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ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όροι συνεργασίας
Λαμβάνοντας υπόψη τους αμοιβαίους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Gano Excel
και ο/η υποψήφιος/α, συμφωνούν στα εξής :
• Ως Συνεργάτης, είμαι νόμιμα 18 ετών και άνω την στιγμή κατά την οποία υπογράφω αυτή τη
συμφωνία. Θα είμαι ανεξάρτητος/η ανάδοχος έργου, υπεύθυνος/η για την δική μου επιχείρηση και όχι
εργαζόμενος /η ή νόμιμος εκπρόσωπος /η στην/της Gano Excel. Είμαι υπεύθυνος/η για την πληρωμή
όλων των φόρων ως αυτοαπασχολούμενος/η και / ή των επαγγελματικών αδειών .
• Για να γίνει κάποιος Συνεργάτης της Gano Excel, πρέπει να πληρώσει ένα τέλος εγγραφής όπως
ορίζεται από την εταιρεία καθώς επίσης να αγοράσει και ένα τουλάχιστον προϊόν. Στη συνέχεια ο
συνεργάτης θα εφοδιάζεται με τον ειδικό κωδικό (με την χρήση του οποίου θα έχει πρόσβαση στον
ιστότοπο της εταιρείας ) με την δική του προσωπική ιστοσελίδα κα με διάφορα πληροφοριακά έντυπα
• Ο/Η Συνεργάτης καταλαβαίνει ότι αυτός/ή δεν θα μεταπωλεί τα προϊόντα σε τιμές χονδρικής
χαμηλότερες από αυτές που ορίζει κάθε φορά η εταιρεία .
• Ο υποψήφιος Συνεργάτης της Gano Excel μπορεί επίσης να κάνει την αίτησή του μέσω της
ιστοσελίδας ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες .
• Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής (με οποιονδήποτε τρόπο) ο προσωρινός συνεργάτης
είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Gano Excel Greece συμπληρωμένη την πρωτότυπη
κωδικοποιημένη αίτηση υπογεγραμμένη μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας του. Μετά την
ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου συνεργάτη από την εταιρεία, αυτός θα θεωρείται πια
κανονικός Συνεργάτης.
• Αυτή η συμφωνία μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από τον Συνεργάτη μόνο με γραπτή
έγκριση της Gano Excel. Σε περίπτωση απώλειας του Συνεργάτη η σύμβαση μεταβιβάζεται στον
νόμιμο κληρονόμο του με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις .
• Προκειμένου το σύστημα μάρκετινγκ να διατηρείται βιώσιμο και να συμμορφώνεται με τις αλλαγές
της ισχύουσας νομοθεσίας ή των οικονομικών συνθηκών, η παρούσα Αποδοχή Όρων μπορεί να
αλλάζει ή να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό. Ο Συνεργάτης καταλαβαίνει ότι αυτός θα είναι
υπεύθυνος για όλες αυτές τις αλλαγές και τις ενημερώσεις.
• Παρόλο που η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση του Συνεργάτη
σχετικά με τις ισχύουσες τιμές, προωθητικές ενέργειες και για την επιχειρησιακή πολιτική της
εταιρείας εν γένει, η ευθύνη για την ενημέρωση βαρύνει αποκλειστικά τον Συνεργάτη.
• Οι παραγγελίες αποστέλλονται στην διεύθυνση που έδωσε ο Συνεργάτης κατά την εγγραφή του ή σε
οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση υποδείξει ο Συνεργάτης κατά την εκτέλεση της παραγγελίας με δική του
ευθύνη και μόνο για την συγκεκριμένη παραγγελία. Όλες οι παραγγελίες επιβαρύνονται με έξοδα
ταχυμεταφοράς όπως αναφέρονται στο δελτίο παραγγελίας και μπορούν να αλλάζουν από καιρό σε
καιρό.
• Ο Συνεργάτης πρέπει πάντα να ενεργεί με τρόπους σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας και να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξή της.
• Από την στιγμή που ο Συνεργάτης θα φτάσει στην βαθμίδα του Director και άνω, τότε σε καμία
περίπτωση δεν θα επιτρέπεται ο Συνεργάτης να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο υπέρ άλλης
ανταγωνιστικής εταιρείας.

Ως ανταγωνιστική εταιρεία νοείται οποιαδήποτε εταιρεία που είτε πωλεί παρόμοια προϊόντα ή
χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα πωλήσεων με την Gano Excel, δηλαδή το σύστημα Άμεσης Πώλησης
(direct selling) και Πολυεπίπεδου Μάρκετινγκ (MLM).
• Εφόσον ο Συνεργάτης επιθυμεί να χρησιμοποιεί τα λογότυπα και σήματα της Gano Excel
υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα τον όρο ''Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Gano Excel''.
• Ο Συνεργάτης ενημερώνεται για τις προωθητικές ενέργειες, πακέτα, κίνητρα πωλήσεων, σχέδιο
ανταμοιβής, όρους συνεργασίας και λεπτομέρειες που αφορούν την ομαλή συνεργασία μόνο από το
επίσημο site της εταιρείας που είναι www.ganoexcel.com
• Ο οποιοσδήποτε συνεργάτης απαγορεύεται να μεταφέρει δίκτυο άλλου συνεργάτη άλλης δομής ή
ακόμα και της δικής του δομής είτε αυτό είναι στο όνομα συγγενικού του προσώπου ή άλλου ατόμου.
• Οι πληρωμές προμηθειών, βάση του προγράμματος ανταμοιβής που καθορίζεται από την εταιρεία,
εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται στον δικαιούχο Συνεργάτη από την 20η μέχρι και την 30η ημέρα
του επόμενου μήνα της εκκαθάρισης σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό υποδείξει ο Συνεργάτης.
• Απαγορεύεται η δημιουργία , εκτύπωση , αναπαραγωγή, παραποίηση με οποιοδήποτε τρόπο των
εντύπων, πληροφοριακού υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού ) , υλικών συσκευασίας, προωθητικών
εντύπων, αιτήσεων εγγραφής και οποιοδήποτε άλλου εγγράφου (έντυπου ή ηλεκτρονικού ) της
εταιρείας.
• Όλοι οι παραπάνω όροι σε συνδυασμό με αυτούς που αναφέρονται στο επίσημο ιστότοπο της
εταιρείας θεωρούνται σπουδαίοι και ουσιώδεις . Σε περίπτωση που παραβιαστεί κάποιος από αυτούς
τους όρους η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την συνεργασία με τον Συνεργάτη χωρίς
καμία προειδοποίηση και με επιφύλαξη για παντός νόμιμου δικαιώματος της.
• Αυτή η συμφωνία διέπεται από την Νομοθεσία και κανονισμούς κάθε χώρας.

