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 Στ…………………………… σήμερα ……./…..…/…………., καταρτίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, της οποίας το 
περιεχόμενο και τα μερικότερα σημεία αποτελούν τη γνήσια και ακριβή βούληση αυτών που υπογράφουν τη 
συμφωνία, δηλαδή: 
 
a. Της εταιρείας με την επωνυμία «SNV GROUP GmbH» με την διακριτική Εμπορική Ονομασία «VANESI’S SECRET 
 
 Online-Shop», η οποία εδρεύει στην Ελβετία, επί της οδού Willenhofstrasse 13, 8182 Hochfelden-ZH Switzerland, με 
  
Φορολογικό Αριθμό CHE-345.957.479, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον κ. Βασίλη 
 
 Κλουπώδη του Θωμά. 
  
 
b. Της εταιρείας με την επωνυμία ____________________________________________________________________________________ 
 
που εδρεύει στον-ην ___________________________________________________________________________________________________ 
 
επί της οδού_______________________________________________________________ αριθμός ___________________________________ 
 
με Α.Φ.Μ.: ________________________________ Δ.Ο.Υ.: __________________________________________ η οποία εκπροσωπείται 
 
εν προκειμένω από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ____________________________________________________________________ 
 
του ___________________________________________________ . 
 
Συμφωνούμε και συναποδεχόμαστε τα εξής : 
 
1. Το παρών ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας έχει ισχύ 1 (ένα) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής του. 
Σιωπηρή ανανέωση γίνεται για ακόμα 1 (ένα) χρόνο, εκτός εάν το συμφωνητικό καταγγελθεί τουλάχιστον 2 μήνες 
πριν τη λήξη του. Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται δυνατή μέσω E-Mail (partner@vanesis.gr) και επικυρώνεται με 
απαντητική επιβεβαίωση παραλαβής του E-Mail, μέσω του ίδιου E-Mail. 
 
2. Εκπρόσωπος της εταιρεία «SNV GROUP GmbH» θα επισκεφτεί το κατάστημά σας, ώστε να διαπιστωθεί η 
καταλληλόλητα του χώρου, εάν ανταποκρίνεται στα στάνταρ της εταιρείας «SNV GROUP GmbH | VANESI’S SECRET 
Online-Shop», συμμετέχοντας στο «STANDARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B2B». 
 
3. Το «STANDARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B2B» περιλαμβάνει την αγορά και διάθεση των προϊόντων από την εταιρεία μας με 
ειδικές εκπτώσεις προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 
 
Παροχές προς τα μέλει του προγράμματος 
 

1. Γίνεται διαθέσιμό άφθονο έντυπο διαφημιστικό υλικό.  
 

α. 1 X-Banner  
β. 4 Strut Card (Καρτολίνες) Α4 με βάση πλαστικοποιημένες  
γ. 1 Αφίσα Α3 
δ. 250 Flyers  
ε. 40% *καθαρή έκπτωση από τις τιμής Λιανικής (*καθαρή τιμή εννοείτε η τιμή που έχει αφαιρεθεί το 

κόστος του ΦΠΑ.  
ζ. Στο τέλος του έτους δίνεται ένα Εξτρά Μπόνους ανταμοιβής στον συνεργάτη (η συμφωνία είναι 

ιδιωτική και γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας μας και του αγοραστή / συνεργάτη. 
Πάντως είναι σε κάθε περίπτωση πάνω από το ποσό των 5,000 € καθαρής αξίας). 

η. Το Εξτρά μπόνους δίνεται πάντα με την μορφή εμπορευμάτων, επιλογής του πελάτη, την αμέσως 
επόμενη χρονιά. 

θ. Ο Αγοραστής επωμίζεται το κόστος των μεταφορικών, του εκτελωνισμού και τυχόν άλλων εξόδων. 
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Από την υπογραφή της συνεργασίας θα χρειαστούν 15 ημέρες για το άνοιγμα του κωδικού Πελάτη και την  
εκτύπωση του απαραίτητου πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού. (Αναμένετε από εσάς να  μας στείλετε το 
Logo σας και διάφορα άλλα στοιχεία για την διαφημιστική διαδικασία). 

 
Όλο το υλικό διατίθεται δωρεάν, στα πλαίσια της συνεργασίας και θα αποσταλεί στην διεύθυνση του Συνεργάτη 
ταχυδρομικώς. 
 
4. Μετά την παραλαβή και την τοποθέτηση του διαφημιστικού υλικού, αποστέλλονται φωτογραφίες του χώρου με 
την τοποθέτηση του διαφημιστικού υλικού μέσω E-Mail (partner@vanesis.gr). 
 
5. Ο Αγοραστής / Συνεργάτης φροντίζει για την καλή και καθαρή διατήρηση των προϊόντων ώστε αυτά να μην 
χάνουν την αξία καθώς παρουσιάζονται στο αγοραστικό κοινό. 
 
6. Τα Προϊόντα είναι στις περισσότερες φορές Φυτικά και Φυσικά και για αυτό χρειάζονται ο χώρος να είναι 
δροσερός και προστατευμένος από την υπερβολική θερμοκρασία και έκθεση στον ήλιο. 
 
7. Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές για λόγους ημερομηνίας λήξης ή αλλοίωσης των προϊόντων εξαιτίας 
των παραπάνω λόγων. Προσοχή ιδιαίτερη στις ημερομηνίες λήξης.  
 
8. Η παραγγελία δίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας, και η επεξεργασία της παραγγελίας και η αποστολή 
της γίνονται μετά την εμφάνιση της πληρωμής της παραγγελίας στο σύστημά μας. (αυτό διαρκεί συνηθώς 5-10 
εργάσιμες ημέρες). 
 
9. Η πώληση των προϊόντων και οι τιμής πώλησης ακολουθόυν πιστά τις αναγραφόμενες τιμές λιανικής που 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.vanesis.gr 
 
10. Η εκπτώσεις που παίρνει συνεργάτης χονδρικής ανέρχεται στο 40% (εξαιρούνται το κόστος του ΦΠΑ και των 
μεταφορικών) από τις αναγραφόμενες τιμές που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδας μας www.vanesis.gr 
 
11. Το κόστος των μεταφορικών και άλλα έξοδα που τυχόν υπάρξουν (εκτελωνιστικές υπηρεσίες κτλ.) βαραίνουν 
αποκλειστικά τον πελάτη. 
 
12. Η ελάχιστη πρώτη παραγγελία είναι 1.000 Ευρώ (καθαρή αξία προϊόντων) και κάθε επόμενη παραγγελία είναι 
300 Ευρώ (καθαρή αξία προϊόντων). 
 
13. Όλα τα προϊόντα που θα σας αποστέλλονται είναι ελεγμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και είναι 
πιστοποιημένα με κωδικό CPNP. 

14. Επίσημός Διανομές είναι η Εταιρεία SNV GROUP HELLAS. 
 
15. Μετά τη λύση της συνεργασίας όλο το πληροφοριακό υλικό και διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να επιστραφεί 
στην εταιρεία «SNV GROUP GmbH» ή σε θυγατρική της στην Ελλάδα, σε διεύθυνση που θα υποδείξει η Εταιρεία «SNV 
GROUP GmbH». 
 
16. Οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς υπεύθυνα είναι τα Ελβετικά Δικαστήρια και ο Ελβετικός Νόμος όπου βρίσκεται 
και η Έδρα της Εταιρείας «SNV GROUP GmbH». 
 
Για την           Για τον Συνεργάτη 
«SNV GROUP GmbH»  
«www.vanesis.gr Online-Shop» 
 
 
 
CEO 
Βασίλης Κλουπώδης                                                                                           ................................................................. 


