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Καταχωρήσεις ακινήτων

Διάρκεια Επένδυση

Μπάννερ στις κατηγορίες των ακινήτων .

Για ένα ακίνητο
Έως 10 ακίνητα
Έως 20 ακίνητα
Έως 50 ακίνητα
Απεριόριστα ακίνητα
Απεριόριστα ακίνητα
Απεριόριστα ακίνητα
Απεριόριστα ακίνητα

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
2 έτη
3 έτη
5 έτη

1 μήνας
3 μήνες

15 €
40 €
60 €
80 €
100 €
180 €
250 €
500 €

30 €
60 €

Ο λόγος που η τιμή του πενταετούς συμβολαίου είναι
αναλογική με αυτήν του ετήσιου, επειδή η τωρινή ετήσια
τιμή είναι πολύ χαμηλότερη καθώς βασίζεται στην
επισκεψιμότητα, η οποία αυξάνεται καθημερινώς και θα
είναι πολύ μεγαλύτερη σε ένα έτος, τρία έτη και πολύ
περισσότερα σε μια πενταετία.

Μπάννερ που εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες του Grecia24.ru
Καταχώρηση στον κατάλογο

Επένδυση

Μπάννερ κάτω δεξιά στήλη 240Χ180
Κάτω από την εγγραφή

Καταχώρηση σε τρεις γλώσσες
Business Α – για ένα έτος
Business Β – για δύο έτη
Business Γ - για ΠΑΝΤΑ

60 €
100 €
190 €

Μπάννερ πάνω δεξιά στήλη 240X180

Για ένα μήνα
Για τρίμηνο
Εξάμηνο
Ετήσιο
Μπάννερ στο κάτω μέρος των αγγελιών

Επένδυση

Πάνω από την ένδειξη του καιρού

Για ένα μήνα
Για τρίμηνο
Για εξάμηνο
Για ετήσιο

100 €
240 €
380 €
590 €

Επένδυση

Διαστάσεις 830 Χ 150
150 €
360 €
590 €
920 €

Παροχές

Επένδυση

Για ένα μήνα
Για τρίμηνο
Εξάμηνο
Ετήσιο

Ανά αγγελία

200 €
480 €
760 €
1220 €

Μετάφραση κειμένου στα ρώσικα &Αγγλικά

Καταχώρηση ακινήτων από το Grecia24 0,30 €

Ανά γλώσσα και έως 250 λέξεις

10 €

Για περισσότερα από 10 σελίδων κειμένων γίνονται εκπτώσεις 10%
Υπηρεσίες
Τιμές
Σύνολο Επένδυσης: ..............................€ +23% ΦΠΑ
Κατασκευή απλού Μπάννερ από 30 €
την εταιρεία μας σε τρεις γλώσσες.

Πληρωμές γίνονται και σε Ευρωδραχμές
«EXNET HELLAS»
Υπογραφή / Σφραγίδα

Υπογραφή / Σφραγίδα
«EXNET HELLAS»

ΜΕΛΟΣ
Υπογραφή / Σφραγίδα

Ημερομηνία
____/______/20.....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λαγκαδά 301 τ.κ 56430
E_mail.: info@exnet.gr
URL: www.exnet.gr

Υπογραφή / Σφραγίδα
Τηλ.: +30 2310519249
Α.Φ.Μ. 997652916

Πωλητής: Βαρβάρα Δούκα

ΦΑΞ.: +30 2117407402
Δου: Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης

Τηλ: +30.2310660005

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Αφενός ο πρώτος των συμβαλλομένων Εταιρεία Διαδικτυακής υποστήριξης «EXNET HELLAS» που δραστηριοποιείται στις βασικές υπηρεσίες του
διαδικτύου όπως: υπηρεσιών κατασκευής εφαρμογών διαδικτύου, στην οδό Λαγκαδά 301 με Α.Φ.Μ 997652916 ΔΟΥ: Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης
εφεξής καλούμενη «EXNET HELLAS»
και...
β. Αφετέρου δε ο δεύτερος των συμβαλλομένων το Μέλος είναι ο εν δυνάμει ενδιαφερόμενος και συμβαλλόμενος της παρούσας αίτησης προβολής και
εφεξής καλούμενη «Μέλος»
Συμφωνούν στα παρακάτω:
1. Αντικείμενο της Σύμβασης
Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ της «EXNET HELLAS» και του Μέλους. Καθορίζει δε τους όρους με τους οποίους το Μέλος θα παρουσιάζεται
στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών της «EXNET HELLAS», στην ιστοσελίδα www.grecia24.ru
Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω
Η «EXNET HELLAS» διαθέτει στο Μέλος την δυνατότητα προβολής ακινήτων δια μέσω των στοχευμένων προωθήσεων στις μηχανές
αναζήτησης της Ρωσίας και των υπόλοιπων ρωσσόφωνων χωρών.
2. Διάρκεια σύμβασης
Με την λήξη της σύμβασης αυτής, η προβολή που ορίζεται κατ’ επιλογήν του μέλους σε ετήσια, πολυετή, η μηνιαία παύει να ισχύει και για
την ενεργοποίηση της πρέπει να υπογραφή νέα σύμβαση συνεργασίας.
3. Χρέωση
Η χρέωση του πελάτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την «EXNET HELLAS» γίνεται εφάπαξ και είναι ανάλογη των πακέτων επιλογής
Δηλαδή ………………… ευρώ + 23%Φ.Π.Α. Η εξόφληση προκαταβολικά καθώς το μέλος λαμβάνει τους κωδικούς εισόδου στην σελίδα όπου μπορεί
αυτόνομα ο ίδιος να καταχωρεί το υλικό του.
4. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις «EXNET HELLAS»
Η «EXNET HELLAS» υπόσχεται και εγγυάται την πλήρη, από πάσης πλευράς επίτευξη του λειτουργικού αποτελέσματος, όπως περιγράφεται
σε κάθε πακέτο χωριστά, και αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρακολούθηση, αναβάθμιση και ανανέωση της προβολής του Μέλους, στα πλαίσια του
προγράμματος που επέλεξε, χωρίς επιπλέον κόστος.
Η «EXNET HELLAS» δεν αναλαμβάνει να καταχωρεί το υλικό του Μέλους ούτε να προβαίνει σε αλλαγές στοιχείων σε αυτό, ούτε έχει άλλες
υποχρεώσεις έναντι του Μέλους πλην της υποχρέωσης της σωστής λειτουργίας της εφαρμογής.
Η «EXNET HELLAS» διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία
έχει υποστεί, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μέλους με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Η «EXNET HELLAS» διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του μέλους στην περίπτωση που αυτός δεν προβεί στην εξόφληση της
συνδρομής του, αφού πρώτα τον ειδοποιήσει μέσω email για 3 συνεχόμενες φορές εντός ενός μήνα.
5.Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Μέλους
Το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και την νομιμότητα των στοιχείων που έχει δώσει στην «EXNET HELLAS». Το
περιεχόμενο των προβολών δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στους νόμους, το δημοκρατικό καθεστώς της χώρας και τα χρηστά ήθη.
Το μέλος διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να ακυρώσει την παρούσα σύμβαση, αφού προβεί στην αποζημίωση της «EXNET
HELLAS», για όλες της εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από αυτήν, μέχρι την στιγμή της απόφασης του Μέλους, να υπαναχωρήσει και εφόσον
ειδοποιήσει εγγράφως την «EXNET HELLAS» εντός των 7 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής.
Το Μέλος δηλώνει και βεβαιώνει την «EXNET HELLAS», ότι το σήμα κατατεθέν, εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, δήλωση, εικόνες και
λοιπά στοιχεία είναι απαλλαγμένα από κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου που απορρέει από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας
της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή και προστασία
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην προβολή και αποδέχεται σαν δική του οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση της «EXNET HELLAS»
έναντι οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση καταστρατήγησης των παραπάνω διατάξεων. Η «EXNET HELLAS» δεν διατηρεί καμία ευθύνη έναντι τρίτων
σχετικά με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη και ενδεχομένως προσβάλλουν τα δικαιώματά τους.
6. Προσωπικά δεδομένα
Η «EXNET HELLAS» ενημερώνει το Μέλος το οποίο δίνει την συγκατάθεση του σε αυτήν να επεξεργάζεται ελεύθερα τα προσωπικά του
δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, αριθμό τηλεφώνου, e_mail, URL, FAX, επιπλέον διευθύνσεις αλληλογραφίας, Α.Φ.Μ.
και αρμόδια ΔΟΥ.) για την παρουσία του στο διαδίκτυο. Με την παρούσα αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της «EXNET
HELLAS» να τηρεί αρχείο ευαίσθητων δεδομένων κατά τους ορισμούς του Ν.. 2472 /1997.
7. Ανωτέρα βία
Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια
ανωτέρας βίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας απαιτήσεις τρίτων λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κωλύματα του Μέλους σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς του κλπ.
8. Επίλυση διαφορών
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά την ερμηνεία ή
και την εφαρμογή της παρούσας θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Ο κάθε συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν συμφωνητικό εγγράφως για σπουδαίο λόγο.
9. Τιμολόγηση
H «EXNET HELLAS» είναι μέλος της ένωσης εταιρειών "W.A.G.C - Worldwide Alliance of Greek Companies" όπως: Mania Market LTD
Bulgaria με ΑΦΜ BG201460605 & έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, Mania Market LTD Cyprus με έδρα την Κύπρο. Η «EXNET HELLAS» διατηρεί το
δικαίωμα τιμολόγησης του πελάτη και από άλλες συγγενείς εταιρείες της ένωσης "W.A.G.C" και εγγυάται για λογαριασμό των εταιρειών που έχουν
τιμολογήσει όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού .
10. Λοιποί όροι
Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου δίδει στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα καταγγελίας. Περαιτέρω
αποζημίωση δεν αποκλείεται, ως αυτή ορίζεται στα επιμέρους άρθρα.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που θα προσαρτάται στο παρόν και θα αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου.
Σε πίστωση των παραπάνω το αντίγραφο του παρόντος υπογεγραμμένο από την «EXNET HELLAS» λαμβάνει το Μέλος μετά την αποδοχή
του.
Οι Συμβαλλόμενοι,
ΓΙΑ ΤΗΝ

EXNET HELLAS
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ
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