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Όροι Χρήσης

Η Εταιρία ACP.gr σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «www.sales-now.gr».

Μέσω του Sales-Now.gr προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων σε ειδικές εκπτωτικές
τιμές που οριζονται ανά περίπτωση, ανά προιόν και ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Τα προϊόντα/υπηρεσίες δύναται να αγοράσει στην ειδική εκπτωτική τιμή ο χρήστης από τον
εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας,

από τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αγορά παρακαλουμε
διαβάστε τους όρους προσεχτικά και προχωρήστε στις αγορές σας.

Έννοιες / Ορισμοί
- Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www. Sales-now.gr»,
- Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της
Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές
εκπτωτικές τιμές στους χρήστες της ιστοσελίδας,
- Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική
εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας,
- Αγοραστής: κάθε χρήστης που μέσω της ιστοσελίδας εκτυπώνει το εκπτωτικό
κουπόνι και απολαμβάνει την προσφορά του Προμηθευτή
- Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας στον Αγοραστή, και
πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την
παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.
- Προσφορά: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα.
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Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία & Όροι Παροχής των Υπηρεσιών
- Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να
προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες της ιστοσελίδας σε ειδικές
εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε
φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους
και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρία δεν αποκτά καθ’
οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των
προϊόντων/υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
- Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας. Το κάθε
Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού
στον Προμηθευτή, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο χρήστης θα δικαιούται να λάβει από
τον Προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η Προσφορά.
- Κάθε χρήστης μπορεί να εκτυπώσει το κουπόνι που αντιστοιχεί στην προσφορά της
αρεσκείας του και να το προσκομίσει στον Προμηθευτή. Η διάρκεια ανάρτησης της
Προσφοράς στην ιστοσελίδα αναγράφεται σε κάθε Προσφορά.
- Ο χρήστης μπορεί κάθε στιγμή να πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας, το διάστημα
το οποίο απομένει μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς.
- Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά μέχρι ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους
όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού. Το Κουπόνι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή. Μέχρι την ημερομηνία
λήξεως του Κουπονιού ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα
καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία
που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι
παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της
Εταιρίας.
- Ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες
υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα
εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν.
- Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το
προϊόν/υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Κουπονιών. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής
προκειμένου να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον
Προμηθευτή το Κουπόνι.
- Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται
στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με
πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι
η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται
μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο
Προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις
ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή
πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους
Αγοραστές.
- Η Εταιρία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή
στον Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
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- Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών
εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το
Ν.3587/2007).

Τρόπος Πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται απ’ ευθείας από τον Αγοραστή στον
Προμηθευτή.

Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό,
αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας
και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε
δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους
περιορισμούς:
- ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά
δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
- ο χρήστης/ δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με
κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο
να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό
σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με
αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης
της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους
χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές
στο περιεχόμενό τους.
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Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους
και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς
ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή
διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως,
δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν
τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του
χρήστη/συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία
μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει
οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της
διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι
οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της
ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας
από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε
ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων,
κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της
Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο
σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν
επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή
εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση,
μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον
πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή,
επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του
περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται
μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου
δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου
στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή
εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Το υλικό των διαφημίσεων που περιέχεται στον δικτυακό τόπο sales-now.gr είναι υλικό
σταλμένο από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος sales-now.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για το
υλικό αυτό, αλλά έχει το νόμιμο δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) εάν αυτό είναι
ανακριβές, προσβλητικό, χυδαίο ή ρατσιστικό να το απαλείψει από τον δικτυακό του τόπο.
Σε περίπτωση που χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο
αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα ακολουθεί τους όρους
συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός
τόπος sales-now.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους το
περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία
ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους.
Το sales-now.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους
παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτό και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική
συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση,
αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι
παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο,
και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου
κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις,
δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να
μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές
πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που
καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε
ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους
κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση
βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή
υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και
κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με
οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή
αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
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Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις
Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι
πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό
κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι
υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό
είναι αναγκαίο. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και
των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό
επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης μπορεί
να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε
περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

LINKS (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)
Το sales-now.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας
των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web
sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη του χρήστη, οφείλει να
απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια
τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το sales-now.gr σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά
κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) επισκέπτες του sales-now.gr δεν επιτρέπεται να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες του sales-now.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για
ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το sales-now.gr. Εάν παρόλα
αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό
ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το
sales-now.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.
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Ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν επισκέφτεστε τo Sales-now.gr μπορείτε να ρωτηθείτε εάν θα επιθυμούσατε να
λάβετε τις πληροφορίες, τις προσφορές, στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Sales-now.gr . Για να το λαμβάνετε, απλά εγγράφεστε στο ενημερωτικό
δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις πληροφορίες για τα
νέα κουπόνια διαθέσιμα στo Sales-now.gr και παρέχει περιστασιακά τις ειδοποιήσεις
ειδικών γεγονότων ή/και άλλες ανακοινώσεις ή/και διαφημίσεις από τρίτους. Εάν δεν
επιθυμείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Sales-now.gr ,
απλά γράφετε θέμα "αποχώρηση" και το στέλνετε με email στο info@acp.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του sales-now.gr, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των
ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και
αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του sales-now.gr και του χρήστη/μέλους
των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των
όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν
δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
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