Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο ESSENS Club
Ο όμιλος ESSENS εκπροσωπείται από την ESSENS CYPRUS LTD, Εταιρεία Reg. Αριθ.: HE323993, Αριθμός φορολογικού
μητρώου: 12323993Z, με έδρα στην οδό Γαλατή 2-4, 8046 Πάφος, Κύπρος, εφεξής αναφερόμενη μόνο ως ESSENS.
Στις 3 Ιανουαρίου 2017, η Συμφωνία δικαιόχρησης συνήφθη από και μεταξύ της ESSENS, ως Δικαιοδόχου και της ESSENS
EUROPE SE, ως Δικαιοπάροχου, βάσει της οποίας η ESSENS εγγυάται τις θέσεις αποκλειστικού αντιπροσώπου των προϊόντων
μάρκας ESSENS και των σχετικών εμπορικών σημάτων, εφεξής αναφερόμενα μόνο ως προϊόντα ESSENS.

1. Το μέλος του ESSENS Club - εφεξής "ΜΕΛΟΣ" - μπορεί να είναι μόνο καταναλωτής, δηλαδή φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω
των 16 ετών που αγοράζει τα προϊόντα ESSENS για ιδιωτική (προσωπική) χρήση του και όχι σε σχέση με την απόδοση,
τη δουλειά ή την επιχείρησή του.

2. Η ιδιότητα του ΜΕΛΟΥΣ του ESSENS Club τίθεται σε ισχύ την στιγμή της ολοκλήρωσης της ON-LINE εγγραφής σε
οποιαδήποτε επίσημη ιστοσελίδα ESSENS

3. Μετά την επιτυχή ON-LINE εγγραφή, το ΜΕΛΟΣ λαμβάνει την επιβεβαίωση μέλους και το αναγνωριστικό μέλους και
τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης τα οποία αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται
κατά τη διαδικασία εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη σύνδεση στην ενότητα μέλους σε οποιασδήποτε
επίσημη ιστοσελίδα ESSENS. Τo ΜΕΛΟΣ δεσμεύεται το ίδιο να εισάγει κατά την εγγραφή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία
ταυτοποίησης και επικοινωνίας και επίσης δεσμεύεται να ενημερώσει σε περίπτωση αλλαγής οποιαδήποτε από αυτά τα
στοιχεία στην ενότητα Το γραφείο μου - Το προφίλ μου – Στοιχεία Επικοινωνίας. Η ESSENS δεν ευθύνεται για εσφαλμένα
στοιχεία επικοινωνίας του ΜΕΛΟΥΣ στα αρχεία της ESSENS και επακόλουθα ζητήματα παράδοσης κατά τη διάρκεια
επίσημης επικοινωνίας μεταξύ της ESSENS και του ΜΕΛΟΥΣ.

4. Η ESSENS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αποκάλυψη του αναγνωριστικού μέλους ή του
κωδικού πρόσβασής του σε τρίτους.

5. Το ΜΕΛΟΣ μπορεί να έχει μόνο ένα αναγνωριστικό μέλους. Σε περίπτωση που εξακριβωθούν τυχόν πρόσθετες εγγραφές,
ακόμη και αν αυτές οι εγγραφές είναι συγκεκαλυμμένες, θα ισχύει μόνο η πρώτη εγγραφή και όλες οι πρόσθετες εγγραφές
θα ακυρώνονται.

6. Το ΜΕΛΟΣ έχει το δικαίωμα να παραγγέλνει / αγοράζει προϊόντα της ESSENS με τιμές μέλους/επιβράβευσης.
7.

Αν η αξίωση για την καταβολή προμήθειας με βάση το Σχέδιο Μάρκετινγκ της ESSENS τίθεται σε ισχύ για το ΜΕΛΟΣ,
η πληρωμή διέπεται από τους Όρους για την καταβολή προμήθειας στα μέλη του ESSENS Club όπως προκύπτουν στη
χώρα του. Το ΜΕΛΟΣ δεν είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων της ESSENS ή υπάλληλος της ή υπάλληλος οποιουδήποτε
υποκαταστήματος δικαιόχρησης ESSENS.

8. Το ΜΕΛΟΣ δικαιούται να παρέχει σε τρίτο πρόσωπο μοναδικό σύνδεσμο υπερκειμένου (hypertext link) με βάση τον οποίο
ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει/αγοράσει τα ΠΡΟΪΌΝΤΑ ESSENS για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για την αγορά
αυτή, το ΜΕΛΟΣ δικαιούται την καταβολή προμήθειας μεσίτη που διέπεται από τους Όρους Πληρωμής της Επιτροπής
στο ΜΕΛΟΣ του ESSEN Club που ισχύει στη χώρα του ΜΕΛΟΥΣ.

9. Τo ΜΕΛΟΣ λαμβάνει πόντους για τις παραγγελίες - αγορές των προϊόντων ESSENS τα οποία επιβραβεύονται με πόντους.
Η λίστα των προϊόντων που επιβραβεύονται με πόντους μαζί με τον αριθμό των πόντων που έχουν εκχωρηθεί στα
προϊόντα ESSENS είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του σχετικού υποκαταστήματος δικαιόχρησης ESSENS ή
θα κοινοποιηθούν κατόπιν απαίτησης από το σχετικό υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS.

10. Το ΜΕΛΟΣ μπορεί να παραγγέλνει προϊόντα ESSENS από ένα σχετικό υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS, σύμφωνα
με τη μόνιμη κατοικία του ή τον τόπο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας χωρίς όριο. Το ΜΕΛΟΣ μπορεί επίσης
να παραγγέλνει προϊόντα ESSENS από άλλο υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS σε συνάρτηση με το γεγονός ότι
για τις εν λόγω παραγγελίες μπορεί να λάβει έως και 100 πόντους συνολικά σε ένα μήνα. Ένα σχετικό υποκατάστημα
δικαιόχρησης ESSENS μπορεί να αποφασίσει σχετικά με πιθανές εξαιρέσεις. Το ΜΕΛΟΣ δεσμεύεται να παραλαμβάνει
τις παραδόσεις του με παραγγελθέντα προϊόντα ESSENS μέσα στο χρόνο συλλογής και να τις πληρώνει. Σε περίπτωση
επαναλαμβανόμενων προβλημάτων με την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, το ΜΕΛΟΣ πρέπει να επιστρέψει
τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση στο σχετικό υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS. Επαναλαμβανόμενα
προβλήματα που σχετίζονται με ανεπιτυχή παράδοση θεωρείται ως μια επαναλαμβανόμενη παραβίαση των Γενικών όρων
Μέλους του ESSENS Club. Κάθε υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία
παραγγελιών από εν λόγω μέλος που ενήργησε όπως προαναφέρθηκε, και έχει επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσει τα έξοδα
που σχετίζονται με την παράδοση από την προμήθεια του ΜΕΛΟΥΣ. Σε περίπτωση αδυναμίας να αφαιρέσει τα έξοδα που
σχετίζονται με την παράδοση από την προμήθεια του ΜΕΛΟΥΣ, το σχετικό υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS έχει το
δικαίωμα να επεξεργαστεί την επόμενη παραγγελία του μέλους μόνο μετά την επιστροφή των εξόδων.

11. Το ΜΕΛΟΣ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους πελάτες, στους ενδιαφερόμενους για την ιδιότητα Μέλους του ESSENS
Club και σε άλλα μέλη μόνο αληθινές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τα χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων που προέρχονται από την ESSENS και προσφέρονται κατά τρόπο που να είναι σαφής και ταυτίζεται με
πληροφορίες από τα τρέχοντα ενημερωτικά και διαφημιστικά υλικά που δημοσιεύονται από την ESSENS ή από το σχετικό
υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS σε σχέση με το γεγονός ότι τα προϊόντα ESSENS είναι αυθεντικά προϊόντα σωστά
καταχωρημένα και πιστοποιημένα για την συγκεκριμένη αγορά. Το ΜΕΛΟΣ δεν μπορεί με κανένα τρόπο να παραπλανήσει
τους ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα ESSENS ή για την συνεργασία με την ESSENS συγκρίνοντας τα προϊόντα ESSENS
με τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο επίσημα έντυπο υλικό,
στα υλικά παρουσίασης δημοσιευμένα από την ESSENS, στην επίσημη ιστοσελίδα της ESSENS και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που διαχειρίζεται η ESSENS ή σχετικό υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS.

12. Το ΜΕΛΟΣ δεσμεύεται το ίδιο να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομική ή
οποιαδήποτε άλλη ζημιά στο εμπορικό σήμα της ESSENS, στα υποκαταστήματα δικαιόχρησης ESSENS, σε οποιοδήποτε
μέλος του ESSENS Club ή σε οποιονδήποτε καταναλωτή των προϊόντων ESSENS. Τo Μέλος δεσμεύεται το ίδιο να αποφεύγει
οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων
επικοινωνίας άλλων μελών του ESSENS Club ή κακής χρήσης των επιχειρηματικών πληροφοριών και τεχνογνωσίας
που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την ESSENS, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ενεργής ιδιότητας
μέλους, αλλά και σε περίπτωση παύσης ή ακύρωσης της ιδιότητας Μέλους του ESSENS Club. Διαφορετικά η ESSENS
έχει το δικαίωμα να επιβάλει με νομική διαδικασία την κάλυψη των ζημιών που έχουν προκύψει.

13. Το ΜΕΛΟΣ πρέπει να ζητήσει από την ESSENS ή το σχετικό υποκατάστημα δικαιόχρησης ESSENS την έγκριση για
μεμονωμένες εκδόσεις ή μεμονωμένες προσφορές που περιέχουν οποιοδήποτε λογότυπο της ESSENS ή οποιαδήποτε
φράση που περιέχει το εμπορικό σήμα της ESSENS, εναλλακτικά, για κάθε επίσημη φωτογραφία ή γραφικά της ESSENS.

14. Το ΜΕΛΟΣ υποχρεούται να παρακολουθεί τυχόν αλλαγές στο ενημερωτικό υλικό και στις επίσημες ιστοσελίδες της ESSENS
ή στον αντίστοιχο δικαιοδόχο ESSENS, στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιδιότητας Μέλους του ESSENS Club,
τους σχετικούς όρους και κανόνες που θα αποστέλλονται στο ΜΕΛΟΣ από την ESSENS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή θα δημοσιεύονται στις επίσημες ιστοσελίδες της ESSENS.

15. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της ιδιότητας μέλους του ESSENS Club, οι
σχετικοί όροι και κανόνες ισχύουν και τίθενται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής τους στις επίσημες ιστοσελίδες της ESSENS.

16. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και
Προϋποθέσεις της Ιδιότητας Μέλους του ESSENS Club, η ιδιότητα μέλους του ΜΕΛΟΥΣ μπορεί να ανασταλεί προσωρινά
και μπορεί να καθοριστεί εύλογος χρόνος για τη διόρθωση.

17. Η ιδιότητα Μέλους του ESSENS Club είναι μεταβιβάσιμη. Η ιδιότητα μέλους του ESSENS Club μπορεί να μεταβιβαστεί
σε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι ακόμη ΜΕΛΟΣ, αλλά αυτό μόνο με γραπτή έγκριση της ESSENS και υπό τον όρο της
εκπλήρωσης των σχετικών νόμων στη δεδομένη χώρα.

18. Η ιδιότητα του Μέλους φτάνει στο τέλος (α) αν το νέο εγγεγραμμένο Μέλος δεν θέσει οποιαδήποτε προσωπική παραγγελία
έως και 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της ON-LINE εγγραφής, (β) αν το Μέλος δεν θέσει καμία προσωπική παραγγελία
τις τελευταίες 365 ημέρες και δεν το πράξει ακόμη και μετά την αναπληρωματική περίοδο 30 ημερών από την παράδοση
της κοινοποίησης - Έκκληση για διόρθωση που στάλθηκε στο Μέλος, (γ) με συμφωνία μεταξύ της ESSENS και του
Μέλους, (δ) από τη μονομερή καταγγελία της ιδιότητας Μέλους από κάθε εμπλεκόμενο μέρος. Μονομερής καταγγελία
από την ESSENS μπορεί να λάβει χώρα μόνο εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης παραβίασης των Γενικών όρων Μέλους
του ESSENS Club, εναλλακτικά, λόγω της μη διόρθωσης πριν την καθορισμένη προθεσμία σε περίπτωση διακοπής της
ιδιότητας μέλους στο ESSENS Club. Η έκκληση για διόρθωση ή η προειδοποίηση τερματισμού της ιδιότητας του μέλους
αφορά κατά τη στιγμή της ηλεκτρονικής παράδοσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μέλους, η οποία
χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την εγγραφή ή ενημερώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα ESSENS στην ενότητα Το γραφείο
μου - Το προφίλ μου – Στοιχεία Επικοινωνίας ή στο γραμματοκιβώτιο στο ESSENS messenger, και τα δύο προσβάσιμα
μετά την είσοδο του Μέλους σε οποιαδήποτε επίσημη ιστοσελίδα της ESSENS.

19. Ακύρωση ή αναποτελεσματικότητα οποιουδήποτε άρθρου δεν θέτει σε ισχύ την ακύρωση ή την αναποτελεσματικότητα των
άλλων άρθρων στους Γενικούς όρους Μέλους του ESSENS Club. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται στα πλαίσια της ιδιότητας
του μέλους στο ESSENS Club είναι η νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αυτό που δεν διέπεται από τους Γενικούς
όρους Μέλους του ESSENS Club, από σχετικούς όρους ή κανόνες, θα διέπεται από τον Αστικό Κώδικα, νόμου. 89/2012
Coll. όπως τροποποιήθηκε και το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δημοτικό Δικαστήριο στο Μπρνο, Δημοκρατία της Τσεχίας.

