(iii) των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. 

Κοινοποίηση Συγκατάθεσης της Εγγραφής My Choice έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 3.7(γ)(i). 

Στοιχεία Εγγραφής My Choice έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 3.7(α) των Δικαιωμάτων Τελικού 

Χρήστη. 
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Υλικά Μάρκετινγκ της Εγγραφής My Choice  

 

 

 

 

Στοιχεία Επιπέδου Δέματος (PLD) σημαίνει ένα σετ αναγνωριστικών στοιχείων για ένα δέμα, γνωστό επίσης 

και ως στοιχεία επιπέδου δέματος, που ορίζεται και χρησιμοποιείται από τους Συμβαλλόμενους της UPS σε 

ορισμένο τμήμα της Τεχνολογίας της UPS. 

Στοιχεία Ασφαλείας σημαίνει διαπιστευτήρια που εκδίδονται από την UPS και συγκεκριμένα για εσάς, τα οποία 

επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση στην Τεχνολογία UPS κατά την αποκλειστική κρίση της UPS.  

Παραδείγματα στοιχείων ασφαλείας περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό (ID) σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης 

στο προφίλ σας στην UPS, που διατηρείται στο ups.com (γνωστά παλαιότερα ως κωδικός πρόσβασης και ID 

σύνδεσης στο My UPS) και το Κλειδί του Κατασκευαστή του API Κιτ Κατασκευαστή Εφαρμογών της UPS και 

το Κλειδί Πρόσβασης στο API Κιτ Κατασκευαστή Εφαρμογών της UPS και το Αναγνωριστικό Πελάτη, το 

Μυστικό Πελάτη, το Διακριτικό Πρόσβασης και το Διακριτικό Ανανέωσης που παράγονται από το OAuth, το 

οποίο επιτρέπει περιορισμένη πρόσβαση στο Κιτ Κατασκευαστή Εφαρμογών της UPS που τηρείται στα 

Συστήματα UPS. Για λόγους ευκρίνειας, τα στοιχεία σύνδεσής σας που σχετίζονται με στοιχεία σύνδεσης σε έναν 

τρίτο πάροχο (π.χ. Facebook) και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της λειτουργίας εγγραφής (single-sign on) 

στο προφίλ σας στην UPS που διατηρείται στο ups.com, δεν αποτελούν Στοιχεία Ασφάλειας.  

Ο Πάροχος Υπηρεσιών καθορίζεται από τον ορισμό που παρέχεται στην τρίτη παράγραφο των Γενικών Όρων 

και Προϋποθέσεων. 

Λογαριασμός Συστήματος σημαίνει ένας λογαριασμός πρόσβασης για την Τεχνολογία UPS που εκχωρείται σε 

ένα χρήστη της Τεχνολογίας της UPS. 

Λύση Τρίτου Μέρους σημαίνει οποιαδήποτε τεχνολογία που αναπτύσσεται από ένα Πρόσωπο που δεν είναι 

συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης και έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης της σε εσάς, που έχει εγκριθεί 

για διανομή από την UPS και παρέχει πρόσβαση στα Συστήματα της UPS. Οι λύσεις UPS Ready που έχουν 

πρόσβαση στις API του Developer Kit της UPS είναι ένας τύπος Λύσης Τρίτου Μέρους. 

Τοποθεσία UPS Access Point σημαίνει οποιαδήποτε τοποθεσία υπηρεσιών UPS Access Point®, που λαμβάνει 

και διατηρεί πακέτα που αποστέλλονται από την UPS για παραλαβή από τον τελικό παραλήπτη.  

Εφαρμογή UPS Access Point σημαίνει μια εφαρμογή που περιλαμβάνει διασύνδεση με τη λειτουργία UPS 

Access Point της UPS Locator API ή που ενσωματώνει το UPS Locator Plug-in ή ένα τμήμα του αρχείου APList. 

Ανταγωνιστής της UPS σημαίνει (α) οποιαδήποτε εταιρία μεταφοράς ή εταιρία μεταφοράς εφοδιαστικής 

αλυσίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένη εταιρία αυτής, (β) Federal Express, United States Postal Service και DHL 

ή (γ) οποιαδήποτε οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με οποιαδήποτε από τις 

οντότητες στις ενότητες (α) ή (β) του παρόντος ορισμού. 

API του Developer Kit της UPS σημαίνει όλες τις API σε συστήματα της UPSI που προσδιορίζονται από την 
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UPS ως API Developer Kit UPS. Οι API του Developer Kit της UPS περιλαμβάνουν αυτές που αναφέρονται στις 

«API Κιτ Προγραμματιστή της UPS» στο Παράρτημα Β των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. 

UPSI σημαίνει οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές ή/και τμήματα της United Parcel Service, Inc. 

Υπηρεσία(ες) UPS Bulk Data αναφέρεται στις υπηρεσίες δεδομένων που προσδιορίζονται ως «Υπηρεσίες 

μαζικών δεδομένων UPS» (UPS Bulk Data Services) στο Παράρτημα Β των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. 

Δικαιούχοι Αποζημίωσης της UPS σημαίνει οι Συμβαλλόμενοι της UPS και οι διάδοχοι και εκχωρητές της. 

UPS Mobile App (εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας της UPS) σημαίνει οποιεσδήποτε εφαρμογές λογισμικού που 

παρέχονται από την UPS και είναι σχεδιασμένες για λήψη και λειτουργία σε ασύρματο λειτουργικό σύστημα 

χειρός (π.χ. το Apple iOS ή Google Android) και για πρόσβαση στον Ιστότοπο Κινητής Τηλεφωνίας της UPS. 

UPS Ready Solution(s) σημαίνει οποιοδήποτε φιλοξενούμενο προϊόν ή προϊόντα που η UPS έχει εγκρίνει για 

διανομή και έχει οριστεί ως «UPS Ready Solution» που περιλαμβάνει διεπαφές με τα Συστήματα της UPS και 

έχει λάβει άδεια ή διατίθενται από πρόσωπο εκτός της UPSI. 

Όροι και Προϋποθέσεις της UPS για Διακίνηση/Υπηρεσία σημαίνει τα έγγραφα σε μία χώρα ή επικράτεια, τα 

οποία περιγράφουν τις υπηρεσίες της UPS για αποστολές μικρών δεμάτων και μεταφορές φορτίου που διατίθενται 

από αυτήν τη χώρα, τους όρους και προϋποθέσεις για αυτές τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες. 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της UPS για Διακίνηση/Υπηρεσία για πολλές χώρες και επικράτειες, αναγράφονται 

στη σελίδα για τη συγκεκριμένη χώρα στη διεύθυνση UPS.com. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 

Όροι και Προϋποθέσεις της UPS για Διακίνηση / Υπηρεσία αποτελούνται από: (α) το Δασμολόγιο/Όρους και 

Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της UPS για Αποστολές Πακέτων στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκεται στο 

<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>, (β) τον Οδηγό Τιμών και 

Υπηρεσιών της UPS στο <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf> και (γ) τους 

Όρους και Προϋποθέσεις της Σύμβασης της UPS για τις Αεροπορικές Μεταφορές Εμπορευμάτων της UPS στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και Διεθνώς στο <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-

conditions/air-freight.page>. 

Διαδικτυακοί Tόποι της UPS σημαίνει τη διεύθυνση https://www.ups.com/ («UPS.com») και οποιονδήποτε 

άλλο ιστότοπο του Διαδικτύου του οποίου ο έλεγχος και η λειτουργία γίνεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της 

UPS ή η πρόσβαση γίνεται μέσω της Τεχνολογίας της UPS. 

Χρήστης Πωλητής σημαίνει έναν υπάλληλο ενός τρίτου προμηθευτή πελάτη ή πωλητή εξουσιοδοτημένου από 

τον Πελάτη να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση της τεχνολογίας CampusShip της UPS προς όφελος του Πελάτη 

μέσω του Λογαριασμού Συστήματος που καθιερώθηκε από τον Πελάτη για τον συγκεκριμένο Χρήστη Πωλητή, 

όπου ο εν λόγω Λογαριασμός Συστήματος συσχετίζεται με την τοποθεσία του Πωλητή και περιορίζεται στην 

αποστολή σε έναν προκαθορισμένο κατάλογο Τοποθεσιών Πελάτη.

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

Τεχνολογία της UPS 

Παρακάτω είναι μια λίστα της Τεχνολογίας της UPS από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών των 

Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη. Η UPS μπορεί να διαγράψει ή να προσθέσει κατά καιρούς μία Τεχνολογία της 

UPS. Η χρήση πρόσθετων Τεχνολογιών UPS θα υπόκειται στις ισχύουσες ενότητες της παρούσας Σύμβασης. 

UPS Developer Kit APIs 

UPS® Tracking API 

UPS® Rating API 

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API και UPS Street Level 

Address Validation API 

UPS® Time in Transit API 

UPS® Shipping API 

UPS Signature Tracking™ API 

UPSTForce Freight™® Shipping API  

UPSTForce Freight™® Rating API  

 UPSTForce Freight™® Pickup API  

UPS® Locator API 

Λήψη Αρχείων της UPS® για το Quantum View™ 

UPS® Pickup (Collection) API 

UPS Delivery Intercept™ API 

TForce Freight® Pickup Ground Freight API 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API  

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS® Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API και UPS My 

Choice® Enrollment API 

UPS® Locator API for UPS Access Point Locations  

UPS® Incremental PLD API 

UPS® Pre-Notification API 

UPS® Dangerous Goods API 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

Τεχνολογίες της UPS με πρόσβαση από το 

Διαδίκτυο 

Τεχνολογία UPS CampusShip™ 

UPS® PLD Certification Tool 

Quantum View™ Data Service [Υπηρεσία 

Δεδομένων Quantum View] 

Quantum View Manage™ Service [Υπηρεσία 

Διαχείρισης Quantum View] 

Quantum View Manage™ for Importers Service. 

[Διαχείριση Quantum View για Υπηρεσία 

Εισαγωγέων] 

UPS® Claims on the Web Service 

Διαχειριστής Επιστροφών UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

[Αποστολή UPS.com (Αποστολή UPS μέσω του 

Διαδικτύου)] 

UPS.com™ TForce Freight® Shipping 

UPS.com™ Tracking (συμπεριλαμβανομένου του 

UPS Signature Tracking) [Παρακολούθηση UPS.com 

(συμπεριλαμβανομένης και της Παρακολούθησης 

Υπογραφής) (μικρά πακέτα / αεροπορικές 

αποστολές)] 

UPS.com™ Calculate Time and Cost [Χρόνος και 

κόστος UPS.com (μικρά πακέτα / αεροπορικές 

αποστολές)] 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance Service 

Υπηρεσίες UPS TradeAbility™ 

UPS® Retail Package Drop Off 

 

UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup 

Process 

UPS® Schedule a Pickup (μικρά πακέτα / 

αεροπορικές αποστολές) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com™ Alert Customization Tool [Εργαλείο 

Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων] 

UPS.com™ Διαχείριση Χρεώσεων Εισερχομένων 

UPSTForce Freight™® Bill of Lading 

UPSTForce Freight™® Tracking 

UPSTForce Freight™® Rating 

UPSTForce Freight™® Notify 

UPSTForce Freight™® Pickup 
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UPSTForce Freight™® Images 

UPSTForce Freight™® Reporting 

UPSTForce Freight™® Customize 

UPS Supply Chain Solutions Symphony® 

UPS® Trailer Reservation System 

UPS® Virtual Assistant 

 

UPS Software [Λογισμικό της UPS] 

Λογισμικό UPS WorldShip® 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 

Λογισμικό UPS® CrossWare 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Λογισμικό UPS® UPSlink 

UPS® File Download for Quantum View™ 

software [Λήψη Αρχείων της UPS® για το 

λογισμικό Quantum View™] 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point™ 

Locations 

UPS: International Shipping Plug-in  

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 

 

 

Υπηρεσίες UPS Bulk Data Services 

UPS Data Exchange Services: [Υπηρεσίες 

Ανταλλαγής Δεδομένων της UPS] 

 Παράδοση μέσω EDI 

 Παράδοση μέσω FTP 

 Παράδοση με φυσικά μέσα 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 

Locations 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 

 

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας της UPS 

UPS® Customized Alerts Functionality 

[Λειτουργία Διαμορφωμένων Ειδοποιήσεων] 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Quantum View Notify™ Service 

UPS My Choice® for Business 

Υπηρεσία UPS My Choice®  

UPS® Branded Tracking 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Επιτρεπόμενη Επικράτεια 

Τεχνολογία της UPS Επιτρεπόμενη Επικράτεια 

UPS Developer Kit APIs 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

Web Accessed UPS Technologies 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS WorldShip® software 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS® CrossWare software 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Όλες οι χώρες εκτός από την Αγκόλα, την Ανγκουίλα, την 

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, την Αρμενία, την Αρούμπα, 

τη Λευκορωσία, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, το 

Μπρουνέι, την Καμπότζη, το Κουρασάο, τη Δομινίκα, τις 

Νήσους Φίτζι, τη Γεωργία, τη Γρενάδα, την 

Γκουανταλούπη, το Γκουάμ, το Γκερνσεϊ, τη Γουινέα, την 

Γουιάνα, την Αϊτή, την Ισλανδία, το Ιράκ, τη Τζαμάικα, το 

Τζέρσεϋ, το Λάος, το Λίβανο, 

τι Λιβύη, το Λιχτενστάιν, την ΠΓΔΜ, τη Μαδαγασκάρη, το 

Μαλάουι, το Μάλι, τη Μαυριτανία, το Μονακό, το 

Μονσεράτ, το Νεπάλ, τη Ρεϋνιόν, τη Σενεγάλη, το Σαιντ 

Μαρτίν, το Σεντ Κιτς & Νέβις, την Αγία Λουκία, το Σαιντ 

Βίνσεντ και Γρεναδίνες, το Σουρινάμ, την Τανζανία, το 

Τρινιντάντ & Τομπάγκο, την Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν 

και την Απαγορευμένη Επικράτεια 

UPS® UPSlink software 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS® File Download for Quantum View™ 

software 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point 

Locations 

Καναδάς, Ιταλία, Μεξικό, Πολωνία, Πουέρτο Ρίκο, 

Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 

UPS: International Shipping Plug-in  Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες 

UPS® External Address Book Plug-In 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS® Thermal Printer Plug-In 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 
Καναδάς, Κίνα, Γερμανία, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο και 

Ηνωμένες Πολιτείες 

UPS Data Exchange Services 
Όπως ορίζεται στο σχετικό έντυπο παραγγελίας ανταλλαγής 

δεδομένων 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 

Locations 

Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS® Host Manifest Upload Service Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

UPS® Email Invoice 

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Τσεχία, 

Δανία, Φινλανδία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων των 

υπερπόντιων κτήσεων της Γαλλίας), Γερμανία, Χονγκ 

Κονγκ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μεξικό, 

Ολλανδία, (συμπεριλαμβανομένων των Μποναίρ, Σάμπα και 

Αγίου Ευσταθίου), Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, 

Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 

UPS® Customized Alerts Functionality 

Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία 

(συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων κτήσεων της 

Γαλλίας), Γερμανία, Ιταλία, Μεξικό, Ολλανδία 

(συμπεριλαμβανομένων των Μποναίρ, Σάμπα και Αγίου 

Ευσταθίου), Πολωνία, Πουέρτο Ρίκο, Ισπανία, Ηνωμένο 
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Τεχνολογία της UPS Επιτρεπόμενη Επικράτεια 

Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Καναδάς, Κίνα, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων των 

υπερπόντιων κτήσεων της Γαλλίας), Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, 

Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Quantum View Notify™ Service 
Όλες οι χώρες και επικράτειες εκτός από την Απαγορευμένη 

Επικράτεια 

UPS My Choice® for Business 

Αλβανία, Αλγερία, Αγκόλα, Αργεντινή, Αυστραλία, 

Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, 

Μπαγκλαντές, Βέλγιο, Βερμούδες, Βολιβία, Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Μπουρούντι, Καμερούν, 

Καναδάς, Νήσοι Κέιμαν, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα 

Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δημοκρατία του Κονγκό, 

Δανία, Τζιμπουτί, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, 

Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Αιθιοπία, Φινλανδία, 

Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γουατεμάλα, 

Ονδούρα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, 

Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζαμάικα, 

Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λετονία, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μακάο, Μαλαισία, Μάλτα, 

Μαυρίκιος, Μεξικό, Μολδαβία, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, 

Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νικαράγουα, Νιγηρία, Νορβηγία, 

Ομάν, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Κατάρ, Ρουμανία, 

Ρωσία, Ρουάντα, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ισπανία, 

Σρι Λάνκα, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, Τανζανία, Ταϊλάνδη, 

Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Τουρκία, Ουγκάντα, 

Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ηνωμένες Πολιτείες, Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 

Πολιτειών, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Χάμπια και 

Ζιμπάμπουε. 

Υπηρεσία UPS My Choice®  

Αλβανία, Αλγερία, Αγκόλα, Αργεντινή, Αυστραλία, 

Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, 

Μπαγκλαντές, Βέλγιο, Βερμούδες, Βολιβία, Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Μπουρουντί, Καμερούν, 

Καναδάς, Νησιά Καϊμάν, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, 

Τσεχία, Δανία, Τζιμπουτί, Δομινικανή Δημοκρατία, 

Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Αιθιοπία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, 

Γουατεμάλα, Ονδούρα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ινδία, 

Ινδονησία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ισραήλ, Ιταλία, Ακτή 

Ελεφαντοστού, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, 

Νότια Κορέα, Κουβέιτ, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Μακάο, Μαλάουι, Μαλαισία, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μεξικό, 

Μολδαβία, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, 

Νικαράγουα, Νιγηρία, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, 

Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, 

Ρουάντα, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, 

Νότια Αφρική, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουηδία, Ελβετία, 

Ταϊβάν, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τουρκία, Παρθένοι 

Νήσοι των ΗΠΑ, Ουγκάντα, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, 

Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε 

 


