ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ –
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ( Σελίδες δύο )
Η HAPPY SYSTEMS είναι ένα ανταποδοτικό σύστημα , με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία και
λειτουργεί εντός των ορίων της .
Για να εγγραφεί κάποιος μέλος απαιτείται η καταβολή του ποσού των 71,40 € (60+11,4 Φ.Π.Α) στον
τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδετε απόδειξη είσπραξης ως εφάπαξ συνδρομή . Άμεσα αποκτά τον
τίτλο “Simple Member “ ( Απλό Μέλος ) και συμμετέχει σε όλα όσα περιγράφονται παρακάτω. Καμία
άλλη επιβάρυνση δεν προκύπτει . Όλες οι διαδικασίες γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα .
Το σύστημα εφοδιάζει τα μέλη του με ηλεκτρονική κάρτα αναγνώρισης και ανταμείβει με ΔΥΟ ( 2 )
τρόπους και κατατάσσει τα μέλη σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλογα με την προσφορά τους .
Υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες μελών
1)Simple Member Απλό μέλος
2)Active Member Ενεργό Μέλος
3) Premium Member (Ειδική κατηγορία που δεν συμμετέχει στην οικονομική ανταμοιβή και διέπετέ
από άλλους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε διαφορετικό έντυπο ).
Αναλυτικά :
1) Ανταμοιβή μελών μέσω εκπτώσεων και προσφορών .
Όλα τα μέλη δικαιούνται συμμετοχή στις εκπτώσεις και στις προσφορές ανάλογα με τον τρόπο που
ορίζουν οι επιχειρήσεις που τις παρέχουν . Οι εκπτώσεις και οι προσφορές μπορούν να μόνιμες ή
περιορισμένης διάρκειας και ακόμη να είναι διαφορετικές ανά κατηγορία.
Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Happy Systems την ανάρτηση διαφημιστικού
τους λογότυπου χωρίς την υποχρέωση παροχής εκπτώσεων ή προσφορών προς τα άλλα μέλη . Τα
λογότυπα αυτά θα τοποθετούνται σε ειδικό χώρο ως επιχειρήσεις μελών.
Η Happy Systems δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μονομερή απόσυρση ή μη τήρηση εκπτώσεων και
προσφορών από πλευράς των επιχειρήσεων που τις προσφέρουν , όμως προτρέπει τα μέλη της να την
ενημερώσουν εάν κάτι τέτοιο συμβεί .
2) Οικονομική ανταμοιβή μελών
Single Member
Το Single Member θα πραγματοποιήσει 4 εγγραφές μελών σε ανταπόδοση εισπράττει εφάπαξ το ποσό
των 70 € και ανεβαίνει στην κατηγορία Active Member .
Active Member
To Active Member σε ανταπόδοση εισπράττει 10 € για κάθε εγγραφή μέλους που πραγματοποιεί
χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή υποχρεώσεις.
To Active Member σε ανταπόδοση εισπράττει 20 € για κάθε εγγραφή Premium μέλους που
πραγματοποιεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή υποχρεώσεις.
Σελιδα 1

Οι ανταποδοτικές αμοιβές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α .

Η HAPPY SYSTEMS διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί πρόσθετες ανταποδοτικές αμοιβές για
περιορισμένο χρονικό διάστημα και για κατηγορίες της επιλογής της . Επίσης να δημιουργεί
διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων για τα μέλη της .
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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