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Όποι και Πποϋποθέζειρ για αγοπά δένηπων Better Globe και πακέηων ειζθοπών

Όποι και Πποϋποθέζειρ – Αγοπά Δένηπων Better Globe

1. Όποι & Πποϋποθέζειρ
1.1
Μπνξψ λα αγνξάδσ έλα ή φζα δέληξα ζέισ ζηελ Better Globe AS (BG). Τα δέληξα πνπ αγνξάδεηε θαη απφ ηα νπνία
ιακβάλεηαη θέξδε νλνκάδνληαη “Δέληξα Better Globe ”.

2. Κέπδη από ηα Δένηπα
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Τα δέληξα ζα θπηεπηνχλ ζε κία απφ ηηο θπηείεο ηεο BG ζηελ Αθξηθή απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο BG ζηελ
Αθξηθή ηελ Better Globe Forestry Ltd. (BGF). Η BGF δηαρεηξίδεηαη ηα δέληξα πνπ έρσ αγνξάζεη θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 20 ρξφλσλ.
Η BG ζα κε ελεκεξψζεη γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην είδνο ησλ δέληξσλ πνπ θπηεχηεθαλ. Φσηνγξαθίεο απφ ηηο θπηείεο
δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο BG.
Θα πιεξσζψ 15 % θέξδε απφ ηα δέληξα Better Globe πνπ έρσ αγνξάζεη απφ ηελ 5ε κέρξη ηελ 19ε ρξνληά απφ ηελ
εκεξνκελία αγνξάο ησλ δέληξσλ. Τελ 20ε ρξνληά ζα ιάβσ 10 θνξέο ηελ πξνηεηλφκελε ιηαληθή ηηκή θαη επηπιένλ ηελ
πηζαλή θαζαξή αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ηξνπηθήο μπιείαο.
Τα θέξδε απφ ηα δέληξα Better Globe πνπ έρσ αγνξάζεη ζα πηζηψλνληαη ζε εηήζηα βάζε ζηνλ ινγαξηαζκφ κνπ ζηελ
Better Globe.Μπνξψ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα κεηαθέξσ ρξήκαηα απφ ηνλ ινγαξηαζκφ κνπ ζηελ Better Globe ζηνλ
ηξαπεδηθφ κνπ ινγαξηαζκφ.
Η θπξηφηεηα πνπ έρσ ζηα Better Globe δέληξα κνπ ιήγεη ζε 20 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπο.
Οη φξνη γηα πιεξσκή θέξδνπο απφ δσξεάλ δέληξα είλαη ίδηνη κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα αγνξαζκέλα δέληξα.

3. Κίνδςνοι
3.1

Η BGF ζα εξγάδεηαη ζπλερψο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν νχηνο ψζηε ηα δέληξα πνπ έρσ αγνξάζεη λα κελ
θαηαζηξαθνχλ απφ θσηηά, επίζεζε εληφκσλ θιπ.

4. Αποζημίωζη
4.1
4.2
4.3

Έρσ 14 εκέξεο πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο θαηά ηελ αγνξά ησλ δέληξσλ θαη ε BG ζα επηζηξέςεη ην ζπλνιηθφ
πνζφ, αλ ε αγνξά έρεη απνζπξζεί θαηά ηελ πεξίνδν ππαλαρψξεζεο.
Δελ έρσ θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο κεηά ηελ 14 εκέξα ηεο πεξηφδνπ ππαλαρψξεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 4.1 θαη θακία επηζηξνθή ρξεκάησλ δελ ζα γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή.
Δελ έρσ θαλέλα δηθαίσκα λα απαηηήζσ φηη ε BG ζα αγνξάζεη πίζσ ηα δέληξα Better Globe πνπ έρσ αγνξάζεη.
Κέξδε απφ ηα δέληξα ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 20 εηψλ.

E-BG-CON-01-280809-00

Side 1/3

Όποι και Πποϋποθέζειρ – Αγοπά Πακέηων Δωπεάρ
1. Όποι & Πποϋποθέζειρ
Ωο αγνξαζηήο ησλ Παθέησλ Δσξεάο Better Globe AS (BG) Θέισ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θηψρεηαο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ εμήο πξνζπαζεηψλ:
1.1
1.2
1.3

Φύηεςζη δέληξσλ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Αθξηθή θαζψο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.
Γεωπγία, γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο θησρνχο αγξφηεο ζηελ Αθξηθή (ζρεδφλ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ),
πξνζθέξνληαο ηνπο ρξεκαηνδφηεζε κηθξνδαλείσλ ρσξίο εγγπήζεηο
Εκπαίδεςζη, ππνζηεξίδνληαο ηελ Με Κεξδνζθνπηθή Οξγάλσζε Child Africa ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, έηζη
ψζηε αθφκε πεξηζζφηεξα παηδηά ζηελ Αθξηθή λα ιάβνπλ δσξεάλ εθπαίδεπζε.

I become active in the donation program by buying a donation package. By being active means I will automatically buy
donation package(s) each month. I can login to www.betterglobe.com at any time and turn on/off the monthly purchase.
Μπνξψ λα γίλσ ελεξγφο ζην πξφγξακκα δσξεάο κε ηελ αγνξά ελφο παθέηνπ δσξεάο. Τν λα γίλσ ελεξγφο ζεκαίλεη φηη
απηφκαηα ζα αγνξάδσ έλα παθέην δσξεάο θάζε κήλα. Μπνξψ αλά πάζα ζηηγκή λα ζπλδεζψ ζην ινγαξηαζκφ κνπ
www.betterglobe.com θαη λα ελεξγνπνίεζσ ή απελεξγνπνίεζσ ηελ κεληαία αγνξά.
Αςηό ηο πακέηο Δωπεάρ αποηελείηαι από:
- 2 Δέληξα Better Globe δηθά κνπ απφ ηα νπνία ζα ιακβάλσ θέξδε
- 2 δέληξα δσξεά ζε άπνξεο θνηλφηεηεο κέζσ ηεο BGF
- 500 ιίηξα/130 γαιφληα πφζηκνλεξφ γηα ηνπο θησρνχο αγξφηεο
- 1.5 επξψ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ θηηξίσλ κέζσ ηεο ΜΚΟ Child Africa
- 1.5 επξψ γηα ηελ ηξάπεδα κηθξνδαλείσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ θησρψλ αγξνηψλ.

2. Παύζη Σςμθωνίαρ
2.1
2.2
2.3

Μπνξψ λα αθπξψζσ ηελ κεληαία αγνξά κνπ ησλ παθέησλ δσξεάο, αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο ηδηαίηεξνπο ιφγνπο. Με ηνλ
ίδην ηξφπν, κπνξψ λα επαλελεξγνπνηήζσ επίζεο ηε κεληαία αγνξά κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδα ηνπ ινγαξηαζκνχ κνπ ζηελ
www.betterglobe.com.
Έρσ ην δηθαίσκα γηα θέξδε απφ ηα Better Globe δέληξα πνπ έρσ αγνξάζεη κέζσ ησλ παθέησλ δσξεάο ζην
ζπκθσλεζέλ δηάζηεκα ησλ 20 ρξφλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα κνπ ζην πξφγξακκα δσξεάο..
Θα έρσ πάληα πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ κνπ σο πειάηεο , αλεμάξηεηα απφ ηελ αγνξά ή φρη ησλ κεληαίσλ παθέσλ
δσξεάο.

3. Αποπληπωμή
3.1
3.2

Έρσ 14 εκέξεο πξνζεζκία γηα λα κεηαλνήζσ γηα ηηο αγνξέο παθέησλ δσξεάο. Αλ έρσ κεηαλνήζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο, ε BG ζα επηζηξέςεη ην θφζηνο ησλ παθέησλ δσξεάο. Μεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα κεηαλφεζεο δελ κπνξψ
λα αμηψζσ θακία απνιχησο επηζηξνθή
Η BG δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα απειεπζεξψζεη ηηο ηηκέο ησλ Better Globe δέληξσλ πνπ έρσ αγνξάζεη ή ιάβεη, αθφκε
θαη αλ δηαθφςσ ηελ πειαηεηαθή κνπ ζρέζε κε ηελ BG. Τα Κέξδε απφ ηα δέληξα ζα θαηαβιεζνχλ θαλνληθά θαηά ηελ
πεξίνδν ησλ 20 εηψλ.
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Αποποίηζη/Αποκήπςξη εςθςνών
Οη ππνςήθηνη αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηεο Better Globe, θαη νη επαγγεικαηίεο ζχκβνπινί ηνπο, θαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ φιν ην
πιηθφ πνπ έρνπλ δηαζέζηκν ηεο Better Globe θαη ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξήζεσλ , θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηνπο Όξνπο θαη
Πξνυπνζέζεηο ή ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηεο εηαηξείαο ή ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ. Η Εηαηξεία ζα παξέρεη ζηνπο ππνςήθηνπο
αγνξαζηέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο ηνπο ηελ επθαηξία λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο θαη λα ιάβνπλ απαληήζεηο απφ ην
πξνεδξείν ηεο Εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά θαη λα απνθηήζνπλ νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο (ζην βαζκφ πνπ ε
Better Globe έρεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ή κπνξεί λα απνθηήζεη ρσξίο αδηθαηνιφγεηα έμνδα) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επαιήζεπζε
ηεο αθξίβεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδνληαη ζηνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ή ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ εηαηξεηψλ ή ησλ
δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ.
Οη Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο ή νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ εηαηξεηψλ ή ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα νξίδνπλ ή παξαπέκπνπλ ζε πηζαλέο
κειινληηθέο δειψζεηο ησλ απνδφζεσλ. Σπδεηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο δειψζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ
ζην πιηθφ κέξνο πνπ νξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Better Globe, ππφ ηνλ ηίηιν "Υπνινγηζκφο δέληξσλ – Πξνβιεπφκελε αμία", θαζψο
θαη ζε άιια ηκήκαηα ηεο παξνχζαο Όξνη & Πξνυπνζέζεηο γεληθά. Επηπιένλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ή
ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ εηαηξεηψλ ή ζηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, νη ιέμεηο «επελδχζεηο», «εθηίκεζε», «αγνξά», «ηφθνο»,
«πηζηεχεη», «πξνζδνθά», «αλακέλεη», «πιεξσκέο», «επηζηξέθεη», «ηδηνθηεζία» θαη παξφκνηεο εθθξάζεηο έρνπλ σο
ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ αλακελφκελσλ θεξδψλ, αιιά δελ δίλνπλ θακία εγγχεζε. Τέηνηεο κειινληηθέο πξννπηηθέο
απνδφζεσλ ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο. Τα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ζην κέιινλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ
νπζησδψο απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο θαηαζηάζεηο σο απνηέιεζκα ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ηα ζέκαηα πνπ εθηίζεληαη ή έρνπλ ζπζηαζεί απφ αλαθνξά ζηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο ή ζηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ εηαηξεηψλ ή ζηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα γεληθά.
Οη Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο ή νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ εηαηξεηψλ ή δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο
Εηαηξείαο θαη κε ηελ θαιχηεξε γλψζε ηνπο, φιεο νη πιεξνθνξίεο φπσο πξνβιέπεηαη είλαη ζσζηέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο.
Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνδέρεηαη ηελ επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ, αιιά δελ απνδέρνληαη θακία επζχλε
γηα ηπρφλ δηαθξηηέο παξαιείςεηο. Οη δηεπζπληέο δελ δέρνληαη νπνηαδήπνηε επζχλε πξνζσπηθά γηα νπνηεζδήπνηε απψιεηεο πνπ
νπνηνζδήπνηε αγνξαζηήο ή κέινο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα εγγξαθήο , ζην παθέην "Δσξεάο ή αγνξάο Δέληξσλ ή
νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ζε πψιεζε ηδίσλ εάλ ππάξρνπλ. Οχηε ε Εηαηξεία νχηε νη δηεπζπληέο θέξνπλ θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε
κνξθήο παξεπφκελε απψιεηα πξαγκαηηθή ή αληηιεπηή απφ νπνηνλδήπνηε αγνξαζηή / κέινο ή πηζαλφ κέινο, σο απνηέιεζκα ηεο
εγγξαθήο ή φρη ζε πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Εηαηξεία. Η Better Globe AS είλαη δελ είλαη νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο θαη δελ
πξνζθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή επελδπηηθέο ζπκβνπιέο. Η Better Globe AS σο εθ ηνχηνπ ζπληζηά λα εμεηάζεηε ζνβαξά θαη λα
ιάβεηε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηηο αλάγθεο θαη ηελ θαηάζηαζή ζαο πξηλ πάξεηε απνθάζεηο
γηα αγνξά.
Η Better Globe πξνζθέξεη σο κηα επθαηξία γηα αγνξά, θαη δελ παξέρεη νπνηαδήπνηε κνξθή ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα πξντφληα άιια εθηφο
ησλ δηαζεζίκσλ. Είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε, φηη νη αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο πηζαλφηαηα δελ ζα είλαη επαξθήο γηα λα
επηηπγράλεηαη κία πξαγκαηηθή θαη αθξηβήο άπνςε ζρεηηθά κε ηε δεδεισκέλε επθαηξία. Τν πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ δελ παξέρνπλ
θακία ζπκβνπιή σο πξνο ηελ αγνξά θαη ε Better Globe δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ έγηλε
απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δεκνζηεχζεηο. Οη πιεξνθνξίεο, γλψκεο θαη
εθηηκήζεηο πνπ εθθξάδνληαη είλαη γηα γεληθή ελεκέξσζε θαη κφλν. Κάζε πξφζσπν, λνκηθφ ή θπζηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζηνζειίδα
ηεο Better Globe AS ή θαη πιηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ή θαη ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκθσλεί λα
ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο δηθέο ηνπ/ηεο απνθάζεηο θαη ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ, ησλ θνηλσληθψλ
αζθαιίζεσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε ή απφ νπνηαδήπνηε αληαγσληζηηθή αξρή κεηά ηελ
ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. Τν ελ ιφγσ πξφζσπν, επίζεο,
εγγπάηαη Better Globe AS φηη είλαη ζε ζέζε λα δξα λφκηκα ζηελ επηθξάηεηά ηνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ Better Globe AS απφ νπνηαδήπνηε
θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ νπνηνδήπνηε ρξήζε ή θαηάρξεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Better Globe AS. Η Better Globe AS δελ πξνζειθχεη επελδπηέο, ή παξέρεη νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο, θνξνινγηθέο, λνκηθέο ή άιιεο
θχζεσο, νχηε θαη εθδίδεη ζπζηάζεηο πξνο αγνξά, πψιεζε ή άιιε ζπκκεηνρή ζε θάζε επθαηξία πξνο πψιεζε ή επελδχζεηο. Όιεο νη
αγνξέο πνπ γίλνληαη ζπλδένληαη κε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο.
Η Better Globe AS δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ. Οχηε ε Καιχηεξε Better Globe AS,
νχηε νη δηεπζπληέο θαη νη ππάιιεινη ηεο, αλαιακβάλνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ απψιεηεο ή δεκηέο, άκεζεο ή έκκεζεο, πνπ
πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο πξφζβαζεο ζηνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, ή ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο εηαηξείαο ή ζηα δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα γηα νπνηαδήπνηε ηερληθά ζθάικαηα. Η Better Globe AS δελ εγγπάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο θάζε θσηνγξαθίαο, ησλ
γξαθηθψλ, βίληεν, ήρνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ζπγγεληθφ πιηθφ πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα.
Η Better Globe AS , νη κέηνρνη, νη δηεπζπληέο θαη νη ππάιιεινη, κπνξεί λα έρνπλ ή είραλ επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο, λα είλαη νη ίδηνη
επελδπηέο ή κπνξεί λα έρνπλ άιιεο κνξθέο ζπλαιιαγψλ κε κέξε θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απαξηζκνχληαη σο κηα
επθαηξία κε ηελ Better Globe AS.
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