ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και αποστείλετε την υπογεγραμμένη εντολή ταχυδρομικώς ή με fax στα

(μην το συμπληρώνετε)

στοιχεία που αναγράφονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για την
διαθεσιμότητα του χώρου, την αποδοχή της κράτησης, το τελικό κόστος και για τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ιδιότητα :

 Ιδιώτης

 Επιτηδευματίας

 Διαφημιστική Εταιρία

Επωνυμία :
Υπεύθυνος :

Εσωτ. :

Επάγγελμα :
Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :

Οδός :

Αριθμός :

Δήμος/Κοινότ. :

Νομός :

Τηλέφωνο :

Fax :

E-mail :

Web site :

Τ.Κ. :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΣΗ

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συμπληρώστε από 1 έως 3 διαφορετικές καμπάνιες για κάθε διαφορετική διάρκεια, τύπο ή θέση διαφημιστικού
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Stamp
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Όνομα Αρχείου
Διεύθυνση URL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Το ποσό προκαταβάλλεται πριν την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. : Δικαιούχος: Ιωάννης Σκιάς - IBAN: GR8201100420000004239795125 - BIC: ETHNGRAA
 Τραπεζική
ALPHA BANK : Δικαιούχος: Ιωάννης Σκιάς - IBAN: GR4601401460146002101097870 - BIC: CRBAGRAA
Κατάθεση
EUROBANK
: Δικαιούχος: Ιωάννης Σκιάς - IBAN: GR3802601350000590101177860 - BIC: EFGBGRAA
 Ταχυδρομική
Επιταγή

Προς: Ιωάννη Σκιά, Αριστοτέλους 121, Κουνουπιδιανά, Χανιά, Κρήτη, 73100, Τηλ.:2821051544, Κιν.:6977226873

 Πιστωτική
Κάρτα1

Τύπος :  VISA  MASTERCARD  EUROLINE
Αριθμός :

 Μετρητά

Επίσκεψη στα γραφεία μας από Δευ.-Παρ. 0900 - 1700

Κάτοχος
:
Λήξη (MM/EE) :

/

CVC/CVV2:

Για λόγους ασφαλείας και για την πρώτη φορά χρέωσης της πιστωτικής κάρτας απαιτείται αποστολή fax με την φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου (δύο όψεις) και
της πιστωτικής κάρτας (δύο όψεις)
1

Ο τριψήφιος κωδικός που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας και επιβεβαιώνει ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος δημιουργικού ή τρόπος διαφημιστικής προβολής μέσω ειδικών ενεργειών που δεν αναφέρεται στον
Τιμοκατάλογο Διαφημιστικών Υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο ειδικής συμφωνίας.
2. Οι διαφημίσεις κάθε τύπου τοποθετούνται στις σελίδες των αναφερόμενων στην προσφορά µας κατηγοριών και για τη χρονική
περίοδο που έχει συμφωνηθεί. Ο ελάχιστος χρόνος διαφημιστικής καμπάνιας είναι η 1 ημέρα.
3. Το SKIAS engineering Τ.Γ. διαχειρίζεται την εμφάνιση των διαφημίσεων μέσω ειδικού λογισμικού διαχείρισης, παρακολουθεί την
εξέλιξη της καµπάνιας (trafficking) και φροντίζει για τη σωστή και απρόσκοπτη εµφάνιση των συµφωνηθέντων διαφημίσεων.
4. Η διαχείριση και η παρακολούθηση των στατιστικών της διαφημιστικής καμπάνιας μπορεί να γίνεται μέσω ειδικού λογαριασμού
πιστοποιημένης πλατφόρμας ή μέσω κώδικα οποιουδήποτε έγκυρου 3rd Party Ad Server.
5. Οι αναφερόμενες τιμές προβολής δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος για την κατασκευή ή/και τροποποίηση των δημιουργικών της
καμπάνιας.
6. Στις Διαφημιστικές Εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί του Τιμοκαταλόγου.
7. Το κόστος των διαφημιστικών υπηρεσιών επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23% και οποιασδήποτε άλλης μορφής νόμιμη προσαύξηση ορισθεί
βάσει νόμου και προκαταβάλλεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ταχυδρομικής επιταγής, πιστωτικής κάρτας ή με μετρητά πριν την
έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας.
8. Μία συμφωνημένη διαφημιστική καμπάνια μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη της με αμοιβαία συμφωνία. Σε
αυτή την περίπτωση επιστρέφεται το ποσό που αναλογεί στο υπόλοιπο της διαφήμισης. Ο διαφημιζόμενος μπορεί να διακόψει
μονομερώς μία διαφημιστική καμπάνια οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δικαιούται καμίας επιστροφής χρημάτων, με σχετικό γραπτό
αίτημα προς το SKIAS engineering Τ.Γ.
9. Το SKIAS engineering Τ.Γ., διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ή διακοπής της προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρεί
ακατάλληλα προς προβολή ή που παραπέμπουν σε ιστοχώρους που προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα ή στην περίπτωση που
διαπιστωθεί οποιαδήποτε σχετική με αυτά παράνοµη ενέργεια ή στα πλαίσια τήρησης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή.
10. Το SKIAS engineering Τ.Γ., δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την ακρίβεια και την εκπλήρωση των προδιαγραφών της
κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που
διαφηµίζονται και υπεύθυνος έναντι όλων για το λόγο αυτό είναι αποκλειστικά ο διαφηµιζόµενος.
11. Το SKIAS engineering Τ.Γ., δεν φέρει καμία ευθύνη για τα δημιουργικά και τους δικτυακούς τόπους που ανακατευθύνονται μέσω
αυτών οι επισκέπτες/χρήστες του exetastiki.gr.
12. Το SKIAS engineering Τ.Γ., σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες, απώλεια
εσόδων, κερδών ή δεδοµένων ή τυχόν διακοπή της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας.
13. Το SKIAS engineering Τ.Γ., δεν ευθύνεται για προβλήματα ή ζημιές που προκαλούνται από αστοχία υλικού ή λογισμικού ή
προβλήματα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
14. Το SKIAS engineering Τ.Γ., διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της μορφής των σελίδων του exetastiki.gr και αντίστοιχα τη θέση
τοποθέτησης των δημιουργικών και τον αριθμό των διαφημιζομένων ανά σελίδα, των τιμών και των όρων συνεργασίας του
παρόντος Τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση.

Μελέτησα με προσοχή και αποδέχομαι τους ανωτέρω όρους συνεργασίας και εξουσιοδοτώ το Τ.Γ.SKIAS engineering για την
χρήση των δημιουργικών μου για προβολή τους στον δικτυακό τόπο www.exetastiki.gr όπως αυτή προσδιορίζεται στην
παρούσα εντολή.

Ημερομηνία: ____ / ____ / 20____

Σφραγίδα & Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου
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