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Better Globe AS, Postboks 410, 1502 Moss, NORWAY 

 
 

Όροι και Προϋποθέζεις για Πρέζβεις 
 

 
1. Πρέζβης 

 
1.1.    Οη Πξέζβεηο ηεο Better Globe AS (BG): 

   a)  Έρνπλ ην δηθαίσκα λα αγνξάδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο BG ζε ηηκέο γηα Πξέζβεηο. 
   b)  Έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσινχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο BG βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο. 
   c)  Έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο νξγάλσζε πσιήζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ άιινπο πξέζβεηο θαη ηα κέιε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην Μάξθεηηλγθ ηεο BG 
1.2      Θα βνεζήζσ θαη ζα ππνζηεξίμσ ηνπ λένπο Πξέζβεηο κνπ θαη ζα ηνπο δηδάμσ λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα κε ην ζρέδην      
           κάξθεηηλγθ ηεο BG. 
1.3      Θα ππαθνχσ ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα πνπ δσ, θαη ζα γλσζηνπνηψ φια ηα 

θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα πνπ ζα ιακβάλσ απφ ηελ BG ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο 
1.4      Θα αζθήζσ ην επάγγεικά κνπ σο Πξέζβεο κε αθεξαηφηεηα θαη πάληα κε εηιηθξίλεηα ζηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχσ. Θα θάλσ φηη 

είλαη θαιχηεξν ηφζν γηα ηε BG φζν γηα ηνπο άιινπο Πξέζβεηο θαη Μέιε. 
1.5      Θα ρξεζηκνπνηψ κφλν ηα επίζεκα ζπκθσλεηηθά πσιήζεσλ θαη έληππα παξαγγειηψλ ηεο BG φηαλ πσιψ πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο BG, θαη ζα αθνινπζψ ηηο δηαδηθαζίεο θαη εληνιέο απφ ηελ BG, ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο 
παξαγγειίαο θαη ηελ απνζηνιή ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ ζηελ BG 

1.6      Σπκθσλψ φηη εγψ, σο πξέζβεο ζηελ BG, δελ είκαη ππάιιεινο, αληηπξφζσπνο, ζπλεξγάηεο ή franchisee ηεο BG. 
1.7     Γελ είκαη εμνπζηνδνηεκέλνο, νχηε έρσ δηθαίσκα λα αλαιακβάλσ ρξέε ή λα αλνίμσ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην φλνκα ηεο 

BG ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 
1.8     Γλσξίδσ φηη ππφθεηκαη ζηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο BG ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θάλσ ηελ επηρείξεζή κνπ θαη αθνξά ην 

Σρέδην Μάξθεηηλγθ ηεο BG  
1.9   Σπκθσλψ φηη είκαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο δαπάλεο πνπ έρσ ππνζηεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδνηπνξηθψλ 

εμφδσλ, γξαθηθψλ εηδψλ, ελνηθίαζε γξαθείσλ, ηειέθσλα θαη άιια έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο ηεο BG επηρείξεζήο κνπ. 
1.10   Γλσξίδσ φηη δελ είκαη ππάιιεινο ηεο BG θαη σο εθ ηνχηνπ είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θφξσλ κνπ. Η BG δελ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ παξαθξάηεζε πξνκεζεηψλ κνπ. 
1.11   Γέρνκαη φηη είκαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιισ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο πξνζσπηθά εγψ ν ίδηνο.  
1.12   Γηα λα γίλσ έλαο Πξέζβεο ηεο BG δέρνκαη λα αθνινπζήζσ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε. 

 

2. Στέδιο Αμοιβών 
 

2.1     Γέρνκαη λα παξνπζηάζσ ην ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο BG, πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο BG θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο BG θαη ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Γελ είκαη εμνπζηνδνηεκέλνο, νχηε έρσ δηθαίσκα 
λα αλαιακβάλσ ρξέε ή λα αλνίμσ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην φλνκα ηεο BG ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο BG. 

2.2     Πνηέ δελ ζα θάλσ ππνζρέζεηο γηα κεγάια εηζνδήκαηα ή δπλαηφηεηεο πάλσ απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε 
παξνπζίαζε ηεο BG. 

2.3     Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηψ κφλν ηα αξρηθά πιηθά πνπ εμέδσζε ε BG. Γελ επηηξέπεηαη λα αληηγξάςσ, αλαπαξαγάγσ ή λα 
πάξσ ηα πιηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο BG απφ ηξίην κέξνο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πιηθψλ 
κπνξεί λα είλαη έληππν πιηθφ βηληενζθνπήζεηο, ερνγξαθήζεηο πξνσζεηηθά έληππα, θφξκεο θιπ. 

2.4     Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο BG, ινγφηππα, ζρεδίαζε, φλνκα, ζχκβνια ή αγνξά λένπ 
νλφκαηνο ηζηνρψξνπ ρσξίο άδεηα απφ ηελ BG 

2.5     Γελ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην φλνκα BG ή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο άδεηα απφ ηελ BG. 
2.6     Καηαλνψ θαη απνδέρνκαη φηη κε ηελ παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία, κπνξεί λα ράζσ 

ηα δηθαηψκαηά κνπ γηα ηηο κειινληηθέο πξνκήζεηεο θαη ηα κπφλνπο απφ ηελ BG. 
2.7     Καηαλνψ θαη απνδέρνκαη φηη νη απαηηήζεηο ζε απηή ηε ζπκθσλία, ηελ πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην ζρέδην Marketing κπνξεί 

λα αιιάμνπλ θαη δέρνκαη φηη νη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν πάλσ κνπ. Βι. παξάγξαθν 2.12.  
2.8     Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζα δεκνζηεπζνχλ κέζσ ησλ επίζεκσλ θαλαιηψλ ηεο BG ζε φινπο ηνπο Πξέζβεηο 
2.9     Οη αιιαγέο ζην Σρέδην Μάξθεηηλγθ BG δελ ζα είλαη αλαδξνκηθέο. Θα απαηηήζσ φιεο ηηο πξνκήζεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί πξηλ 

απφ ηελ ψξα αλαθνίλσζεο ηνπ λένπ Σρεδίνπ Marketing  
2.10   Έλα λέν ζρέδην Marketing κπνξεί, ην λσξίηεξν, λα ηεζεί ζε ηζρχ ζε 10 εκέξεο, απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ κέζσ επίζεκσλ 

θαλαιηψλ ζε φινπο ηνπο Πξέζβεηο. Νέα πξντφληα ή ππεξεζίεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην Σρέδην Μάξθεηηλγθ, κε άκεζε ηζρχ. 
2.11    Με ην λα ζπλερίζσ λα είκαη ελεξγφο, είηε κε ηελ ρνξήγεζε πξνκεζεηψλ θαη επηδνκάησλ ζεκαίλεη φηη απνδέρνκαη φιεο ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. 
2.12   Καηαλνψ θαη απνδέρνκαη φηη ην Σρέδην Μάξθεηηλγθ έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο εηζνδήκαηνο θαη απαηηεί δηαθνξεηηθά 

πξνζφληα. 
           a) Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο απηήο ζα θεξδίδσ πξνκήζεηεο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ παθέησλ δσξεάο θαη ησλ δέληξσλ εθφζνλ 

πιεξψ ηα πξνζφληα θαη εθ 'φζνλ νη φξνη ζε απηή ηε ζπκθσλία είλαη ζε ηζρχ. 
          b) Τα πξντφληα ηα νπνία δίλνπλ πξνκήζεηα κπνξεί λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή. Με ηελ πψιεζε λέσλ πξντφλησλ ζπκθσλψ 

λα αθνινπζήζσ ηνπο λένπο φξνπο πψιεζεο. Βι. παξάγξαθν 2.7. 
          c) Πξέπεη λα είκαη ελεξγφο ζην πξφγξακκα δσξεάο, βιέπε παξάγξαθν 3.1 c, γηα λα επεθηείλσ ην Κέληξν Πσιήζεψλ κνπ.  
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3. Στέδιο Αμοιβών για Πακέηα Δωρεάς 
 

3.1   Γηα λα πιεξψ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πξνκήζεηεο απφ ηελ πψιεζε παθέησλ δσξεάο ζε πειάηεο ηεο BG πξέπεη λα: 
        a) Να έρσ πνπιήζεη πξνζσπηθά παθέηα δσξεάο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν πειάηεο. 

        b) Καηαβάιισ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή. Τν παθέην εθθίλεζεο σο λένο Πξέζβεο κεηξάεη σο εηήζηα ζπλδξνκή γηα ην πξψην έηνο. 
        c) Να είκαη ελεξγφο ζην πξφγξακκα δσξεάο αγνξάδνληαο κεληαία παθέηα δσξεάο (Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πιεξψ ηα 

πξνζφληα γηα δσξεάλ δσξεέο. Βι. παξάγξαθν 3.7. 
3.2   Πξνκήζεηεο ζα θαηαβιεζνχλ  γηα θάζε ηξεηο πσιήζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο πσιήζεσλ κνπ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3. 
3.3   Τν θέληξν εηζνδήκαηνο κνπ ζα ρσξηζηεί ζε δχν νξγαληζκνχο πσιήζεσλ. Γηα λα ιάβεηε πξνκήζεηεο απφ ην ζπλνιηθέο ζαο 

πσιήζεηο, ηφηε απηέο ζα πξέπεη λα δηαηξεζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν: Πξέπεη λα ππάξρεη δηπιάζηνο αξηζκφο ησλ πσιήζεσλ ζηελ 
κία νξγάλσζε πσιήζεσλ, απφ φηη ζηελ άιιε. Πξνκήζεηεο πνπ δελ ζα ηζνξξνπνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κεηαθέξνληαη ζε 
εηδηθφ απνζεκαηηθφ ηακείν ην νπνίν ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ πξνκεζεηψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο γηα ηζνξξνπία. 

 
Παραδείγμαηα (Αριθμός πωλήζεων ζηις δύο οργανώζεις πωλήζεών μοσ): 
 

               a) Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 1      Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 2      Πσιήζεηο γηα Πξνκήζεηα      Πσιήζεηο γηα Απνζεκαηηθφ Τακείν 
                                  1                                       1                                       0                                       1 + 1 
 
               b) Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 1      Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 2      Πσιήζεηο γηα Πξνκήζεηα      Πσιήζεηο γηα Απνζεκαηηθφ Τακείν 
                                  1                                       2                                 1 + 2 = 3                                 0 + 0 
 
               c) Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 1      Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 2      Πσιήζεηο γηα Πξνκήζεηα      Πσιήζεηο γηα Απνζεκαηηθφ Τακείν 
                                  5                                       8                                 4 + 8 = 12                               1 + 0 
 
               d) Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 1      Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 2      Πσιήζεηο γηα Πξνκήζεηα      Πσιήζεηο γηα Απνζεκαηηθφ Τακείν 
                                21                                      11                              20 + 10 = 30                              1 + 1 
 
                   παράδειγμα d) ζσνέτεια (επόμενος μήνας): 
 
               Πψιεζε Παθέηα Γσξεάο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ηνλ πεξαζκέλν κήλα 21. Δπηπιένλ, έρσ 2 αθφκε πσιήζεηο ζηελ νξγάλσζε 

πσιήζεσλ 1. Τψξα ζα πάξσ πξνκήζεηα απφ ηνλ αθφινπζν αξηζκφ ησλ πσιήζεσλ: 
Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 1      Οξγάλσζε Πσιήζεσλ 2        Πσιήζεηο γηα Πξνκήζεηα      Πσιήζεηο γηα Απνζεκαηηθφ Τακείν (ΑΤ) 

                   21 + 2 + 1 ΑΤ = 24               11 + 1 ΑΤ = 12                      24 + 12 = 36                            0 + 0 
3.4   Οη 6 πξψηνη πξνζσπηθά πξνζθαιεζκέλνη, Πειάηεο / Πξέζβεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηελ BG ζα ηνπνζεηεζνχλ απηφκαηα ελαιιάμ ζε 

θάζε κία απφ ηηο νξγαλψζεηο πσιήζεψλ κνπ αξρίδνληαο απφ ηελ νξγάλσζε πσιήζεσλ 1. Σηε ζπλέρεηα κπνξψ λα επηιέμσ εγψ 
ηνπνζέηεζε (νξγάλσζε πσιήζεσλ 1 ή ζηελ νξγάλσζε πσιήζεσλ 2). 

3.5  Τν απνζεκαηηθφ ηακείν (ΑΤ) κεδελίδεηαη κεηά απφ 12 κήλεο. Αλ απνθαζίζσ λα παξαθάκςσ ηελ αγνξά ελφο παθέηνπ δσξεάο ζα 
πξέπεη λα πιεξψζσ γη 'απηφ καδί κε ηελ αγνξά ηνπ επφκελνπ κήλα. Αλ δελ ην θάλσ ην Απνζεκαηηθφ Τακείν ζα κεδεληζηεί κεηά 
απφ απηνχο ηνπο δχν κήλεο. Βι. παξάγξαθν 5 Απνζεκαηηθφ Τακείν. 

3.6  Γελ ππάξρνπλ φξηα κεγέζνπο ζηηο νξγαλψζεηο πσιήζεσλ κνπ. 
3.7  Κεξδίδσ 2€ γηα θάζε πψιεζε ζηνπο δχν νξγαληζκνχο πσιήζεσλ κνπ (εθφζνλ πιεξνχηαη ε ηζνξξνπία). Αλ έρσ 6 ή 

πεξηζζφηεξνπο πξνζσπηθά εγγεγξακκέλνπο  Πειάηεο  ε Πξέζβεηο νη νπνίνη θαηαβάιινπλ ηηο δσξεέο ηνπο, ηφηε παίξλσ κηα 
ειεχζεξε δσξεά. Γελ ζα έρσ πξνκήζεηεο απφ απηέο ηηο 6 πσιήζεηο, αιιά απφ φιεο ηηο άιιεο πσιήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 
ηζνξξνπία. 

3.8  Θα θεξδίδσ πξνκήζεηεο απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία ζηηο δχν νξγαλψζεηο πσιήζεψλ κνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ απφ άιινπο Πξέζβεηο θαη κέιε BG ζηηο νξγαλψζεηο ησλ πσιήζεσλ κνπ. Βι. παξάγξαθν 
3.3. 

3.9  Οη Πξνκήζεηεο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ παθέησλ δσξεάο ζα θαηαβάιινληαη ζηηο 15 ηνπ επφκελνπ κήλα ζην ινγαξηαζκφ κνπ ζηελ 
BG, φπνπ κπνξψ λα έρσ επηινγή λα ηηο κεηαθέξσ ζε πξνζσπηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κνπ. 
 

4. Στέδιο Αμοιβών για Δένηρα 
 

4.1  Γηα λα πιεξψ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πξνκήζεηεο απφ ηελ πψιεζε δέληξσλ πξέπεη λα: 
a) Καηαβάιισ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή. Τν παθέην εθθίλεζεο σο λένο Πξέζβεο κεηξάεη σο εηήζηα ζπλδξνκή γηα ην πξψην έηνο. 
b) Να αγνξάζσ ηνπιάρηζηνλ 10 δέληξα ζε κηα αγνξά. Απηφο ν φξνο είλαη γηα έλα ρξφλν θαη θάζε ρξφλν πξέπεη λα αλαλεψλεηαη. 
Πξνζνρή! Δίλαη κφλν ηα δέληξα (πνπ έρσ αγνξάζεη) πνπ ζα κνπ δψζνπλ θέξδνο. Γελ ζα έρσ θέξδνο απφ 
δέληξα ησλ άιισλ. Θα ιακβάλσ πξνκήζεηα κφλν κηα θνξά γηα ηελ πψιεζε ησλ δέληξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο. 
c) Να είκαη ελεξγφο ζην πξφγξακκα δσξεάο (Βι. παξάγξαθν 3.1 c). 

4.2  Οη φξνη γηα ηελ απφθηεζε πξνκεζεηψλ γηα ηηο πσιήζεηο δέληξσλ είλαη νη ίδηνη φπσο ζηελ παξάγξαθν 3.2, 3.3 θαη 3.4. 
4.3  Παίξλσ 1€ πξνκήζεηα γηα θάζε δέληξν πνπ είλαη ζε ηζνξξνπία ζηνπο δχν νξγαληζκνχο πσιήζεσλ κνπ. Βι. παξάγξαθν 3.3. 
4.4  Τν απνζεκαηηθφ ηακείν, κεδελίδεηαη κεηά απφ 6 κήλεο. Δπίζεο, αλ δελ έρσ αγνξάζεη ηελ κεληαία δσξεά κνπ ζπλερψο γηα δχν 

ζπλερφκελνπο κήλεο, ην Απνζεκαηηθφ Τακείν ζα κεδελίζεη. Βι. παξάγξαθν 5 Απνζεκαηηθφ Τακείν. 
4.5  Γελ ππάξρνπλ φξηα κεγέζνπο ζηηο δχν νξγαλψζεηο πσιήζεσλ κνπ.. 
4.6  Θα θεξδίδσ πξνκήζεηεο απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία ζηηο δχν νξγαλψζεηο πσιήζεψλ κνπ. 

Θα θεξδίδσ επίζεο πξνκήζεηα απφ φιεο ηηο πσιήζεηο απφ άιινπο Πξέζβεηο ζηηο δχν νξγαλψζεηο ησλ πσιήζεσλ κνπ. Βι. 
Πξνυπνζέζεηο ηζνξξνπίαο παξάγξαθν 3.3. 

4.7  Οη Πξνκήζεηεο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ δέληξσλ ζα θαηαηίζεληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζηνλ Λνγαξηαζκφ κνπ ζηελ BG  
 

5. Αποθεμαηικό ηαμείο 
 

5.1  Πσιήζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ θαλφλα ηεο ηζνξξνπίαο πεγαίλνπλ ζην Τακείν Απνζεκαηηθνχ  
5.2  Οη πσιήζεηο ζην απνζεκαηηθφ ηακείν κεηαθέξνληαη ζηηο δχν νξγαλψζεηο πσιήζεψλ κνπ θαη πξνζκεηξνχληαη ζηελ επφκελε 
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Οη πσιήζεηο πνπ δελ ηζνξξνπνχλ κεηαθέξνληαη ζην απνζεκαηηθφ ηακείν θαη πάιη. 
5.3  Τν απνζεκαηηθφ ηακείν κεδελίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 θαη παξάγξαθν 4.4. 
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6. Κανόνες Σσμθωνηηικού 
 

6.1  Απηή ε ζπκθσλία είλαη γηα έλα ρξφλν θάζε θνξά θαη αλαλεψλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ηέινπο. Βιέπε παξάγξαθν. 3.1 
θαη 4.1. 

6.2  Αλ δελ αλαλεψζσ ην ζπκθσλεηηθφ ηεο BG επηρείξεζε κνπ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ηέινπο, ή αλ απηφ έρεη αθπξσζεί, 
δέρνκαη ηελ άκεζε απψιεηα ησλ δηθαησκάησλ σο Πξέζβεο. Γελ ζα έρσ  ηφηε ην δηθαίσκα λα θεξδίδσ πξνκήζεηεο, κπφλνπο ή 
άιια θέξδε απφ ηηο πξψελ νξγαλψζεηο πσιήζεσλ κνπ. 

6.3  Η BG δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη φια ηα ζπκθσλεηηθά ησλ Πξέζβεσλ κε εηδνπνίεζε 30 εκεξψλ θαηά ηελ παξαδνρή φηη  
a)  Η BG παχεη λα πθίζηαηαη. 
b) Η πψιεζε ησλ πξντφλησλ παχεη. 

6.4  Η ελ ιφγσ ζπκθσλία είλαη ε πιήξεο ζπκθσλία αλάκεζα ζε κέλα θαη ηελ BG. Μφλν νη ππνζρέζεηο, πξνζθνξέο, παξνπζηάζεηο ή 
άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία είλαη έγθπξεο. Απηή ε ζπκθσλία κπνξεί λα αθπξσζεί, ζε 
πεξίπησζε δηάζεζεο κηαο λέαο ζπκθσλίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.7. 

6.5  Τν ηειεπηαίν Σρέδην Ακνηβψλ (βιέπε παξάγξαθν 2.8), πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ BG ζα είλαη ην έγθπξν  
6.6  Δάλ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ θαλνληζκψλ ηνπ λένπ ζπκθσλεηηθνχ κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, ηφηε ην λέν Σρέδην Ακνηβψλ 

ζα ηεζεί ζε ηζρχ 
6.7  Αλ ε BG ζέιεη λα κνπ γλσζηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε παξάβαζε απηήο ηεο ζπκθσλίαο ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο θαη λα 

ππνγξάθεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εγέηε ηεο BG. 
6.8   Τν εηζφδεκα ελφο πξεζβεπηή, είλαη θιεξνλνκηθφ. 
6.9   Πξέπεη λα απνζηείισ κία γξαπηή αίηεζε ζηελ BG θαη λα ιάβσ κία γξαπηή εηδνπνίεζε απφ εμνπζηνδνηεκέλν εγέηε ηεο BG γηα 

λα κεηαθέξσ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Κέληξνπ εηζνδήκαηνο κνπ κέζα απφ ην Σρέδην Ακνηβψλ ζε άιινπο. 
a) Η κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο BG κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ σο Πξέζβεοθαη απφ ηηο κειινληηθέο πξνκήζεηεο.  

6.10  Η παξνχζα ζπκθσλία είλαη κφλν αλάκεζα ζε κέλα θαη ηελ BG θαη δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ γξαπηή 
έγθξηζε απφ ηελ BG. 

6.11 Γηα θάζε δέληξν πνπ ιακβάλσ  θέξδνο δελ απνηειεί ηκήκα ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Υπάξρνπλ εηδηθέο ζπκθσλίεο γηα ηνπο 
πειάηεο ηεο BG.  
 

7. Ανακοίνωζη ηης Σσμθωνίας 
 

7.1  Γέρνκαη φηη ε παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ ζε απηφ ην ζπκθσλεηηθφ BG κπνξεί λα κε αλαζηείιεη απφ Πξέζβε. Δπίζεο, κπνξεί λα 
ράζσ ηα δηθαηψκαηά κνπ γηα λα θεξδίζσ κειινληηθέο πξνκήζεηεο ζηνπο νξγαληζκνχο πσιήζεσλ κνπ. 

7.2  Με ζνβαξή θαηάρξεζε απηήο ηεο ζπκθσλίαο ράλσ ηα δηθαηψκαηά κνπ σο Πξέζβεο ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. Θα ράζσ επίζεο φιεο 
ηηο πξνκήζεηεο πνπ έρσ θεξδίζεη θαη ηα κπφλνπο πνπ δελ έρνπλ αθφκα θαηαβιεζεί. Δπίζεο, θηλδπλεχσ λα αλαθεξζσ ζηηο αξρέο. 

7.3  Αλ θαηαρξαζηψ πιηθφ ηεο BG κε πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζα πάξσ άκεζε αλαζηνιή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.1. 
 

8. Αρμοδιόηηηες 

 
8.1  Σχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο BG, ε Γηνίθεζε ηεο BG, νη Δξγαδφκελνη ηεο BG, άιινη Πξέζβεηο ή ζπγαηξηθέο δελ κπνξνχλ λα 

είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα κπνξεί λα είρα ή λα έρσ, θαη επίζεο απέρσ απφ θάζε αμίσζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 
απψιεηεο, απψιεηεο εζφδσλ άκεζα ή έκκεζα, ή πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα είρα σο απνηέιεζκα φηη:  

a)  Έρσ παξαβεί ηνπο θαλνληζκνχο ζε απηή ηε ζπκθσλία ή πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο BG  
b)  Γελ έρσ αθνινπζήζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο επηρείξεζήο κνπ.  
c)  Έρσ δψζεη ιάζνο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζηελ BG. 
d)  Έρσ απνηχρεη λα δψζσ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ζηελ BG γηα λα κε δερηεί σο Πξέζβε ή λα πιεξψζνπλ ηηο πξνκήζεηεο 

θαη ηα κπφλνπο. 
8.2  Γέρνκαη φηη νπνηνζδήπνηε απαίηεζε κπνξεί λα έρσ θαηά ηεο BG, ζπλεξγαηψλ θαη θνξέσλ, δελ κπνξεί πνηέ λα ππεξβεί ην πνζφ 

πνπ ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ζηελ BG. 
8.3  Γέρνκαη φηη δελ ζα θάλσ πνηέ ηελ BG ππεχζπλε γηα έμνδα, απψιεηεο, απαηηήζεηο, θαηαδίθεο ή ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ κνπ πνπ 

κπνξεί λα έρσ σο κέξνο ηεο επηρείξεζήο κνπ κε ηε BG ή ησλ ζπγαηξηθψλ. 
 

9. Νομικά θέμαηα 

 
9.1  Καη ηα δχν κέξε απνδέρνληαη φηη θάζε ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζα αληηκεησπηζηεί απφ ην δηαηηεηηθφ 

δηθαζηήξην ζην Όζιν, ηεο Ννξβεγίαο. 
9.2   Δάλ κηα δίθε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ννξβεγία πξνυπνζέηεη φηη ν λφκνο ζηε Ννξβεγία είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί φια ηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ BG, ην Σπκθσλεηηθφ Πξεζβεπηψλ, ην Σρέδην Μάξθεηηλγθ BG θαη ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο BG, ή φισλ ησλ 
άιισλ δηεθδηθήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξήζεηο BG ησλ Πξέζβεσλ, θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο.  

9.3  Δάλ πξέπεη λα ππάξρεη κία δίθε, ηα δχν κέξε έρνπλ πιήξε δηθαηψκαηα λα πεξάζνπλ απφ ηε δέζκε ησλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε 
ην λφκν.  

9.4  Έλαο πξέζβεο πξέπεη αξρηθά λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ BG γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δηαθνξάο κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ιχζεο κε 
θηιηθφ δηαθαλνληζκφ. 

9.5  Δάλ έλαο Πξέζβεο έρεη, ή αηζζάλεηαη φηη έρεη κηα δηεθδίθεζε απφ ηελ BG, απηφο πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε ζε αηνκηθή βάζε θαη 
φρη σο ζπλνιηθή δξάζε καδί κε άιινπο Πξέζβεηο πνπ έρνπλ δηεθδηθήζεηο έλαληη ηεο BG.  

9.6  Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην είλαη ηειεζίδηθα θαη δεζκεπηηθά θαη γηα ηα δχν κέξε. Καη ηα δχν 
κέξε είλαη ππεχζπλα κφλν γηα δηθά ηνπο έμνδα ζε απηή ηελ πεξίπησζε.  

9.7  Απηή ε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην εθαξκφδεηε πάλσ απφ φιεο ηηο 
ζξαχζεηο, εηδνπνηήζεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ηεξκαηηζηεί ιφγσ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. 
 

10. Μέζα Ενημέρωζης 
 

10.1  Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηψ νπνηνδήπνηε είδνο δηαθήκηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηεο BG, ρσξίο ηελ   
έγγξαθε άδεηα ηεο BG.  

10.2  Γελ επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλήζσ κε κέζα ελεκέξσζεο, ψζηε λα πάξεη κηα ζπλέληεπμε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο BG επηρείξεζήο  
κνπ, είηε ζε εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε ή ην Internet.  

10.3  Γελ επηηξέπεηαη λα απαληήζσ ζε εξσηήζεηο ηνπ Τχπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο BG. Όια απηά ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα 
απαληεζνχλ κφλν απφ ην γξαθείν ηχπνπ ηεο Γηνίθεζεο BG. 


