
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ 
ESSENS CLUB

1. Η Αίτηση Μέλους επικυρώνεται την ίδια ημέρα με την 
υπογραφή της αίτησης από τον εκπρόσωπο της εταιρείας 
ESSENS Greece και του καταγεγραμμένου υποψήφιου 
Μέλους στο ESSENS Club στη βάση δεδομένων των 
μελών του ESSENS Club – στο ηλεκτρονικό αρχείο της 
ESSENS Greece και ESSENS Europe (βάση δεδομένων).

2. Η ESSENS Greece δέχεται μόνο ευανάγνωστα 
συμπληρωμένο πρωτότυπο ή σάρωση του πρωτότυπου 
Αίτησης Μέλους, υπογεγραμμένο από το υποψήφιο 
Μέλος του ESSENS Club και ενδεχομένως από τον 
χορηγό, ο οποίος τον συνέστησε, ως Μέλος του ESSENS 
Club.

3. Σε περίπτωση που το υποψήφιο Μέλος του
ESSENS Club δεν αναφέρει στην αίτησή του τον 
χορηγό, θα κληθεί να τον συμπληρώσει. 

4. Κάθε υποψήφιο Μέλος του ESSENS Club μπορεί να 
είναι εγγεγραμμένο Μέλος του ESSENS Club μόνο μία 
φορά. Επίσης συμφωνείται, ότι το Μέλος του
ESSENS Club μπορεί να λάβει μόνο έναν αριθμό 
Μέλους στη βάση δεδομένων του ESSENS Club.
 
5. Με την υπογραφή της αίτησης, το υποψήφιο Μέλος 
του ESSENS Club αποκτά δικό του αριθμό Μέλους 
ο οποίος αναγράφεται στην Αίτηση Μέλους και τον 
κωδικό πρόσβασης ο οποίος θα του αποσταλεί αυτόματα 
μετά την εγγραφή του στη βάση δεδομένων των Μελών 
του ESSENS Club, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο 
(e-mail) το οποίο δήλωσε στην Αίτηση Μέλους. 

6. Η εταιρεία ESSENS Greece δεν ευθύνεται για 
τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από 
την αποκάλυψη του αριθμού Μέλους ή του κωδικού 
πρόσβασης του Μέλους του ESSENS Club, σε τρίτους. 

7. Μέλος του ESSENS Club μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, φυσικό πρόσωπο-
επιχειρηματίας, καθώς και νομικό πρόσωπο.

8. Η εταιρεία ESSENS Greece μπορεί να αρνηθεί 
την αποδοχή της Αίτησης Μέλους στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) το υποψήφιο Μέλος του ESSENS Club να είναι ήδη 
εγγεγραμμένο στο ESSENS Club,
β) με το υποψήφιο Μέλος του ESSENS Club να έχει 
ήδη στο παρελθόν ακυρωθεί η Σύμβαση Μέλους, 
για παραβίαση των γενικών όρων συμμετοχής 
στο ESSENS Club ή άλλων δεσμευτικών κανόνων 
λειτουργίας στο δίκτυο Μελών του ESSENS Club. 
 
9. Το μέλος του ESSENS Club έχει το δικαίωμα να 
παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες προς όφελος της 
εμπορικής επωνυμίας ESSENS (να χορηγεί νέα μέλη) 
και, επίσης, να πραγματοποιεί άμεση πώληση των 
προϊόντων ESSENS, με χρήση του δικού του ονόματος 
και λογαριασμού, ως ξεχωριστή επιχειρηματική 
οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος είναι 
υποχρεωμένο να τηρεί τους σχετικούς κανόνες και 
κανονισμούς της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά, υποβάλλοντας τις καθορισμένες 
φορολογικές δηλώσεις και να καλύπτει κάθε άλλη 
υποχρέωσή του. Εάν το Μέλος του ESSENS Club 
ζητήσει από την εταιρεία ESSENS Greece την πληρωμή 
των προμηθειών, είναι υποχρεωμένο να παραδώσει 
στην εταιρεία ESSENS Greece τα απαραίτητα 
έγγραφα σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία 
στη χώρα κατοικίας του Μέλους του ESSENS Club 

10. Το μέλος του ESSENS Club το οποίο δεν ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των 
άμεσων πωλήσεων και των διαφημιστικών υπηρεσιών 
τηρώντας τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, 
μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα μάρκας  
ESSENS αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του 
χρήση, για μέλη της οικογένειάς του και γνωστούς. 

11. Το μέλος του ESSENS Club το οποίο προβαίνει 
εις πώλησιν των προϊόντων ESSENS, μπορεί να 
παρουσιάζει αυτά τα προϊόντα στις αγορές, εκθέσεις, 
φεστιβάλ και παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά αποκλειστικά 
για σκοπούς διαφήμισης ή συστάσεων (χορηγίας) 
νέων Μελών στο ESSENS Club. Δεν μπορεί να πωλεί 
τα προϊόντα σε καταστήματα, σε εσωτερικά (εντός 
άλλων κτιρίων) ή υπαίθρια περίπτερα, σε εμπορικά 
κέντρα, ούτε σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής 
πώλησης, αποκλειόμενων επίσης και των διαδικτυακών 
δημοπρασιών και άλλους τρόπους, οι οποίοι έρχονται 
σε αντίθεση με την ουσία της άμεσης πώλησης.  

Η πώληση μέσω του δικού μας online καταστήματος με 
μια σταθερή τιμή πώλησης εκ τούτου δεν απαγορεύεται. 

12. Η εταιρεία ESSENS Greece δεν φέρει καμία 
ευθύνη για το αν το Μέλος του ESSENS Club δε 
λάβει τις απαραίτητες άδειες για την επαγγελματική 
του δραστηριότητα, ή αν δεν προβαίνει στις 
απαραίτητες πληρωμές για τους σχετικούς φόρους 
και άλλες εισφορές, ή δεν εκπληρώνει άλλες 
υποχρεώσεις προς το κράτος, που προκύπτουν 
από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

13. Το Μέλος του ESSENS Club δεσμεύεται να παρέχει 
στους πελάτες, στα υποψήφια Μέλη του ESSENS 
Club και στα Μέλη του δικτύου του, πληροφορίες για 
το δίκτυο των Μελών ESSENS, πληροφορίες για τις 
τιμές, τα χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων της ESSENS με τρόπο 
σαφή και ταυτόσημο με τα στοιχεία που βρίσκονται 
στα επικαίρως πληροφοριακά, διαφημιστικά και 
υφιστάμενα υλικά, τα οποία εκδόθηκαν από την 
εταιρεία ESSENS Greece με την προοπτική ότι τα 
προϊόντα ESSENS είναι αυθεντικά προϊόντα της 
εταιρείας ESSENS Greece. Το Μέλος του ESSENS Club 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει σε τυχόν 
ενδιαφερόμενο λάθος πληροφορίες για τα προϊόντα 
ή για τη συνεργασία με την ESSENS Greece και να 
προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο παραπλάνηση. 

14. Το Μέλος του ESSENS Club είναι υποχρεωμένο να 
παρουσιάζει τα προϊόντα και να προτείνει συνεργασία σε 
δυνητικούς πελάτες και ενδιαφερόμενους με τέτοιο τρόπο 
που αντιστοιχεί με τις πληροφορίες στις δημοσιεύσεις 
και τα υλικά παρουσίασης που έχουν εκδοθεί από 
την εταιρεία ESSENS Greece ή ESSENS Europe. 

15. Το Μέλος του ESSENS Club είναι υποχρεωμένο 
να αγοράσει το starter kit (μια σειρά με δείγματα 
αρωμάτων ανάλογα με την τρέχουσα προσφορά 
της ESSENS) με τον αριθμό εγγραφής του και αυτό 
απευθείας από κατάστημα ή πρατήριο της εταιρείας 
ESSENS, στην οποία έχει καταχωριθεί και η οποία 
του καταβάλλει την προμήθεια, το αργότερο στα 
μέσα του μηνός που ακολουθεί αμέσως μετά το μήνα 
στον οποίο επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του 9%. 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αγορά του 
starter kit εντός της καθορισμένης προθεσμίας χάνει 
την ευκαιρία να ζητήσει την καταβολή των προμηθειών. 

16. Η προϋπόθεση για την έγκριση του δικαιώματος για 
τον εν λόγω μήνα για την καταβολή των προμηθειών ή 
την άντληση εκπτώσεων, είναι η προσωπική αγορά του 
Μέλους του ESSENS Club κατά τη διάρκεια του εν λόγω 
μήνα, και αυτό στο συνολικό ύψος των τουλάχιστον 20 
πόντων. 

17. Στην προσωπική αγορά για σκοπούς καταβολής 
των προμηθειών υπολογίζονται μόνο οι πόντοι από το 
κέρδος των αυθεντικών προϊόντων της εταιρείας
ESSENS Greece.
 
18. Με την επίτευξη οποιασδήποτε εξειδίκευσης, η 
οποία έχει οριστεί από το Σχέδιο μάρκετινγκ ESSENS 
δημιουργείται, στο Μέλος του ESSENS Club κατά 
την εκπλήρωση των αναφερθέντων προϋποθέσεων, 
δικαίωμα για την καταβολή των προμηθειών, τις οποίες 
μπορεί να αντλεί με την εφαρμογή των εκπτώσεων 
στα προϊόντα κατ’ ανώτατο όριο 90% της τιμής του 
προϊόντος χωρίς το Φ.Π.Α. ή με την καταβολή της 
ανταμοιβής στον τραπεζικό λογαριασμό του Μέλους, 
και αυτό την 15η μέρα του μήνα που ακολουθεί αμέσως 
το μήνα της δημιουργίας του σχετικού δικαιώματος. 

19. Το Μέλος του ESSENS Club έχει το δικαίωμα να 
αγοράζει τα προϊόντα ESSENS στη χώρα όπου εδρεύει 
το υποκατάστημα της ESSENS, με το οποίο έχει 
υπογράψει την Αίτηση Μέλους επ‘ αόριστον, σε άλλα 
υποκαταστήματα της ESSENS δικαιούται να αγοράζει 
προϊόντα ESSENS, αγορές με τις οποίες μπορεί να 
κερδίσει πόντους στο μέγιστο ύψος των 100 (εκατό) 
πόντων ανά ημερολογιακό μήνα. Αν στην χώρα μόνιμης 
κατοικίας του Μέλους του ESSENS Club δεν έχει ανοίξει 
υποκατάστημα της ESSENS, αυτή η παράγραφος δεν 
ισχύει.

20. Το μέλος του ESSENS Club δεσμεύεται να λαμβάνει 
τα ήδη από τον ίδιο παραγγελμένα προϊόντα από 
το πρατήριο ή υποκατάστημα παραλαβής όπως και 
υποχρεούται και να πληρώσει γι ‘αυτά. Σε περίπτωση 
που το Μέλος επανειλημμένα δεν παραλάβει τα 
παραγγελμένα προϊόντα, καλύπτει τα έξοδα που 
σχετίζονται με την αποστολή και την επιστροφή 
της αποστολής. Η επανειλημμένη μη παραλαβή της 

αποστολής με τα παραγγελμένα προϊόντα της
ESSENS μπορεί να θεωρηθεί λόγος για την παύση του ως 
Μέλος. Το υποκατάστημα της ESSENS έχει το δικαίωμα 
να αρνηθεί την πραγματοποίηση των παραγγελιών 
του Μέλους του ESSENS Club το οποίο διαπράττει 
επανειλημμένα την παραπάνω πράξη, και έχει επίσης 
το δικαίωμα παρακράτησης των εξόδων σχετικών 
με την αποστολή και την επιστροφή της αποστολής, 
από την προμήθεια του Μέλους που του ανήκει. Στην 
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η 
παρακράτηση των εξόδων σχετικών με την αποστολή 
και την επιστροφή της αποστολής από την προμήθεια 
του Μέλους του ESSENS Club, το υποκατάστημα 
της ESSENS έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 
την επόμενη παραγγελία τέτοιου Μέλους, μετά 
την πληρωμή των δημιουργημένων εξόδων. 

21. Το Μέλος του ESSENS Club αγοράζει προϊόντα στο 
δικό του όνομα και στο δικό του λογαριασμό. Δεν είναι 
ούτε εμπορικός αντιπρόσωπος ούτε υπάλληλος της 
εταιρείας ESSENS Greece.
 
22. Το Μέλος του ESSENS Club, με την αγορά προϊόντων 
που φέρουν επισήμανση ESSENS, αποκτά πόντους. Ο 
κατάλογος των σεσημασμένων με πόντους προϊόντων, 
καθώς επίσης και ο αριθμός κερδισμένων πόντων με την 
αγορά του δεδομένου προϊόντος
ESSENS, θα γνωστοποιείται στα Μέλη του
ESSENS Club με τέτοιο τρόπο, ώστε πριν από κάθε 
παραγγελία να μπορούν να ενημερώνονται για τον 
αριθμό των πόντων τους οποίους κερδίζουν εκείνη τη 
στιγμή με την αγορά τους.
 
23. Το Μέλος του ESSENS Club δεσμεύεται να απέχει 
από δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να 
απειλήσουν τη καλή φήμη της εταιρείας ESSENS Eu-
rope, ESSENS Greece ή οποιουδήποτε υποκαταστήματος 
ESSENS ή των προϊόντων ESSENS, ιδιαίτερα με τη 
διάδοση ψευδών πληροφοριών οι οποίες θα μπορούσαν 
να τους βλάψουν, αλλά και με άλλο τρόπο, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της παράνομης σύγκρισης και χρήσης της 
συγκριτικής διαφήμισης με προϊόντα άλλων επωνυμιών.
 
24. Για τη δημοσίευση ή διαφήμιση που περιέχει 
το λογότυπο ESSENS, το εμπορικό σήμα ή την 
έκφραση ESSENS, ESSENS Europe και ESSENS 
Greece κτλ., θα ζητήσει το Μέλος του ESSENS Club 
τη συναίνεση της ESSENS Greece ή του σχετικού 
υποκαταστήματος της ESSENS. Χωρίς αυτή τη 
συναίνεση δεν του παρέχεται η άδεια για τη δημοσίευση 
και τη διαφήμιση που περιέχουν αυτά τα στοιχεία. 
Το Μέλος του ESSENS Club δεν μπορεί να αλλάζει 
την εμφάνιση των προϊόντων και των εκδόσεων της  
ESSENS.
 
25. H συνδρομή στο ESSENS Club είναι κληρονομική 
και μεταβιβαστική σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν είναι 
Μέλος του ESSENS Club, με τη γραπτή συναίνεση της 
ESSENS Greece υπό τον όρο της τήρησης των σχετικών 
νόμων της δεδομένης χώρας.
 
26. Το Μέλος του ESSENS Club είναι υποχρεωμένο 
να παρακολουθεί τις πιθανές τροποποιήσεις στο 
ενημερωτικό υλικό της ESSENS, τους Γενικούς όρους 
συμμετοχής στο ESSENS Club και τα σχετικά υλικά τα 
οποία θα του παραδίδονται από την εταιρεία
ESSENS Greece ηλεκτρονικά ή θα ανακοινώνονται με 
άλλο δυνατό τρόπο.
 
27. Οι τροποποιήσεις οιωνδήποτε κανόνων και όρων 
της ESSENS ισχύουν και εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία έκδοσης. Η τροποποίηση των γενικών 
όρων δεν έχει ως αποτέλεσμα την μη εγκυρότητα ή και 
αναποτελεσματικότητα αυτής της Σύμβασης μέλους.
 
28. Η Σύμβαση μέλους λήγει (α) με τη συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών, (β) με τη μονομερή καταγγελία 
οποιουδήποτε από τα δύο μέρη, στην ESSENS Greece 
μόνο στην περίπτωση της επανειλημμένης παραβίασης 
των Γενικών όρων συμμετοχής στο ESSENS Club.
Η προθεσμία καταγγελίας είναι ένας ημερολογιακός 
μήνας.

29. Σε περίπτωση λήξης της Σύμβασης μέλους, το 
Μέλος του ESSENS Club χάνει το δικαίωμα να αντλεί 
προμήθειες.

30. Ό,τι δεν είναι προκαθορισμένο στην Σύμβαση 
μέλους και τους σχετικούς όρους ή κανόνες, διέπεται 
από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.


