
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ       
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "IFILIOS" ΠΕΤΣΟΥ Ι. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ, 
ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
(ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "IFILIOS" 

Α. Η Επιχείρηση "IFILIOS", ΠΕΤΣΟΥ Ι. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ, στο εξής για συντοµία IFILIOS, διαθέτει 
στην αγορά ένα σύστηµα παροχής υπηρεσιών, µε το διακριτικό τίτλο "IFILIOS", ΤΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ , που αποτελείται από πληροφορίες, 
εκπαίδευση, συµβουλευτική και υποστήριξη µε χρήση των νέων τεχνολογιών (εικονικό 
γραφείο-ηλεκτρονική µάθηση, που παρέχει σφαιρική µάθηση για τη ζωή, την εργασία, την 
κοινωνία, την υγεία, τις επενδύσεις, την οικονοµία, την επιχειρηµατικότητα) και εκπαιδευτικό 
υλικό(κυρίως ειδικού οικονοµικού περιεχοµένου, προώθησης της επιχειρηµατικότητας και 
προσωπικής ανάπτυξης, για εκπαίδευση Επαγγελµατιών και Επιχειρηµατιών του Κλάδου των 
Πωλήσεων, και ιδιαίτερα του ∆ικτυακού Μάρκετινγκ, των Άµεσων Πωλήσεων, της Αγοράς των 
Καταναλωτών και του Ηλεκτρονικού Εµπορίου), και οργανώνει σεµινάρια για τα µέλη του, µε 
την Επιχειρησιακή Επωνυµία: "∆ΙΚΤΥΟ ΙFILIOS" (ΙFILIOSNET). 
B. O Aιτών (η Αιτούσα), στοιχεία του οποίου (της οποίας) φέρονται στην κυρίως Αίτηση[εφεξής 
µεταχειριζόµαστε µόνο το αρσενικό γραµµατικό γένος, όπως και στην αίτηση, στην πίσω σελίδα 
αυτού του εγγράφου, αλλά εννοούµε πρόσωπα και των δύο φύλων], είναι Ιδιώτης, χωρίς καµία 
Εταιρική σχέση µε την "ΙFILIOS" ή µε την ιδρύτρια και ∆ιευθύντρια της Επιχείρησης, κα 
Ανδρονίκη Πέτσου. 
Γ. Η "IFILIOS" ανταποκρίνεται θετικά στην επιθυµία του Αιτούντος, τον δέχεται σαν Μέλος-
Συνδροµητή , Ελεύθερο Συνεργάτη και Ανεξάρτητο Επιχειρηµατία, για την χρήση της 
Υπηρεσίας ΄΄IFILIOS΄΄, και του δίνει το δικαίωµα να προωθεί και να διαθέτει (συστήνει) τα 
προϊόντα και τις Υπηρεσίες της "IFILIOS", στην Ελεύθερη Αγορά. 
∆. Η ∆ιάρκεια αυτής της Σύµβασης µε την IFILIOS συµφωνείται να είναι για 1 (έναν) χρόνο, 
έναντι συνδροµής που περιέχεται στο αρχικό πακέτο συνεργασίας. 
∆.1 Η διάρκεια της Υπηρεσίας "IFILIOS" ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, είναι ετήσια και ισχύει από την 
ηµεροµηνία AIΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ (password) στο "εικονικό γραφείο" . Με τη λήξη της ετήσιας συνδροµής , η Συµµετοχή 
του "Μέλους", θα τεθεί ανενεργή, δεν θα είναι δηµοσιοποιηµένη η ιστοσελίδα του µέλους και 
εποµένως προσβάσιµη από τους χρήστες του Internet, ούτε θα έχει πρόσβαση στο εικονικό 
γραφείο.  
∆.2 Η αξία της συνδροµής για τις Υπηρεσίες της IFILIOS, όπως αυτή καθορίζεται στον εκάστοτε 
ισχύοντα τιµοκατάλογο της IFILIOS, καταβάλλεται µε την αγορά νέας συνδροµής ή ανανέωσης.  
Ε. Ο Αιτών αποκτά σαν µέλος το δικαίωµα να λειτουργήσει σαν Συνεργάτης  Προώθησης 
Πωλήσεων προϊόντων της "IFILIOS"(εφεξής θα αναφέρεται σαν 
"Συνεργάτης")δραστηριοποιούµενος Επιχειρηµατικά, όχι αποκλειστικά σε µια συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή, αλλά, αν θέλει , σε όλη την Επικράτεια. 
Ε.1. Ο "Συνεργάτης" δεν διεκδικεί κανενός είδους αποκλειστικότητα στη διάθεση των προϊόντων 
της "IFILIOS". Γνωρίζει πως ένας απροσδιόριστος αριθµός "Συνεργατών" σε όλη την Επικράτεια 
έχουν (ή θα αποκτήσουν) τα ίδια µε αυτόν δικαιώµατα Ελεύθερης Συνεργασίας µε την 
"IFILIOS". 
Ε.2. Ο "Συνεργάτης" θα µπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας "ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ" και να 
δικαιούται και ειδικές προµήθειες ως αµοιβή , από τον τζίρο των πωλήσεων των συνεργατών 
του(της οµάδας του), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
1ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 50€/πακέτο 

2ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5€/πακέτο 

3ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5€/πακέτο 

4ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5€/πακέτο 

5ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5€/πακέτο 

6ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5€/πακέτο 

7ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5€/πακέτο 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 

�  Με κάθε 10 προσωπικές εγγραφές δωρεάν εγγραφή προαιρετικά  σε µια 
από τις HOME BUSINESS (Επιχειρηµατικά Προγράµµατα) όπως το 
Πρόγραµµα δηµιουργίας εισοδήµατος µε το ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα 
(Συνένωση Καταναλωτικής ∆ύναµης) 
  
�  Με τη συµπλήρωση 500 συνεργατών στο τρίτο επίπεδο,  
 (Προϋπόθεση 20 εγγραφές στο πρώτο επίπεδο, µέσα σε έναν χρόνο) 
 δωρεάν ένα ταξίδι - κρουαζιέρα(µε σεµινάριο ηγεσίας)  στην  Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό για 2 άτοµα για 5 µέρες. 
�  Με τη συµπλήρωση 2400 συνεργατών στο τέταρτο επίπεδο, δωρεάν ένα 
αυτοκίνητο αξίας 30000€.  
(Προϋπόθεση 50 εγγραφές - πωλήσεις στο πρώτο επίπεδο, µέσα σε έναν 
χρόνο). 

 
Ε.3. Ο "Συνεργάτης" έχει αυτόµατα το δικαίωµα να προωθεί και την Επιχειρηµατική Ευκαιρία 
(business Opportunity) ∆ΙΚΤΥΟ IFILIOSNET, σε άλλους ενδιαφερόµενους να γίνουν 
"Συνεργάτες", µε το να τους συστήνει στην IFILIOS σαν υποψήφιους συνεργάτες, να τους 
πληροφορεί και να τους εκπαιδεύει , ώστε να γίνουν ικανοί να προωθούν κι εκείνοι τα προϊόντα 
της IFILIOS και την "Επιχειρηµατική Ευκαιρία" ∆ΙΚΤΥΟ IFILIOSNET, σε άλλους ενδιαφερόµενους 
να γίνουν "Σύµβουλοι" κ.ο.κ. 
Ε.4. ΕΝΕΡΓΟΣ (PAID MEMBER) χαρακτηρίζεται ο "Συνεργάτης" που έχει πληρώσει την ετήσια 
συνδροµή  στις Υπηρεσίες του IFILIOS  ή έχει συστήσει στο ∆ΙΚΤΥΟ ΙFILIOSNET τουλάχιστον 
τρεις (3) Νέους Ενεργούς Συνεργάτες (paid members), (εάν ήταν free member-propro). Με το 
παρόν συµφωνητικό δεν υποχρεώνεται ο " Συνεργάτης'' να κάνει χρήση των υπηρεσιών. Επίσης 
δεν σηµαίνει ότι συµµετέχοντας ο "Συνεργάτης" στο δίκτυο IFILIOSNET, θα κερδίσει χρήµατα. Τα 
χρήµατα (προµήθειες) κερδίζονται µόνο εάν επιτευχθούν πωλήσεις. 
E.5. O "Συνεργάτης" που δεν ανανεώνει την ετήσια συνδροµή του, ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από το 
∆ΙΚΤΥΟ IFILIOSNET. Η διαγραφή του αυτή θεωρείται αποτέλεσµα προσβολής αυτού του 
Συµφωνητικού Συνεργασίας. Εξυπακούεται ότι διαγραφόµενος ο πρώην "Συνεργάτης" από τους 
καταλόγους του ∆ΙΚΤΥΟΥ IFILIOSNET , παύει να έχει και οποιαδήποτε Οργανωτική και λογιστική 
σχέση µε την πρώην προσωπική του οµάδα Συνεργατών. Μια τυχόν "επανεγγραφή" του στο 
µέλλον (αν το επιθυµεί, όχι όµως νωρίτερα από 6 µήνες µετά τη διαγραφή του), δεν τον 
επαναφέρει επικεφαλής της πρώην οµάδας του. Πρέπει να "χτίσει" µια νέα οµάδα Συνεργατών , 
από την αρχή. 



Ε.6. Ο "Συνεργάτης" αποδέχεται (και απολύτως συναινεί) το ότι τα προσωπικά του στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην Αίτηση του θα καταχωρηθούν από την IFILIOS στην "Ηλεκτρονική Βάση 
Τήρησης ∆εδοµένων" της επιχείρησης, και θα χρησιµοποιούνται από την IFILIOS και για 
διάφορους επιχειρησιακούς σκοπούς. Επίσης αποδέχεται ότι η IFILIOS µπορεί να κοινοποιήσει τα 
στοιχεία αυτά , όπου υπάρχει Επαγγελµατική / Επιχειρηµατική ανάγκη να συµβεί κάτι τέτοιο, και 
κυρίως σε άλλους συνδροµητές /Συνεργάτες του ∆ικτύου του (up-line ή down-line),του ∆ΙΚΤΥΟΥ 
IFILIOSNET, για λόγους ενηµέρωσης, επικοινωνίας, επαφής και συνεργασίας. 
Ε.8. Ο "Συνεργάτης" είναι υποχρεωµένος να προστατεύει τη φήµη και τη δηµόσια εικόνα της 
IFILIOS µε το ήθος του, την ειλικρίνεια του, την εξυπηρέτηση της πελατείας του, και την άµεµπτη 
βοήθεια και συµπαράσταση προς τους συναδέλφους (ιδιαίτερα του προσωπικού του δικτύου).  
E.9. O "Συνεργάτης" που για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει να σταµατήσει τη συνεργασία του 
µε το IFILIOSNET, καλείται να το γνωστοποιήσει στην IFILIOS, µε απλό ενυπόγραφο σηµείωµα. 
Επανεγγραφή του στο δίκτυο IFILIOSNET, δεν θα µπορεί να γίνει , πριν παρέλθουν 6 µήνες . 
E.10. AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ SPAMMING. Οι συνεργάτες που στέλνουν 
απροειδοποίητα(spamming)µηνύµατα, θα διαγράφονται από το δίκτυο. 
E.11. FREE Μέλος-Συνεργάτης FREE (PROPRO) ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(προενταξιακού-προπονητικού σταδίου) ορίζεται ένας υποψήφιος συνεργάτης για δοκιµαστική 
περίοδο 180 ηµερών, προκειµένου να δοκιµάσει την επιχειρησιακή ευκαιρία, χωρίς να επενδύσει 
κεφάλαια, και µε στόχο να συστήσει (εγγράψει) τρεις (3) ενεργούς συνεργάτες του Ifilios και έτσι να 
αποσβέσει το κόστος της έναρξης και συµµετοχής του στο επιχειρησιακό δίκτυο της Ifilios, χωρίς 
ρίσκο. Μετά από τη δοκιµαστική αυτή περίοδο των 180 ηµερών, χάνει το δικαίωµα να ξαναγίνει 
µέλος  FREE (PROPRO), παρά µόνο όταν περάσουν 6 µήνες.  
E.12. Το FREE Μέλος-Συνεργάτης FREE (PROPRO) θα έχει το δικαίωµα να συστήνει(πουλάει) τα 
πακέτα της Ifilios δοκιµαστικά χωρίς να έχει τη δυνατότητα χρήσης του Εικονικού Γραφείου,  των 
Επιχειρηµατικών Εργαλείων και µόλις συστήσει 3 συνεργάτες που κάνουν αίτηση για κανονική 
συνεργασία (όχι PROPRO) θα εγγράφεται αυτόµατα, χωρίς να επιβαρυνθεί την τιµή των 150€ , 
αφού θα συµψηφιστούν οι προµήθειες που θα δικαιούται (3x50€=150€). ΤΑ FREE MEMBERS 
∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ PAID MEMBERS. 
ΣΤ. Η IFILIOS, επειδή δίνει την ευκαιρία (για 6 µήνες δωρεάν) στα  FREE MEMBERS για 
δοκιµαστική συνεργασία,  δεν θα επιστρέφει τα χρήµατα του Αιτούντος για PAID 
MEMBER(τα οποία κατέβαλε  για την αγορά του πακέτου "έναρξης ετήσιας συνδροµής - 
συνεργασίας- εκπαίδευσης εικονικό γραφείο"), σε περίπτωση που το FREE µέλος-
συνεργάτης αλλάξει γνώµη για την συνεργασία.. ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ PAID MEMBERS(που 
δεν έχουν γίνει προηγουµένως FREE MEMBER) ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, (µε 
συστηµένη επιστολή), ΜΕΣΑ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται όλα τα χρήµατα, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα και επιστραφεί 
στην Ifilios όλο το υλικό, που παρέλαβε ο αιτών. 
ΣΤ.1. Η IFILIOS διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει κατά καιρούς άρθρα και παραγράφους του 
παρόντος Συµφωνητικού , εφόσον οι αλλαγές υπαγορεύονται από Υπηρεσιακές/ Επιχειρηµατικές / 
Νοµικές / κλπ ανάγκες (είτε αυτές επιβάλλονται από Κρατικούς Φορείς είτε από Επιχειρησιακή 
πρακτικότητα και τακτική). Σε ενδεχόµενες ανάλογες περιπτώσεις ο "Συνεργάτης" θα λαβαίνει 
γνώση αρκετό καιρό πριν από κάποια αλλαγή ή µετατροπή (το λιγότερο ένα µήνα νωρίτερα). 
ΣΤ.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση 
των παρόντων γενικών όρων ή µε την έκταση των εξ' αυτών δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων 
επιλύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 
Ζ. TO ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ που 
καθορίζουν τη συνεργασία των δύο µερών. Οι "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ'', και οι ''ΟΡΟΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ'' καθορίζουν τις πρακτικές λεπτοµέρειες της Συνεργασίας. 
Το παρόν αναγνώστηκε από τους συµβαλλόµενους και έγινε αποδεκτό ανεπιφύλακτα στο σύνολο 
του.  

  

 



 

KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

  

''ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΤΕ ∆ΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟ! Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ''. 
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: 

Εδώ καθορίζονται οι Κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους θα λειτουργεί η Ifilios.gr επιχείρησή 
σας. Αν διαφωνείτε  µε κάποιον από τους όρους µας, ή αν δεν τον κατανοείτε, τότε σας 
παρακαλούµε να µην κάνετε εγγραφή.  

Γενικά 

Τα στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή σας είναι σηµαντικά. Πρέπει να είναι αληθινά, ακριβή 
και πλήρη. 
Σεβόµαστε το απόρρητο των στοιχείων σας. Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά 
εµπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Το όνοµά σας και η e-mail 
διεύθυνσή σας θα είναι εµφανή στην σελίδα του web site σας στην Ifilios.gr και επίσης θα δοθούν 
και στο σπόνσορά σας. 

Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε  την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγµή. Η εθελοντική 
συµµετοχή είναι όρος της εγγραφής σας. 

Σαν µέλος της Ifilios.gr, συµφωνείτε ότι είστε στη νόµιµη ηλικία στη χώρα που διαµένετε και ότι 
είστε  σε θέση να έχετε δική σας επιχείρηση. Συµφωνείτε ότι θα είστε ανεξάρτητος επιχειρηµατίας 
και υπεύθυνος για τις επιχειρηµατικές σου δραστηριότητες και όχι πράκτορας, υπάλληλος ή 
αντιπρόσωπος της Ifilios.gr. Συµφωνείτε  ότι είστε  υπεύθυνοι  για την πληρωµή φόρων, 
ασφαλίστρων, ή οποιονδήποτε άλλων δαπανών σχετικών µε την επιχείρησή σας  και που 
επιβάλλονται από το κράτος ή οποιαδήποτε αρχή, οργανισµό ή υπηρεσία της χώρας σας. 
Επίσης συµφωνείτε ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις για όλες τις απαραίτητες άδειες. 

Καταθετηµένα σήµατα και εµπορικά ονόµατα. 

Καταλαβαίνετε  και συµφωνείτε ότι δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε  µε οποιονδήποτε τρόπο τα 
Ifilios εµπορικά ονόµατα, εµπορικά σήµατα, χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της Ifilios. 

Η πολιτική µας κατά του Spamming 

  Μπορείτε  να προωθείτε  και να διαφηµίζετε  την ηλεκτρονική διεύθυνση του site σας στο 
Internet µε κάθε νόµιµο µέσο, όπως µικρές   αγγελίες, δεσµοί µέσα από ιστοσελίδες, ανταλλαγή 
διαφηµιστικών banner κ.λπ. 

  Η Ifilios.gr έχει αυστηρή πολιτική για τα µέλη της που κάνουν spamming. ∆εν θα υπάρξει 
δεύτερη ευκαιρία. Αν ένα µέλος βρεθεί να χρησιµοποιεί τεχνικές spamming, ο λογαριασµός του 
στην Ifilios.gr θα διαγραφεί αµέσως και χωρίς προειδοποίηση. 

  Σαν "spamming" ορίζεται η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε πολλαπλούς παραλήπτες, 
οι οποίοι είναι ξένοι προς τον αποστολέα και δεν του έχουν ζητήσει ή δεν έχουν δεχθεί να λάβουν 
µηνύµατά του. Επίσης, spamming είναι η τοποθέτηση σε οµάδες συζήτησης του Internet, 
µηνυµάτων που δεν έχουν σχέση µε το θέµα της συζήτησης. 



  ∆εν επιτρέπεται στα µέλη µας σε καµία περίπτωση να στέλνουν spamming που εµπλέκει τις 
υπηρεσίες µας, συµπεριλαµβανοµένης της αναφοράς της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ifilios.gr 
σε µαζικά απεσταλµένα µηνύµατα. 

  Λειτουργώντας την Ifilios.gr επιχείρησή σου 

  Σαν νέος πελάτης-Συνεργάτης Free Member του σπόνσορά σας, έχετε το δικαίωµα να 
δοκιµάσετε την Ifilios.gr επιχείρησή σας για 180 ηµέρες, να διαφηµίσετε τον κωδικό σας ID, χωρίς 
καµία χρέωση. Μετά από τη λήξη της δοκιµαστικής περιόδου (pro-pro) προενταξιακού-
προπονητικού σταδίου των 180  ηµερών και, εφ όσον επιθυµείτε να συνεχίσετε την 
επιχειρηµατική σας δραστηριότητα, θα πρέπει να πληρώσετε απευθείας στην Ifilios τη συνδροµή 
των 150 ευρώ σε ετήσια βάση, αλλιώς θα διαγραφείτε από το δίκτυο της Ifilios. Αν δεν γίνετε 
κανονικό µέλος µέσα σε 180 ηµέρες, θα πρέπει να περάσουν 6 µήνες για να έχετετο δικαίωµα να 
επανεγγραφείτε ως Free member.  Μπορείτε, όµως να γίνετε όποτε θέλετε κανονικό µέλος(Paid 
member), αν βέβαια πληρώσετε την ετήσια συνδροµή σας. 

  Οι αµοιβές συστάσεων (από πωλήσεις τρίτων) πληρώνονται µε κατάθεση στο λογαριασµό 
τραπέζης που θα µας υποδείξετε, µε επιταγή ή µε ηλεκτρονικό τρόπο PayPal  σε µηνιαία βάση, 
όταν το ποσό ξεπερνάει τα 50 ευρώ. Μέχρι να ξεπεράσουν το παραπάνω όριο τα χρήµατα 
συσσωρεύονται στον οικονοµικό λογαριασµό των µελών. 

  Τα µέλη µας µπορούν να στέλνουν παρατηρήσεις και εκπαίδευση στους κάτωθεν(downline)της 
γραµµής των µελών τους, αλλά η διασταύρωση σε άλλες γραµµές µελών απαγορεύεται αυστηρά. 
Αυτό είναι σηµαντικό µέρος της συµφωνίας συµµετοχής στην Ifilios. H Ifilios θα στέλνει µηνύµατα 
και προσκλήσεις σε κάθε συνδροµητή. Να µην συµµετέχετε εάν δε συµφωνείτε.  

  Στην αίτηση εγγραφής σας, δηλώστε µία ηλεκτρονική διεύθυνση που ισχύει. Αν δηλώσετε 
ηλεκτρονική διεύθυνση που δεν ισχύει (undelivered) ή αυτόµατη ηλεκτρονική διεύθυνση(auto 
responder), η αίτηση σας θα απορριφθεί.  

  Εάν εσείς αθετήσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους και κανόνες,  εµείς διατηρούµε 
το δικαίωµα να τερµατίσουµε τη συµµετοχή σας και να αρνηθούµε να πληρώσουµε  τα 
οφειλόµενα κέρδη.  

  Τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα που περιλαµβάνονται σ'αυτές τις ιστοσελίδες, όπως  κείµενα, 
γραφικά, λογότυπα, εικόνες, λογισµικά είναι ιδιοκτησία της Ifilios ή των συνεργαζόµενων µε 
αυτήν εταιρειών, και προστατεύονται από τους Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς νόµους περί 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Κανένα µέρος αυτών των ιστοσελίδων δεν µπορεί να 
αναπαραχθεί ή να µεταφερθεί σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια των δηµιουργών. 

  Η Ifilios διατηρεί το δικαίωµα να µετακινεί ή να υποβιβάζει τα µέλη της, που δεν πλήρωσαν τις 
ετήσιες συνδροµές τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι στην ευθύνη των µελών να 
τακτοποιούν τις οφειλές τους. Η µη έγκαιρη πληρωµή της συνδροµής, µπορεί να επιφέρει 
ακύρωση της συνεργασίας και της συµµετοχής τους. 

  Οι γραµµές αναδοχής και οι σπόνσορες  παραµένουν-διατηρούνται αυστηρά, σύµφωνα µε τις 
αιτήσεις των υποψηφίων. Οι αιτώντες συνεργάτες επιλέγουν τον/την σπόνσορά τους. Η Ifilios δεν 
µπορεί να αλλάξει τον κωδικό του αναδόχου (σπόνσορα) στην αίτηση.  

   Η συµµετοχή στην Ifilios θα επιβεβαιώνεται µε email.  

Εγγυήσεις - Υποχρεώσεις 

  Συµφωνείτε και αποδέχεστε ότι η χρήση των υπηρεσιών της Ifilios.gr, γίνεται εξ ολοκλήρου µε 
δική σας ευθύνη. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ως έχουν και για όσο είναι διαθέσιµες. Η 



Ifilios.gr  δεν παρέχει εγγύηση κανενός είδους, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων για 
εµπορευσιµότητα, καταλληλότητα για ορισµένο σκοπό ή συγκεκριµένη κερδοφορία. 

  Θα καταβάλλουµε προσπάθειες για να διασφαλίσουµε ότι η υπηρεσία που προσφέρουµε θα 
είναι γενικώς διαθέσιµη. Από τη στιγµή που δεν µπορούµε να εγγυηθούµε αδιάκοπη 
διαθεσιµότητα, δεν µπορούµε να δεχθούµε καµία ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωµα ή 
οποιαδήποτε αδυναµία πρόσβασης στις υπηρεσίες µας. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα να 
αποσύρουµε την υπηρεσία προσωρινά για λόγους βελτιώσεων, διορθώσεων ή αλλαγών. Θα 
κάνουµε ότι µπορούµε ώστε οι διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας αυτής να είναι ελάχιστες. 

  Ούτε η Ifilios.gr αλλά ούτε και κανείς από τους παραγωγούς της ή άλλους αντιπροσώπους της 
δεν είναι υπεύθυνοι για φθορές, απώλειες, ή ζηµίες σχετικές ή άσχετες µε τη χρήση των 
υπηρεσιών της Ifilios.gr. Αυτός είναι ένας ευρύς περιορισµός ευθύνης που ισχύει για κάθε ζηµία 
κάθε είδους, συµπεριλαµβανόµενων έµµεσων, άµεσων ζηµιών, απώλεια δεδοµένων, χρήµατος ή 
εισοδήµατος, περιουσιακών στοιχείων ή απώλειες λόγω αξιώσεων τρίτων. 

  Η Ifilios.gr  διατηρεί το δικαίωµα και το προνόµιο να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να 
ακυρώσει τη συµµετοχή οποιουδήποτε µέλους στο επιχειρηµατικό της πρόγραµµα, χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση.  

  Η χρήση του προγράµµατος της Ifilios.gr συνιστά αποδοχή των ανωτέρω όρων και 
προϋποθέσεων. Η Ifilios.gr µπορεί να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά 
βούληση, τοποθετώντας τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα. 

   Εφαρµοστέο δίκαιο: 

  Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, την σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και από τις 
οικείες ∆ιεθνείς Συνθήκες. Αρµόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από 
την παρούσα σύµβαση ορίζονται τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στην συντρέχουσα δωσιδικία 
των οποίων υπάγονται τα µέρη.  

  Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σ΄αυτούς συµπληρώνονται 
από το ελληνικό δίκαιο, την σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και από τις οικείες ∆ιεθνείς Συνθήκες. 

  Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος µε το νόµο, παύει 
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
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