ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ PREMIUM MEMBER (Σελίδες δύο)
Για επιχειρήσεις και κατοίκους εξωτερικού
Η HAPPY SYSTEMS είναι ένα ανταποδοτικό σύστημα , με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία και
λειτουργεί εντός των ορίων της .
PREMIUM MEMBER μπορούν να εγγραφούν Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που το επιθυμούν ακόμη και
εάν δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας . Τα PREMIUM MEMBER για την εγγραφή
τους καταβάλουν ελάχιστη χορηγία 100 € εφάπαξ
Όσοι εγγράφονται ως PREMIUM MEMBER αποκτούν τα παραπάνω δικαιώματα :
1) Συμμετοχή όλες τις εκπτώσεις και τις προσφορές ανεξάρτητα κατηγοριών .Το δικαίωμα αυτό
παραχωρείτε στον δηλωμένο ως εκπρόσωπο όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο όπως αυτό
δηλώνεται στην αίτηση .
2) Λογότυπο στην ιστοσελίδα της HAPPY SYSTEMS σε ειδική θέση , με την ένδειξη PREMIUM
MEMBER .
3) Λογότυπο στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα FILOKSENOS
4) Σελίδα στην πύλη Happyland Discount Card
5) Δυνατότητα υποβολής εκπτώσεων ή προσφορών οποιαδήποτε στιγμή .
6) Τοποθέτηση αγγελιών για την εύρεση προσωπικού ανάμεσα στα μέλη , δωρεάν .
7) Τα PREMIUM MEMBER δεν συμμετέχουν στο σύστημα οικονομικής ανταμοιβής από την
εγγραφή νέων μελών .
8) Υπηρεσίες
Οι επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στην HAPPY SYSTEMS με την εγγραφή ως μέλος, θα
απολαμβάνουν διαφόρων δωρεάν υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, συμβουλές,
πραγματοποίηση συμβολαίων με τους υπαλλήλους, πίνακες αδειών, μονάδας και
προγράμματος, επίλυση αποριών και σχεδόν καθημερινή ενημέρωση σε σχέση με τον
κορωνοϊό (διατάγματα κ.α ), και γενικά ότι αφορά τον επαγγελματικό τους κλάδο.
Η κατάθεση γίνεται

IBAN – CY60 0050 0502 0005 0210 8903 1901

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT - HEBACY2N
Εκδίδετε απόδειξη είσπραξης ως εφάπαξ χορηγία. Όλες οι διαδικασίες γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα .

Σελίδα 1

Αφού το παρών διαβαστεί προσεκτικά και συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις
προχωράτε στην αγορά του πακέτου συμμετοχής που σας ταιριάζει. Η αγορά του πακέτου
σημαίνει πλήρη κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω .
Η απόδειξη θα σας σταλεί ηλεκτρονικά .
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