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Σύμβαση Ιδιοκτήτη Επιχείρησης Amway – Όροι και Προϋποθέσεις 

1. Αίτηση, Κατάρτιση σύμβασης. Υποβάλλοντας την παρούσα Αίτηση, το
κατονομαζόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης («εσείς»), με την επιφύλαξη της
αποδοχής της Σύμβασης από την Amway και της εκπλήρωσης άλλων απαιτήσεων,
συμφωνεί να δραστηριοποιηθεί ως μεσάζοντας της Amway, ή γνωστός και ως Ιδιοκτήτης
Επιχείρησης Amway («ΑΒΟ»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
παρατίθενται στο παρόν έγγραφο και σε όλα τα έγγραφα που ενσωματώνονται διά
παραπομπής. Ειδικότερα για τις Συμβάσεις ABO που συνάφθηκαν πριν την 1η
Σεπτεμβρίου 2021 από Συναιτούντες και για τις οποίες συμβάσεις η παρούσα Σύμβαση
συνιστά αντικατάσταση, οι Συναιτούντες θα ενεργούν από κοινού ως μεσάζοντες και θα
αναφέρονται συλλογικά ως «εσείς». Η Σύμβαση ABO («Σύμβαση») αποτελείται, πέρα από
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις»), και από τους
Κανόνες Δεοντολογίας («Κανόνες Δεοντολογίας»), τα Πρότυπα Ψηφιακής Επικοινωνίας,
την Πολιτική Καλού Καθεστώτος, τη Δήλωση Απορρήτου, διάφορες άλλες πολιτικές και
πρότυπα, και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν εκδοθεί μεταγενέστερα και επιτελεί ρόλο
Προσαρτημένου Εγγράφου κατά την Amway (συλλογικά «Προσαρτημένα Έγγραφα»), με
οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα ή όλα συνολικά να μπορούν να μεταβληθούν κατά
καιρούς από την Amway. Όλα τα παραπάνω έγγραφα σάς είναι διαθέσιμα σχετικά με την
υποβολή αυτής της Αίτησης, εκτός από τυχόν έγγραφα που εκδίδονται σε μεταγενέστερο
στάδιο και επιτελούν ρόλο Προσαρτημένου Εγγράφου κατά την Amway. Αποδέχεστε ότι η
παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε διάταξης των
Προσαρτημένων Εγγράφων θα θεωρείται παραβίαση της Σύμβασης ABO. Σε περίπτωση
αντίθεσης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και οποιασδήποτε διάταξης των
Προσαρτημένων Εγγράφων, θα ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις. Η Amway
μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει αυτήν την Αίτηση κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια. Όταν και εφόσον η παρούσα Αίτηση γίνει αποδεκτή από την Amway, η Σύμβαση
ABO θα τεθεί σε ισχύ και θα είναι δεσμευτική για την τελευταία όσον αφορά την αποδοχή
και, κατά περίπτωση, για εσάς με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που ζητείται από
την AMWAY ως κατ’ αποκοπή απόδοση για διοικητικές και διαδικτυακές υπηρεσίες που
παρέχονται από την AMWAY, καθώς και για ενημερώσεις εντύπων της AMWAY. Ωστόσο,
η Σύμβαση θα θεωρείται ότι τερματίζεται εάν δεν την υπογράψετε εντός της προθεσμίας
που προβλέπεται από τον Κανόνα 3.5 των Κανόνων Δεοντολογίας. Η Σύμβαση, εάν
συναφθεί, θα καταρτιστεί ανάμεσα σε εσάς και την Amway Hellas Ε.Π.Ε., μιας εταιρίας
νομίμως συσταθείσας σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο
Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232 («Amway») και εκπροσωπείται στην παρούσα πράξη
από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της και έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με
αριθμό καταχώρισης 117322901000 (συλλογικά τα «Μέρη»). Η AMWAY μπορεί να
αποδεχθεί τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης προωθώντας σε εσάς, με κατάλληλο μέσο
αποστολής, την εκ μέρους της αποδοχή μαζί με τον προσωπικό σας αριθμό αναγνώρισης
AMWAY. Προϋπόθεση αποδοχής της παρούσας Σύμβασης είναι, μεταξύ άλλων, η
υποβολή των κατάλληλων αποδεικτικών στην Amway που πιστοποιούν το καθεστώς της
επιχείρησής σας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία καθώς και άλλων επιπλέον εγγράφων
που σχετίζονται με το καθεστώς αυτό κατόπιν αιτήματος της Amway. Αν η AMWAY
απορρίψει τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, θα σας ενημερώσει εγγράφως και θα
επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε στην AMWAY σχετικά, υπό τον όρο ότι θα
επιστρέψετε στην Amway, με έξοδα της Amway, τυχόν έντυπο υλικό και προϊόντα της
Amway. Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση χωρίς ποινή ή ευθύνη και χωρίς να
χρειάζεται να παραθέσετε κάποιον λόγο, γνωστοποιώντας εγγράφως στην Amway την
επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση



 
 

περί αποδοχής της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους της Amway. Η Amway θα σας 
επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε στην Amway σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση.  
  
2. Διάρκεια, Ανανέωση. 
α. Η Σύμβαση καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο. Εφόσον δεν καταγγελθεί πρόωρα από εσάς 
ή την AMWAY με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 12, η Σύμβαση 
παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους αποδοχής της εκ 
μέρους της AMWAY, εφόσον γίνει αποδεκτή την ή πριν την 30η Ιουνίου, ή μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου από το έτος αποδοχής της εκ μέρους της AMWAY 
ημερολογιακού έτους, εφόσον γίνει αποδεκτή την ή μετά την 1η Ιουλίου. 
β. Εφόσον δεν καταγγελθεί πρόωρα, η Σύμβαση θα λήγει αυτόματα την 31η Δεκεμβρίου 
του εφαρμοστέου ημερολογιακού έτους. 
γ. Η Σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί με την καταβολή της ισχύουσας συνδρομής ανανέωσης 
παράλληλα με την υποβολή στην AMWAY αιτήματος ανανέωσης σύμφωνα με τον Κανόνα 
3.9 των Κανόνων Δεοντολογίας ή μέσω αυτόματης ανανέωσης κατόπιν έγγραφης 
συμφωνίας με την AMWAY. Οποιοδήποτε αίτημα ανανέωσης υπόκειται στην αποδοχή της 
Amway. Η AMWAY, χωρίς να χρειαστεί να παραθέσει κάποιον λόγο, μπορεί να απορρίψει 
αίτημα ανανέωσης όπως ορίζεται στον Κανόνα 3.9 των Κανόνων Δεοντολογίας και θα 
επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε στην Amway σε σχέση με ένα τέτοιο αίτημα 
ανανέωσης. 
δ. Η διάρκεια κάθε και οποιασδήποτε ανανέωσης θα ανέρχεται σε ένα επιπλέον 
ημερολογιακό έτος, εκτός εάν υπάρξει άλλη έγγραφη συμφωνία με την Amway. 
  
3. Μη θεμελίωση σχέσης εργασίας Τίποτε στο παρόν δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι 
θεμελιώνει οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιόχρησης (franchise) ή άλλη εξαρτημένη 
σχέση μεταξύ σας και της Amway και με το παρόν παραιτείστε από κάθε αξίωση για το 
αντίθετο.  
α. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα ενεργείτε ως 
αυτοαπασχολούμενος ανεξάρτητος επιχειρηματίας και μεσάζων που προάγει την πώληση 
των Προϊόντων Amway, και όχι ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεσίτης ή εργαζόμενος της 
Amway. 
β. Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι φέρετε την ευθύνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν σε 
σχέση με την καταχώρηση ή τη λειτουργία ανεξάρτητης επιχείρησης ως ΑΒΟ. Ως εκ τούτου, 
η Amway ούτε απαίτησε οποιεσδήποτε προσπάθειες από την πλευρά σας με όρους χρόνου 
ή χρήματος ούτε συμφώνησε η Amway να σας αποζημιώσει για τον χρόνο και τα έξοδα που 
συνδέονται με τη λειτουργία επιχείρησης ΑΒΟ, όπως ορίζεται στην Ενότητα 2 των Κανόνων 
Δεοντολογίας. 
  
4. Πεδίο του ορισμού και Οφέλη. 
α. Αν ορισθείτε ως ΑΒΟ και υπό τον όρο ότι συμμορφώνεστε με τη Σύμβαση, η Amway σας 
χορηγεί το δικαίωμα να προάγετε και να διευκολύνετε τις πωλήσεις των Προϊόντων Amway 
στους τελικούς χρήστες («Τελικοί πελάτες») στην Αγορά, όπως ορίζεται στην Ενότητα 2 
των Κανόνων Δεοντολογίας. 
β. Περαιτέρω, θα επιτρέπεται: (Α) να λαμβάνετε αμοιβές, όπως χρηματικές παροχές, 
μπόνους, προμήθειες ή άλλες μορφές πληρωμής από την Amway όπως περιγράφονται 
κατωτέρω, (β) να συμμετέχετε στο πρόγραμμα κινήτρων πωλήσεων, (γ) να γίνεστε 
ανάδοχος, να στηρίζετε και να παροτρύνετε άτομα να εγγραφούν στην Amway βάσει των 
όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Βασικό Πλάνο (Πλάνο Πωλήσεων και 
Μάρκετινγκ της Amway ή το «Πλάνο») το οποίο σας είναι διαθέσιμο και (δ) να αγοράζετε 
Προϊόντα Amway απευθείας από την Amway για προσωπική χρήση.  
 
5. Οι Υποχρεώσεις σας. 
α. Θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να προάγετε την αναγνωρισιμότητα του 
εμπορικού σήματος της Amway και των Προϊόντων Amway για την απόκτηση Τελικών 



 
 

πελατών Amway, να εξυπηρετείτε και να συμβουλεύετε αυτούς τους Τελικούς πελάτες, και, 
κυρίως, να προωθείτε εμπορικές συναλλαγές για την πώληση των Προϊόντων Amway. 
β. Θα παρέχετε τις καλύτερες δυνατές συμβουλές στους Τελικούς πελάτες και θα αποκτάτε 
τις τεχνικές και εμπορικές γνώσεις που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν. Θα ενημερώνετε 
εγκαίρως την Amway σχετικά με οποιαδήποτε ειδοποίηση ελαττωμάτων ή όμοιες δηλώσεις 
που λάβατε από Τελικούς πελάτες. 
γ. Συμφωνείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την Amway σχετικά με τυχόν αμφιβολίες που 
γνωρίζετε ή σας γνωστοποιούνται σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των Τελικών 
πελατών που αποκτήθηκαν από εσάς. Δεν επιτρέπεται να εισπράττετε εκκρεμείς οφειλές. 
δ. Θα διαφυλάσσετε τα συμφέροντα της Amway. Θα συμμορφώνεστε με τις οδηγίες 
διανομής της Amway. 
ε. Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε τα Προϊόντα Amway σε τιμές χαμηλότερες από αυτές 
που ορίζονται από την Amway ή με όρους πληρωμής και παράδοσης που διαφέρουν από 
αυτούς που βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ. 
στ. Θα ενημερώνετε την Amway εγγράφως σχετικά με όλες τις σημαντικές περιστάσεις που 
αφορούν την επιτυχημένη εξέλιξη των Προϊόντων Amway και των σχέσεων με τους 
Τελικούς πελάτες. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα την Amway για τυχόν παραβιάσεις 
που γνωρίζετε ή σας γνωστοποιούνται και αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
δικαιώματα επί σήματος ή πνευματικά δικαιώματα, καθώς και την τεχνογνωσία της Amway 
σε σχέση με τα Προϊόντα της Amway. Θα ακολουθήσετε αυστηρά τις απαιτήσεις όσον 
αφορά την Πνευματική Ιδιοκτησία της Amway, σύμφωνα με την Ενότητα 9 των Κανόνων 
Δεοντολογίας. 
ζ. Θα συμμορφώνεστε με όλες τις νομοθετικές ή/και επίσημες ρυθμίσεις, τη νομοθεσία, τις 
οδηγίες, τις αποφάσεις ή τα νομοθετήματα που αφορούν εσάς ή τη διανομή των Προϊόντων 
της Amway. Με δική σας ευθύνη, θα παρακολουθείτε τους κανόνες θεμιτού ανταγωνισμού 
στην Αγορά, όπως ορίζεται στην Ενότητα 2 των Κανόνων Δεοντολογίας. Με δική σας 
ευθύνη και δική σας επιβάρυνση θα καταβάλλετε όλους τους φόρους και τις χρεώσεις, τα 
έξοδα και τα τέλη που προκύπτουν σε σχέση με τη σύσταση ή/και τη λειτουργία της 
επιχείρησής σας. Συμφωνείτε να εκπληρώνετε όλες τις νομικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις σας και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κανόνες ή/και 
κώδικες κατά τη διενέργεια δραστηριοτήτων εγκεκριμένων σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμμόρφωσης με το σύνολο της ισχύουσας 
νομοθεσίας και κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον, συμφωνείτε 
ότι δεν θα προβαίνετε σε οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη 
φήμη της AMWAY ή άλλων ABO ή να προσβάλλουν την υπεραξία που συνδέεται με το 
όνομα και τα σήματα της Amway. Συμφωνείτε να παρέχετε στοιχεία που αποδεικνύουν μια 
τέτοια συμμόρφωση, όπως μπορεί να ζητείται από την AMWAY από καιρό σε καιρό.  
η. Θα παρουσιάζετε τα Προϊόντα της Amway στους πελάτες με τρόπο που αντιστοιχεί στην 
εικόνα και τη φιλοσοφία πωλήσεων της Amway. Η διαφήμιση των Προϊόντων της Amway 
θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανόνα 4.3.5 των Κανόνων Δεοντολογίας. 
θ. Θα τηρείτε αυστηρά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το Απόρρητο και τις Εμπιστευτικές 
πληροφορίες, όπως ορίζονται στον Κανόνα 4.19 των Κανόνων Δεοντολογίας. 
ι. Εάν ανασταλεί ή διακοπεί η εμπορική σας δραστηριότητα λόγω δική σας απόφασης ή 
απόφασης των αρχών ή για άλλους λόγους, θα ενημερώσετε την Amway το ταχύτερο 
δυνατόν σχετικά με αυτήν την περίσταση προκειμένου να αλλαχθεί το καθεστώς σας σε 
Member Plus εάν το επιθυμείτε. Οι ενότητες 4 παράγραφος β στοιχεία α) και β) δεν θα 
ισχύουν από την ημέρα αναστολής/διακοπής.  
  
6. Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς Προϊόντων. Ειδική περιγραφή των Προϊόντων της 
Amway παρέχεται στα επίσημα έντυπα της Amway και στις επίσημες ιστοσελίδες της 
Amway. Αγορές Προϊόντων της Amway από Τελικούς Πελάτες υπόκεινται σε όλους τους 
όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που περιέχονται στα επίσημα έντυπα της Amway. Η 
Amway επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόπτει και/ή να αναστέλλει οποιοδήποτε 
προϊόν ή σειρά προϊόντων καθώς και να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Τιμοκατάλογο ΑΒΟ. 
  



 
 

7. Αμοιβή. Η αμοιβή σύμφωνα με το Βασικό Πλάνο της Amway υπολογίζεται μηνιαίως με 
βάση τις πωλήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών της Amway σε τελικούς καταναλωτές που 
προωθούνται από εσάς και την αντίστοιχη επιχειρηματική ομάδα , όπως ορίζεται στα 
Προσαρτημένα Έγγραφα.  
  
8. Χρήση ονόματος και μορφής. Συμφωνείτε να επιτρέπετε στην AMWAY την απόκτηση 
φωτογραφιών, βίντεο και άλλων προεγγεγραμμένων μέσων σας. Κατά περίπτωση αυτή η 
συναίνεση ισχύει και για τυχόν Συναιτούντες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε να επιτρέπετε 
στην AMWAY να χρησιμοποιεί, χωρίς αποζημίωση, οποιαδήποτε τέτοια προεγγεγραμμένα 
μέσα για κάθε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης στο διαδίκτυο 
(world wide web), σε φωτογραφία, σε άλλο οπτικοακουστικό υλικό, σε έντυπα και 
διαφημίσεις της AMWAY. Κατανοείτε ότι μπορείτε να παύσετε την παρούσα εξουσιοδότηση, 
αποστέλλοντας επίσημη επιστολή που δηλώνει τέτοια παύση στην προαναφερθείσα 
καταχωρημένη διεύθυνση της AMWAY. 
  
9. Επιχειρηματικό Υλικό Υποστήριξης («ΕΥΥ»). Ένας ΑΒΟ δεν είναι υποχρεωμένος να 
αγοράζει οποιαδήποτε ποσότητα Επιχειρηματικού Υλικού Υποστήριξης, όπως ορίζεται 
στην Ενότητα 2 των Κανόνων Δεοντολογίας. 
  
10. Εκχώρηση. Η Σύμβαση, τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή 
μπορούν να εκχωρηθούν, ανατεθούν ή με άλλον τρόπο μεταβιβαστούν από εσάς μόνο με 
την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της Amway, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στις Ενότητες 6 και 10 των Κανόνων Δεοντολογίας. 
  
11. Τροποποίηση των όρων. Η Amway μπορεί να τροποποιεί τους όρους της παρούσας 
Σύμβασης ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, συμπεριλαμβανομένων των όρων των 
Προσαρτημένων Εγγράφων, ειδοποιώντας για τέτοιες αλλαγές στα επίσημα έντυπα της 
Amway, συμπεριλαμβανομένων της επίσημης ιστοσελίδας / των επίσημων ιστοσελίδων της 
Amway, ή με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
δίκαιο. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην 
ειδοποίηση, αλλά όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την ειδοποίηση, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Ωστόσο, σε περίπτωση που τροποποιήσεις της 
Σύμβασης είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης με την 
ισχύουσα νομοθεσία, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την υλοποίησή τους από την Amway. 
Αν έχετε αντίρρηση σε οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, μπορείτε να καταγγείλετε τη 
Σύμβαση αμέσως. 
  
12. Καταγγελία. 
α. Μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως την Amway. 
β. Τυχόν καταγγελία από την Amway χωρίς αιτία θα υπόκειται σε απαίτηση πρότερης 
ειδοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. 
γ. Καταγγελία από την Amway μπορεί να γίνεται λόγω ουσιώδους παράβασης της 
παρούσας Σύμβασης χωρίς πρότερη ειδοποίηση. 
δ. Τυχόν καταγγελία από την Amway θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από την Ενότητα 11 των Κανόνων Δεοντολογίας.  
ε. Η καταγγελία της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο θα τερματίσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών μεταξύ τους, εκτός από αυτά που υποδεικνύεται στο παρόν ότι θα 
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την καταγγελία της Σύμβασης ή σύμφωνα με τον νόμο. 
  
13. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται, 
συμπληρώνεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (εξαιρείται η Σύμβαση για 
τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών). Αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε διαφορά που προκύπτει 
από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα έχει η Ελλάδα. 
  
14. Διάφορα 



 
 

α. Αυτή η Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημένων Εγγραφών, παραθέτει τις 
συμφωνίες που υπάρχουν συνολικά ανάμεσα στα Μέρη. Δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες, 
επικουρικές συμφωνίες ή όροι και προϋποθέσεις. Τυχόν συμφωνίες ή όροι, γραπτοί ή 
προφορικοί, που θα συναφθούν πριν τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, καθώς και τυχόν 
άλλη αλληλογραφία ή προτάσεις που θα υποβληθούν πριν τη λήξη της παρούσας 
Σύμβασης, αντικαθίστανται από την παρούσα Σύμβαση. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα 
Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά τυχόν υφιστάμενη 
Σύμβαση Member Plus, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν Προσθήκης αυτής, που έχει 
συναφθεί μεταξύ των Μερών και ότι μια τέτοια Σύμβαση Member Plus, 
συμπεριλαμβανομένης και τυχόν Προσθήκης αυτής, θα τερματίζεται την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης.  
β. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, όλες οι αξιώσεις σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση θα παραγράφονται μετά την έλευση 12 μηνών. Η προθεσμία 
παραγραφής ξεκινά να καταμετράται από τη δημιουργία της αξίωσης, αλλά όχι πριν 
περιέλθουν σε γνώση του μέρους που εγείρει την αξίωση, οι πράξεις που το οδήγησαν να 
την εγείρει. Η εν λόγω παραγραφή δεν θα επηρεάσει την ευθύνη για εκ προθέσεως ή εκ 
βαρείας αμελείας παραβάσεις καθήκοντος, την ευθύνη για τη ζημιά που προκαλείται από 
την προσβολή της ζωής, του σώματος ή της υγείας ενός ατόμου, ή την ευθύνη που έχει 
οριστεί σε σχέση με τα προϊόντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ισχύει η εκ του νόμου 
προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής η οποία θα ξεκινά να ισχύει κατά τα προβλεπόμενα 
από τον νόμο. 
γ. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
Προσαρτημένων Εγγράφων, είναι ή καταστεί ανίσχυρη ή ανεφάρμοστη, δεν θα επηρεαστεί 
η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων οι οποίες θα συνεχίσουν να ισχύουν. 
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