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Η Prouvé λειτουργεί βάσει των κανόνων του κλασικού 
Πολυεπίπεδου Μάρκετινγκ. 
Η Prouvé, δημιουργώντας απλές λύσεις, στηρίζει τους Εταίρους 
με προϊόντα υψηλής ποιότητας, με καινοτόμο Σχέδιο Καριέρας 
καθώς και με μια ομάδα υποστήριξης αποτελούμενη από ειδικούς, 
επειδή επιθυμεί να νιώθουν άνετα οι Εταίροι μας στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων τους και να μπορούν να επικεντρώνονται σε 
δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν πραγματικά στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής τους. 
Η Prouvé είναι μια εταιρεία η οποία προσεγγίζει την ζωή από μια 
διαφορετική οπτική γωνία, στην οποία το σημαντικότερο είναι η 
δημιουργία για όλους τους Εταίρους των ίδιων ευκαιριών εξέλιξης, 
ενώ ο σεβασμός των κανόνων εγγυάται τη σταθερότητα και τη 
συνέχεια της συνεργασίας. 
Τα προϊόντα Prouvé είναι μοναδικά, προσεκτικώς επιλεγμένα και 
δημιουργημένα με πάθος, επειδή η ικανοποίηση των Εταίρων μας 
είναι για εμάς το σημαντικότερο. 
Η Prouvé σκοπεύει άμεσα στην ενίσχυση της παρουσίας της 
Μάρκας της και των Προϊόντων της στην αγορά. Ως εκ τούτου 
οργανώνει ένα δίκτυο Εταίρων, οι οποίοι ασχολούνται με τη 
διανομή των αγορασμένων για αυτό τον σκοπό Προϊόντων από 
τον Εταίρο Prouvé. 
Οι Όροι Συνεργασίας έχουν σαν στόχο την επεξήγηση των 
κανόνων συνεργασίας μεταξύ των Εταίρων και του 
Υποκαταστήματος Prouvé. Προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνεργασία των Εταίρων με 
την Prouvé, καθώς και τα πρότυπα, τους κανόνες συμπεριφοράς, 
ώστε να προληφθούν τυχόν ακατάλληλες ή παράνομες 
ενέργειες. 
Οι Αμοιβές ή οι Εκπτώσεις στην Prouvé προέρχονται από την 
πώληση Προϊόντων. Κάθε Εταίρος αποτελεί έναν ανεξάρτητο 
συμβαλλόμενο της Prouvé, και ως εκ τούτου η οικονομική του 
επιτυχία εξαρτάται από τις προσωπικές του προσπάθειες. Λόγω 
των ανωτέρω οι Εταίροι, ανεξάρτητα από τη θέση που έχουν 
κατακτήσει στο Σχέδιο Καριέρας, ενθαρρύνονται στη μηνιαία 
λιανική πώληση Προϊόντων και στην τήρηση τεκμηρίων της 
πώλησης. 
Οι Όροι Συνεργασίας, οι Ηθικοί Κανόνες του σημείου 5 παρακάτω, 
μαζί με το Σχέδιο Καριέρας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Συμφωνίας μεταξύ του Εταίρου και του Υποκαταστήματος 
Prouvé. Κάθε Εταίρος, υπογράφοντας την Συμφωνία με το 
Υποκατάστημα Prouvé, υποχρεούται να διαβάσει τους Όρους 
Συνεργασίας, τους Ηθικούς Κανόνες και το Σχέδιο Καριέρας και 
αναλαμβάνει να τα τηρεί. 
Όλοι οι Εταίροι της Prouvé πρέπει να δρουν καλόπιστα και να 
συμπεριφέρονται αξιόπιστα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
τους. 

 
Οι ορισμοί οι οποίοι αναγράφονται με κεφάλαια γράμματα στην 
Αίτηση, στη Συμφωνία, στους Όρους Συνεργασίας, στο Σχέδιο 
Καριέρας και στα άλλα έγγραφα έχουν την ακόλουθη σημασία: 
1. Εταιρική Τιμή – η τιμή, στην οποία το Υποκατάστημα 

Prouvé πωλεί τα Προϊόντα στους Εταίρους της, όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Prouvé, το 
οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.cy.prouve.com 
κατόπιν εγγραφής στο λογαριασμό Εταίρου, 

2. Πελάτης – ένα πρόσωπο το οποίο αγοράζει τα Προϊόντα από 
τον Εταίρο για να τα καταναλώσει και να ικανοποιήσει τις 
δικές του ανάγκες (τελικός χρήστης των Προϊόντων), 

3. Λογαριασμός Εταίρου (Λογαριασμός) – ο λογαριασμός 
στη Διαδικτυακή Υπηρεσία της Prouvé όπως διατίθεται από 
την Prouvé, στον οποίο ο Εταίρος μπορεί να κάνει εγγραφή 
δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό, 

4. Επωνυμία Prouvé (Επωνυμία) - όλα τα δικαιώματα 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας) επί εμπορικών σημάτων ή 
βιομηχανικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί ή καταχωριστεί 
από την Prouvé στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, στο Γραφείο Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ή στο 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μιας συγκεκριμένης 
χώρας. Κάτοχος της Επωνυμίας Prouvé είναι η Prouvé spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Ε.Π.Ε.) με έδρα την οδό 
Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław, εγγεγραμμένη στο μητρώο 
επιχειρηματιών που τηρείται από το περιφερειακό 
δικαστήριο Wrocław-Fabryczna στο Βρότσλαβ, 6ο Οικονομικό 
Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS: 
0000665414, ΑΦΜ: 8992810863, Αριθμό REGON: 366657707. 

5. Εταιρικός Αριθμός (Αριθμός) – ένας αποκλειστικός 
αριθμός, τον οποίο λαμβάνει ο Εταίρος κατόπιν σύναψης της 
Συμφωνίας, 

6. Αριθμός Χορηγού – αριθμός του Εταίρου ο οποίος αναφέρεται 
στη Συμφωνία ως Χορηγός, 

7. Αρχικό Πακέτο – πακέτο επιλεγμένων από την Prouvé 
Προϊόντων ή δειγμάτων, 

8. Εταίρος της Prouvé (Εταίρος) – ένας φορέας ο οποίος μέσω 
της συμφωνίας δεσμεύεται με την Prouvé, 

9. Υποκατάστημα Prouvé στο Εξωτερικό (Υποκατάστημα) 
– ένας φορέας, ο οποίος συνδέεται με την Prouvé μέσω 
της συμφωνίας δικαιόχρησης – αναφορικά με την  

 
 

  
 

mailto:prouve.cy@prouve.global
http://www.gr.prouve.com/


Prouve Cyprus - JCE (CY) LTD  
Kyrakou Matsi 21, 2373 Agios Dometios, Nicosia,  

email: prouve.cy@prouve.global  

Κύπρος – Prouve Κύπρος JCE (CY) LTD με έδρα: Kyrakou 
Matsi 21, 2373 Agios Dometios, Nicosia, ΑΦΜ 
CY10383801G, email: prouve.cy@prouve.global  

10. Σχέδιο Καριέρας – ένα έγγραφο, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας και προσδιορίζει 
τους κανόνες απόκτησης δικαιωμάτων Έκπτωσης ή 
Αμοιβής από τους Εταίρους, καθώς και τους όρους 
προαγωγής στα επίπεδα του σχεδίου, 

11. Προϊόντα – τα εμπορεύσιμα προϊόντα της Prouvé υπό 
τη Μάρκα Prouvé, συμπεριλαμβανομένου του 
πληροφοριακού υλικού και του υλικού μάρκετινγκ, 

12. Prouve - JCE (CY) LTD με έδρα: Kyrakou Matsi 21, 2373 Agios 
Dometios, Nicosia, ΑΦΜ CY10383801G, 

13. Συμβούλιο Πρέσβεων – ένα συμβουλευτικό όργανο το 
οποίο διορίζεται από ένα διοικητή της Prouvé και 
αποτελείται από τους Εταίρους, οι κανόνες λειτουργίας και 
η σύνθεση του οποίου προσδιορίζονται σε ένα ξεχωριστό 
έγγραφο, 

14. Διαδικτυακή Υπηρεσία Prouvé – η ανήκουσα στην Prouvé 
διαδικτυακή υπηρεσία, μέρος την οποίας είναι το Ηλεκτρονικό 
Κατάστημα Prouvé και ο Λογαριασμός Εταίρου, διαθέσιμη 
στον Εταίρο κατόπιν εγγραφής στο Λογαριασμό Εταίρου στην 
ιστοσελίδα  www.cy.prouve.com. 

15. Ηλεκτρονικό Κατάστημα Prouvé (Κατάστημα) – μέρος της 
διαδικτυακής υπηρεσίας Prouvé, διαθέσιμης στον Εταίρο 
κατόπιν εγγραφής στον Λογαριασμό Εταίρου στην ιστοσελίδα 
www.cy.prouve.com, όπου ο Εταίρος και η Prouvé μπορούν 
να συνάψουν τη Συμφωνία πώλησης Προϊόντων, 

16. Συνιστών (Χορηγός) – ένας Εταίρος ο οποίος ορίζεται στη 
Σύμβαση ως Συνιστών (Χορηγός), 

17. Δομή – οι υφιστάμενοι Εταίροι ενός συγκεκριμένου 
Εταίρου (Χορηγόυ) που δημιουργούν το δίκτυο Εταίρων 
μέσω σύστασης, δηλαδή ο Εταίρος (Χορηγός) συστήνει τη 
συνεργασία με την Prouvé στον υποψήφιο Εταίρο ο οποίος 
αργότερα, ως Εταίρος πια, συστήνει τη συνεργασία με την 
Prouvé στον επόμενο υποψήφιο Εταίρο κτλ., 

18. Συμφωνία – η συμφωνία διανομής μεταξύ του Εταίρου και του 
Υποκαταστήματος Prouvé βάσει της υποβεβλημένης από τον 
υποψήφιο Εταίρο και εγκεκριμένης από το Υποκατάστημα 
Prouvé Αίτησης. Η Συμφωνία με τους Όρους Συνεργασίας, 
τους Ηθικούς Κανόνες και το Σχέδιο Καριέρας προσδιορίζει 
τους όρους συνεργασίας μεταξύ Εταίρου και Prouvé, 

19. Συμφωνία Συνεργασίας – Συμφωνία Συνεργασίας η οποία 
συνάπτεται μεταξύ του Υποκαταστήματος Prouvé και του 
Επιχειρηματία και ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχεώσεις των πλευρών, 

20. Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού στην Prouvé (Αίτηση) 

– το διατιθέμενο από το Υποκατάστημα Prouvé, σε χάρτινη 
ή ηλεκτρονική μορφή, έντυπο αίτησης, 

21. Όροι Συνεργασίας (Όροι) – οι παρόντες Όροι Συνεργασίας 
οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνφωνίας και 

ρυθμίζουν τους όρους συνεργασίας μεταξύ του 
Υποκαταστήματος  Prouvé και 
του Εταίρου, τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μερών της Συμφωνίας. 

Οι υπόλοιποι ορισμοί που αναγράφονται στους Κανόνες 
Συνεργασίας με κεφάλαια γράμματα ερμηνεύονται όπως 
ορίζονται στη Συμφωνία ή στο Σχέδιο Καριέρας 
 

 

3.1. Εταίρος μπορεί να γίνει: 
1) ένα ενήλικο φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων 

των επιχειρηματιών), 
2) ένα νομικό πρόσωπο, 
3) κάθε προσωπική εταιρεία εμπορικού δικαίου. 

3.2. Η Συμφωνία μπορεί να συναφθεί με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 

1) γραπτώς (εκμεταλευόμενοι το έντυπο Αίτησης το οποίο 
διατίθεται από το Υποκατάστημα Prouvé)· ο φορέας που 
ενδιαφέρεται να συνάψει Συμφωνία στέλνει στο 
Υποκατάστημα Prouvé - στη διεύθυνση: Prouve Κύπρος 
JCE (CY) LTD με έδρα: Kyrakou Matsi 21, 2373 Agios 
Dometios, Nicosia, ΑΦΜ CY10383801G - δυο δεόντως 
συμπληρωμένα και ιδιοχείρως υπογεγραμμένα αντίτυπα 
της Αίτησης ή 

2) ηλεκτρονικώς (μέσω του εντύπου online εγγραφής, το 
οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα www.cy.prouve.com)· ο 
φορέας που ενδιαφέρεται να συνάψει Συμφωνία 
συμπληρώνει δεόντως και στέλνει ηλεκτρονικώς στην 
Prouvé την  Αίτηση, η οποία διατίθεται online. 

O φορέας ο οποίος υπέβαλε μια δεόντως συμπληρωμένη Αίτηση 
στο Υποκατάστημα Prouvé γίνεται υποψήφιος Εταίρος 
(υποψήφιος). 
3.3. Το Υποκατάστημα  Prouvé διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
από τον υποψήφιο Εταίρο να υποβάλει επιπρόσθετα έγγραφα, 
αναγκαία για τη σύναψη της Συμφωνίας. 
3.4. Η Συμφωνία συνάπτεται και ο Λογαριασμός δημιουργείται τη 
στιγμή: 

1) της υπογραφής από τον εκπρόσωπο του 
Υποκαταστήματος  Prouvé της κατάλληλα 
συμπληρωμένης Αίτησης - όταν η Αίτηση 
υποβάλλεται εγγράφως, 

2) της αποδοχής από τον υποψήφιο του συνδέσμου 
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ενεργοποίησης που αποστέλεται από το Υποκατάστημα 
Prouvé στην ατομική διεύθυνση e-mail – όταν η Αίτηση 
υποβάλλεται online. 

3.5. Επιπλέον, Εταίρος μπορεί να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο 
το οποίο έκλεισε τα 16, αλλά δεν έχει κλείσει τα 18 έτη 
(ανήλικος), με τη γραπτή συναίνεση του νομικού 
εκπροσώπου. Η Σύμβαση με ανήλικο μπορεί να συναφθεί 
αποκλειστικά εγγράφως. Για την σύναψη της Σύμβασης 
πρέπει να υποβληθεί στο Υποκατάστημα  Prouvé μία 
γραπτή Αίτηση (σε δυο αντίτυπα) με τη γραπτή συναίνεση 
του νομικού εκπροσώπου στη σύναψη της 
Συμφωνίας.Σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή υπογραφής της 
Αίτησης από τον εκπρόσωπο του Υποκαταστήματος  Prouvé. 

3.6. Με τη σύναψη της Συμφωνίας χορηγείται στον Εταίρο ο 
ατομικός Εταιρικός του Αριθμός. Ο Εταίρος μπορεί να κατέχει 
ένα μόνο Αριθμό, εκτός αν οι Όροι Συνεργασίας ή το Σχέδιο 
Καριέρας ορίζουν διαφορετικά. 
3.7. Ο Εταιρικός Αριθμός δεν υπόκειται σε εκποίηση, μεταβίβαση, 
επιβάρυνση ή ουδεμία άλλη νομική πράξη, ούτε δωρεάν ούτε 
έναντι αντιτίμου. 
3.8. Τη στιγμή σύναψης της Συμφωνίας και δημιουργίας του 
Λογαριασμού, ο Εταίρος έχει τη δυνατότητα εγγραφής στη 
Διαδικτυακή Υπηρεσία της Prouvé όπως αυτή διατίθεται στην 
ιστοσελίδα   www.cy.prouve.com, δίνοντας το όνομα χρήστη 
(αναγνωριστικό), δηλαδή τη διεύθυνση e-mail η οποία αναφέρεται 
στη Αίτηση, καθώς και τον κωδικό. Ο Εταίρος υποχρεούται να μην 
δημοσιοποιεί σε τρίτους δεδομένα εξουσιοδότησης στο 
Λογαριασμό Εταίρου και φέρει την ευθύνη για κάθε συνέπεια 
της δημοσιοποίησης των εν λόγω στοιχείων. Η Prouvé 
δεσμεύεται να λάβει όλα τα τεχνικώς δυνατά και απαραίτητα 
μέτρα προστασίας των στοιχείων που τηρούνται στο 
Λογαριασμό του Εταίρου έναντι της προσβάσεως και της 
επεμβάσεως τρίτων προσώπων, καθώς και λόγω μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσεως του Λογαριασμού του Εταίρου. 
3.9. Σε περίπτωση σύναψης της Συμφωνίας ο Εταίρος εγγράφεται 
στη Δομή αμέσως κάτω από τον Αριθμό Χορηγού που αναφέρεται 
στην Αίτηση. Αν ο υποψήφιος δεν υπέδειξε κάποιο Χορηγό, 
εγγράφεται στην Δομή κάτω από τον Αριθμό Χορηγού που 
προσδιορίζεται από την Prouvé. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που 
η εγγραφή στη Δομή του Χορηγού που αναφέρεται στην Αίτηση 
είναι αδύνατη ή απαράδεκτη. 
3.10. Οι σύζυγοι που είναι Εταίροι της Prouvé μπορούν να 
εγγραφούν αποκλειστικά στην ίδια Δομή (ο ένας υπό του άλλου). 
3.11. Ένας Εταίρος δεν μπορεί να δεσμεύεται με 
σύμβαση με κάποιο άλλο υποκατάστημα της Prouvé τη 
στιγμή που συνδέεται βάσει Σύμβασης με την Prouvé. 
3.12. Η Σύμβαση δεν συνάπτεται όταν 

1) ο υποψήφιος είναι ήδη Εταίρος ή Εταίρος Καταστήματος, 
2) ο υποψήφιος ήταν Εταίρος ή Εταίρος Καταστήματος, 

και η Σύμβαση καταγγέλθηκε λόγω της παράβασης εκ 
μέρους 

του των κανόνων συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των 

Όρων Συνεργασίας), ή λόγω απώλεσης της εμπιστοσύνης 
από την Prouvé ή το Κατάστημα, εκτός αν η Prouvé – μετά 
από διαβούλευση με το Συμβούλιο Πρέσβεων – δώσει τη 
συναίνεση της στη σύναψη της Συμφωνίας λόγω εκτάκτων 
περιστάσεων, 

3) ο υποψήφιος ήταν ήδη Εταίρος ή Εταίρος Καταστήματος, και 
δεν έληξε η περίοδος 6 μηνών από την λήξη της 
προηγούμενης Σύμβασης, 

4) ο υποψήφιος έδωσε αναληθή στοιχεία στην Αίτηση ή 
δεν παρείχε τα απαιτούμενα έγγραφα στην Prouvé, 

5) συντρέχουν άλλες πραγματικές ή νομικές περιστάσεις 
οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη σύναψη Σύμβασης με 
τον υποψήφιο. 

3.13. Εάν η Σύμβαση συναφθεί κατά παράβαση των διατάξεων 
του σημείου 3.12. ανωτέρω, η Prouvé δικαιούται να την 
διακόψει άνευ προειδοποιήσεως. Κατόπιν αιτήματος του 
Εταίρου που έχει συνάψει τη Σύμβαση κατά παράβαση 
οποιασδήποτε διάταξης του σημείου 3.12., τα μέρη μπορούν 
να συνάψουν συμφωνία για τη λήξη της πρώτης 
συναφθείσας Σύμβασης και τη συνέχιση της συνεργασίας 
βάσει Σύμβασης που θα συναφθεί αργότερα. Η συνέχιση της 
συνεργασίας βάσει μιας Σύμβασης που θα συναφθεί 
αργότερα μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά την 
παρέλευση 6 μηνών από τη λήξη της πρώτης Σύμβασης 
βάσει συμφωνίας (περίοδος χάριτος). Η περίοδος χάριτος 
δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που συμφωνήσει με αυτό ο 
Συνιστών που αναφέρεται στην πρώτη Σύμβαση / Leader 

 
4.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 

Εταίρου 

4.1.1. Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Υποκατάστημα 
Prouvé ο Εταίρος ενεργεί στο δικό του όνομα, για δικό του 
λογαριασμό και με δικό του ρίσκο. 
4.1.2. Ο Εταίρος, στα πλαίσια της συνεργασίας με το 
Υποκατάστημα Prouvé, προβαίνει σε όλες τις ενέργειες 
προσωπικά ή μέσω των εκπροσώπων του, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρεξούσιων, στα όρια του 
πεδίου ενός γραπτού πληρεξουσίου. Απαγορεύεται η 
συνεργασία με το Υποκατάστημα Prouvé μέσω ή με την 
συμμετοχή των λεγομένων «δήθεν πληρεξούσιων» δηλαδή 
υπό το όνομα ή την επωνυμία άλλου προσώπου. 
4.1.3. Σε καμία περίπτωση ο Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί 
εκ μέρους ή για λογαριασμό του Υποκαταστήματος Prouvé, 
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εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά από πληρεξούσιο του 
Υποκαταστήματος  Prouvé. Ο Εταίρος δεν συνδέεται με το 
Υποκατάστημα Prouvé με σύμβαση πρακτορείας ή εμπορικής 
αντιπροσωπείας, με σύμβαση εργασίας ή κάποια άλλη 
σύμβαση τέτοιου είδους, βάσει της οποίας ο Εταίρος θα 
δικαιούταν να ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό της 
Prouvé. Ο Εταίρος δεν 
μπορεί να παραπλανεί τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιώντας 
ορισμούς οι οποίοι μπορούν να υπονοούν ότι δικαιούται να 
ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό του Υποκαταστήματος 
Prouvé. 
4.1.4. Στην δραστηριότητά του ο Εταίρος μπορεί να 
χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον τίτλο του «Ανεξάρτητου 
Εταίρου της Prouvé». 
Επιπλέον, στις εξωτερικές σχέσεις του ο Εταίρος δεν 
μπορεί να χρησιμοποιεί άλλο τίτλο από τον «Πρέσβη της 
Μάρκας», 
«Ελιτιστικό Πρέσβη της Μάρκας» οι οποίοι προκύπτουν από τη 
θέση του Εταίρου στην Δομή, βάσει Σχεδίου Καριέρας. 
4.1.5. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συνεργασίας με το 
Υποκατάστημα Prouvé ο Εταίρος: 

1) παραγγέλνει και αποκτά την κυριότητα προϊόντων από την 
Prouvé, οπότε και τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την 
πώληση μπορούν να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από την 
Prouvé στον Εταίρο, 

2) βρίσκει, στο δικό του όνομα και για λογαριασμό του, 
Πελάτες για την πώληση των αγορασμένων από το 
Υποκατάστημα Prouvé Προϊόντων, λαμβάνει παραγγελίες 
Προϊόντων από τους Πελάτες, πωλεί τα αγορασμένα από το 
Υποκατάστημα Prouvé Προϊόντα άμεσα στους Πελάτες, με 
τη δέουσα επιμέλεια, 

3) αναλαμβάνει ενέργειες στον τομέα του μάρκετινγκ, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμησης και της 
προώθησης των Προϊόντων, με την δέουσα επιμέλεια, 

4) παρέχει στους Πελάτες όλες τις πληροφορίες σχετικά με 
τα Προϊόντα, παρουσιάζει τα Προϊόντα και την δράση τους 
στους Πελάτες. 

4.1.6. Το Υποκατάστημα Prouvé δεν απαιτεί την αποθήκευση 
ή διατήρηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας Προϊόντων στην 
αποθήκη. Η εταιρεία πληρώνει Αμοιβές και χορηγεί 
Εκπτώσεις βάσει της πώλησης στους Πελάτες. 

4.1.7. Ο Εταίρος δεν υποχρεούται να μεσολαβεί μόνιμα 
στην αναζήτηση νέων Πελατών για τα Προϊόντα του 
Υποκαταστήματος Prouvé. 
4.1.8. Κάθε Εταίρος υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης, τους ‘Ορους Συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηθικών Κανόνων, του Σχεδίου 
Καριέρας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Ως εκ τούτου 
ο Εταίρος δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε δράση άμεσα 
ή έμμεσα αντίθετη ή παραβιάζουσα τους κανόνες και όρους 
συνεργασίας με το Υποκατάστημα Prouvé, κοινοποιημένους και 
γνωστούς στους Εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των όρων της 

Σύμβασης, των Ορών Συνεργασίας, των ηθικών Κανόνων, του 
Σχεδίου Καριέρας, επί ποινής λύσεως της Σύμβασης. 
4.1.9. Ο Εταίρος δεσμεύεται να μην εφαρμόζει δόλιες ή παράνομες 
εμπορικές πρακτικές. 
4.1.10. Ο Εταίρος δικαιούται να υλοποιεί μέτρα μάρκετινγκ, 
προώθησης, διαφήμισης, πληροφόρησης χρησιμοποιώντας 
το έτοιμο υλικό που διατίθεται προς τούτο το σκοπό από το 
Υποκατάστημα Prouvé. 
4.1.11. Σε περίπτωση που ο Εταίρος επιθυμεί να ενεργεί 
χρησιμοποιώντας τη Μάρκα Prouvé, την επωνυμία Prouvé, τα 
εμπορικά σήματα, τα ονόματα των Προϊόντων, καθώς και το 
πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες των οποίων τα δικαιώματα 
ανοίκουν στην Prouvé, με τρόπο άλλο από εκείνον που ορίζεται 
στο σημείο 4.1.10, απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση 
της Prouvé, όπου θα προσδιορίζονται οι κανόνες χρήσεως των 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου, του τρόπου, της 
μορφής και του χρόνου μίας τέτοιας χρήσεως. 
4.1.12. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση (και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παραρτημάτων) δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από τον Εταίρο 
σε τρίτο πρόσωπο, εκτός σε περίπτωση: 

1) θανάτου του Εταίρου και αντικατάστασής του από τους 
κληρονόμους του, υπό τους όρους που προσδιορίζονται 
στους παρόντες Όρους Συνεργασίας· 

2) εφόσον το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

4.1.13. Ο Εταίρος μπορεί πάντα να παραιτηθεί από τη συμμετοχή 
στο οργανωμένο από την Prouvé σύστημα, υποβάλλοντας τη 
σχετική δήλωση στο Υποκατάστημα Prouvé. 

4.2. Υποχρεώσεις του Υποκαταστήματος 

Prouvé 

4.2.1. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τους Εταίρους το 
Υποκατάστημα Prouvé αναλαμβάνει συγκεκριμένα: 
1) να οργανώνει το δίκτυο Εταίρων, 
2) να πωλεί και να παρέχει στους Εταίρους τα παραγγελμένα 

Προϊόντα με όρους οι οποίοι ορίζονται ρητά στους Όρους 
Συνεργασίας, όταν η παραγγελία είναι εφικτή και εύλογη, 

3) να πληρώνει στους Εταίρους την Αμοιβή ή να τους χορηγεί 
Έκπτωση με τους όρους που ορίζονται στο Σχέδιο Καριέρας, 
καθώς και στους Όρους Συνεργασίας, οι οποίοι αποτελούν 
παραρτήματα στην Σύμβαση. 

4.2.2. Η πώληση των Προϊόντων στους Εταίρους γίνεται από 
το Υποκατάστημα Prouvé σε Εταιρικές Τιμές και με όρους 
που ορίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Prouvé, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.cy.prouve.com, κατόπιν 
εγγραφής του Εταίρου στον Λογαριασμό του. 
4.2.3.Για την αγορά συγκεκριμένων Προϊόντων το Υποκατάστημα 
Prouvé χορηγεί στους Εταίρους πόντους, οι αριθμοί των οποίων 
αναφέρονται κάθε φορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Prouvé, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  www.cy.prouve.com και 
www.cy.prouve.com, κατόπιν εγγραφής του Εταίρου στον 
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Λογαριασμό του. 

4.3. Αμοιβαίες υποχρεώσεις 

Οι συμβαλλόμενες πλευρές δεσμεύονται να διεξάγουν άμεση 
αλληλοπληροφόρηση σχετική με την αλλαγή των στοιχείων 
τους, όχι αργότερα από 7 ημέρες εκ της αλλαγής. 

4.4. Καθεστώτα συνεργασίας, δικαιώματα 

και υποχρεώσεις των επιμέρους 

καθεστώτων 

4.4.1. Οι Εταίροι μπορούν να συνεργαστούν με το Υποκατάστημα 
Prouvé ως: 

1) Εταίροι Παραλήπτες οι οποίοι: 
i) αγοράζουν Προϊόντα για δική τους χρήση, ενώ 

δεν αποκλείται η άμεση πώληση των 
αγορασμένων από την Prouvé Προϊόντων στο 
όνομα και για λογαριασμό τους, 

ii) δεν μπορούν να γίνουν Χορηγοί, 
iii) δεν υποχρεούνται να αγοράσουν το Αρχικό Πακέτο. 

2) Σύμβουλοι Πελάτη οι οποίοι: 
i) αγοράζουν Προϊόντα για δική τους χρήση, ενώ 

δεν αποκλείται η άμεση πώληση των 
αγορασμένων από την Prouvé Προϊόντων στο 
όνομα και για λογαριασμό τους 

ii) μπορούν να γίνουν Χορηγοί, 
iii) υποχρεούνται να αγοράσουν το Αρχικό Πακέτο. 

3) Επιχειρηματίες οι οποίοι: 
i) ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της 

άμεσης πώλησης (διανομής) Προϊόντων και της 
παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ, 

ii) μπορούν να γίνουν Χορηγοί, 
iii) υποχρεούνται να αγοράσουν το Αρχικό Πακέτο. 

4.4.2. Οι Εταίροι Παραλήπτες και οι Σύμβουλοι Πελάτη που 
οποίοι ασκούν ή αρχίζουν να ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως περί αυτού το 
ΥποκατάστημαProuvé 
μέσω υποβολής γραπτής ειδοποίησης, επισυνάπτοντας τα σχετικά 
έγγραφα και αποστέλνωντάς τα στο Υποκατάστημα Prouvé. 
Κάθε αλλαγή 
των προαναφερθέντων στοιχείων απαιτεί επίσης την άμεση 
κοινοποίηση. 
4.4.3. Οι Εταίροι δεσμεύονται να παραλαμβάνουν τα Προϊόντα 
και να πληρώνουν τους λογαριασμούς για τις παραγγελίες. Σε 
περίπτωση παραβίασης τούτης της υποχρέωσης το 
Υποκατάστημα Prouvé μπορεί να αρνηθεί να υλοποιήσει 
επόμενες παραγγελίες του Εταίρου ο οποίος διέπραξε την 
παραβίαση. Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελμένων 
Προϊόντων ο Εταίρος Παραλήπτης ή ο Σύμβουλος Πελάτη 
δέχεται να επιβαρυνθεί με το άμεσο κόστος επιστροφής των 
Προϊόντων. Το Υποκατάστημα Prouvé διατηρεί το δικαίωμα 
μείωσης της χορηγημένης στον Εταίρο Έκπτωσης κατά την 
ισοτιμία του άμεσου κόστους επιστροφής των Προϊόντων. 

 

4.5. Κανόνες πώλησης Προϊόντων από τους 

Εταίρους 

4.5.1. Το οργανωμένο από το Υποκατάστημα Prouvé σύστημα 
πώλησης Προϊόντων είναι ένα σύστημα άμεσης πώλησης με 
την έννοια της πώλησης αποκλειστικά στους Πελάτες (τελικούς 
χρήστες των Προϊόντων). Γι’ αυτό τα Προϊόντα δεν μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά υπό μορφές αντίθετες με την ουσία της 
άμεσης πώλησης, δηλαδή σε καταστήματα, ινστιτούτα, σε 
αγορές, παζάρια, καθώς και σε άλλα οργανωμένα σημεία 
λιανικής ή 
χονδρικής πώλησης, ούτε με άλλο τρόπο αντίθετο προς την ουσία 
της άμεσης πώλησης. 
4.5.2. Τα προσφερόμενα από το Υποκατάστημα Prouvé Προϊόντα 
πληρούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της χώρας αγοράς 
του Εταίρου προς το Υποκατάστημα Prouvé. Το Υποκατάστημα 
Prouvé δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Εταίρων ή τρίτων 
προσώπων για ενδεχόμενες ζημιές ή αξιώσεις λόγω ή σε σχέση 
με την διασυνοριακή πώληση στο έδαφος άλλων χωρών. 
4.5.3. Οι Εταίροι δεσμεύονται να πληροφορούν του Πελάτες 
τους με αξιοπιστία για τα Προϊόντα και τη διαθεσμότητά τους. 
Απαγορεύεται: 

1) η απόδοση στα Προϊόντα χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων 
άλλων από αυτών που απορρέουν από εκ της περιγραφής 
των Προϊόντων ή βάσει όσων μεταβιβάζονται από την 
Prouvé, 

2) η πώληση ληξιπρόθεσμων ή ελαττωματικών Προϊόντων. 

4.5.4. Το Υποκατάστημα Prouvé δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τις ενέργειες ή τις παραλείψεις των Εταίρων, όταν οδηγούνται 
στην ακατάλληλη χρήση των Προϊόντων (αντίθετη με τις 
ιδιότητές τους), και προκαλούν τις αξιώσεις Πελατών έναντι 
των Εταίρων. 
4.5.5. Ο Εταίρος ο οποίος πωλεί τα Προϊόντα δεσμεύεται να 
ενεργεί με σεβασμό προς τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ρυθμίζουν την 
πώληση προς τους καταναλωτές. 

4.6.  Kανόνες δημιουργίας και τήρησης 

ιστοσελίδων, λογαριασμών στα κοινωνικά 

δίκτυα 

4.6.1. Η Prouvé προσφέρει στους Εταίρους την δυνατότητα 
δημιουργίας ιστοσελίδων Ανεξάρτητων Εταίρων, καθώς και άλλα 
εργαλεία πώλησης και προώθησης των Προϊόντων καθώς και τη 
δυνατότητα συνεργασίας με την Prouvé μέσω του Διαδικτύου. 
Οι εφαρμογές αποτελούν τα μοναδικά εγκεκριμένα ψηφιακά 
εργαλεία, μέσω των οποίων οι Εταίροι μπορούν να προσφέρουν 
τα Προϊόντα και να παρουσιάζουν εικόνες, πληροφορίες, τη 
Μάρκα, καθώς και όλες τις πληροφορίες τα δικαιώματα των 
οποίων ανήκουν στην Prouvé. 
4.6.2. Αναφορικά με το σημείο 4.1.10, οι Εταίροι μπορούν να 
δημιουργούν και να τηρούν ιστοσελίδες όπου θα διατίθενται 
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πληροφορίες για την Prouvé, τα Προϊόντα και τη 
δυνατότητα συνεργασίας με την Prouvé, με την επιφύλαξη 
ότι οι εν λόγω ιστοσελίδες: 
1) θα πληρούν τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την 

Prouvé στους Κανόνες δημιουργίας ή τήρησης 
ιστοσελίδων, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
www.cy.prouve.com κατόπιν εγγραφής στον Λογαριασμό 
Εταίρου, ενώ ιδιαίτερα στις ιστοσελίδες θα 
δημοσιεύονται (τόσο στην αρχική σελίδα όσο και στις 
καρτέλες) σε εμφανές σημείο, με ευανάγνωστο και 
ξεκάθαρο τρόπο πληροφορίες ότι: (i) πρόκειται για μια 
σελίδα Ανεξάρτητου Εταίρου με τα στοιχεία επικοινωνίας, 
(ii) δεν πρόκειται για μία επίσημη ιστοσελίδα της Prouvé, (iii) 
η επίσημη ιστοσελίδα της Prouvé τηρείται στην 
διεύθυνση: www.cy.prouve.com και 

2) θα ελεγχθούν εκ των προτέρων από την Prouvé περί του 
εάν πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στις 
ιστοσελίδες. 

4.6.3. Οι ιστοσελίδες των Εταίρων μπορούν να παρουσιάζουν 
αποκλειστικά υλικό ή συνδέσμους που σχετίζονται με την 
εταιρεία Prouvé ή τα Προϊόντα της. Στις ιστοσελίδες 
απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού ή συνδέσμων που 
παραβιάζουν τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τις διατάξεις των 
Όρων Συνεργασίας, καθώς και η δημοσίευση ανήθικου, 
αναληθούς και παραπλανητικού υλικού. 
4.6.4. Οι Εταίροι δεν μπορούν να εγγράφουν 
διαδικτυακούς χώρους οι οποίοι θα περιλαμβάνουν την 
λέξη «Prouvé». 
4.6.5. Οι Εταίροι δεν μπορούν να δημιουργούν ή να τηρούν στα 
κοινωνικά δίκτυα σελίδες/λογαριασμούς φέροντες την 
επωνυμία, το λογότυπο, τις εικόνες και λοιπά στοιχεία της 
Prouvé, κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει 
παραπλανητικά ως προς το εάν πρόκειται ή όχι για επίσημη 
σελίδα της Prouvé. 
4.6.6. Οι Εταίροι δεν δικαιούνται να δημοσιεύουν, ανεξάρτητα 
από τη μορφή και τον τόπο δημοσίευσης, υλικό ή εικόνες, 
συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών ή βίντεο, 
δημοσιευμένων στην ιστοσελίδα Prouvé, εκτός αν η Prouvé 
δώσει την ρητή της συγκατάθεση σε μία τέτοια δημοσίευση. 
4.6.7. Η Μάρκα Prouvé μπορεί να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στα μορφότυπα που διατίθενται από την Prouvé 
στην ιστοσελίδα www.cy.prouve.com. Η Mάρκα δεν μπορεί να 
αλλάξει. Ο Εταίρος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Μάρκα 
αποκλειστικά σε μορφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, υποσέλιδου 
ηλεκτρονικού μηνύματος, αλλά μόνο στο πρωτότυπο 
μορφότυπο. 
4.6.8. Σε περίπτωση που ο Εταίρος αναλαμβάνει ενέργειες 
τύπου μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης (π.χ. με την 
χρήση του Google AdWords), δεσμεύεται να σέβεται τους 
κανόνες της Prouvé ως προς την δραστηριότητα στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

1) στη διαφήμιση πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι 
δημιουργήθηκε από τον Ανεξάρτητο Εταίρο, 

2) απαγορεύεται η χρήση της λέξης «Prouvé», της Μάρκας 
Prouvé και των ονομάτων των Προϊόντων ως λέξεων-
κλειδιών. 

5.1. Ηθικοί Κανόνες 

Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Υποκατάστημα Prouvé ο 
Εταίρος δεσμεύεται να ενεργεί ηθικά μέσω, μεταξύ άλλων: 

1) της έντιμης και αξιόπιστης παρουσίασης των Προϊόντων και 
των Όρων Συνεργασίας με το Υποκατάστημα Prouvé, 
συμπεριλαμβανομένης της μη παραπλάνησης των 
πιθανών αγοραστών των Προϊόντων ως προς την 
προέλευση και τις ιδιότητές τους κτλ., ενώ όσον αφορά 
στους πιθανούς Εταίρους – επιπρόσθετα ως προς τους 
όρους συνεργασίας, 

2) της χρήσεως αποκλειστικά υλικού το οποίο εκδόθηκε ή 
εγκρίθηκε ρητά από την Prouvé – στην παρουσίαση 
των Προϊόντων ή των όρων συνεργασίας, 

3) της μη χρήσεως αναξιόπιστων, παραπλανητικών 
πρακτικών στην πώληση των Προϊόντων ή στη σύσταση της 
συνεργασίας με το Υποκατάστημα Prouvé, 
συμπεριλαμβανομένων των αθέμιτων πρακτικών αγοράς 
καθώς και της μη επιτρεπόμενης συγκριτικής διαφήμισης, 

4) της πώλησης των Προϊόντων αποκλειστικά μέσω άμεσης 
πώλησης και της αποφυγής κάθε μορφής πώλησης 
αντίθετης με την ουσία της άμεσης πώλησης, 

5) της εμπρόθεσμης και αξιόπιστης εκτέλεσης των 
παραγγελιών των Πελατών, καθώς και μέσω εγγύησης της 
δυνατότητας εφαρμογής των δικαιωμάτων τους, 

6) των σχέσεων με άλλους Εταίρους – χάρη στην εφαρμογή 
του κανόνα αμοιβαίου σεβασμού και τιμιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της μη άσκησης ενεργειών που 
σκοπεύουν στην απόκτηση των Εταίρων της Δομής 
άλλου Εταίρου ή της ενθαρρύνσεως αυτών να 
σταματήσουν την δραστηριότητα στη Δομή άλλου 
Εταίρου, 

7) του σεβασμού των διατάξεων της Σύμβασης, των 
Όρων Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
Ηθικών Κανόνων και του Σχεδίου Καριέρας, καθώς και 
των άλλων κοινοποιημένων και γνωστών στους 
Εταίρους όρων συνεργασίας και ισχυόντων νομικών 
διατάξεων. 

5.2. Απαγορευμένες ενέργειες 
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5.2.1. Στα πλαίσια της συνεργασίας των Εταίρων με το 
Υποκατάστημα Prouvé απαγορεύονται οι εξής ενέργειες: 

1) ενέργειες ή παραλείψεις οι οποίες παραβιάζουν τους 
Όρους Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηθικών 
Κανόνων, 

2) χορηγία νέων Εταίρων εν αγνοία τους και χωρίς να 
συνάψουν Σύμβαση, 

3) χορηγία ανύπαρκτων προσώπων (φορέων), 
4) αγορά Προϊόντων εκ μέρους άλλου Εταίρου εν αγνοία του 

και χωρίς την συγκατάθεσή του, 
5) αγορά Προϊόντων σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις 

τρέχουσες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετιζομένων με την πώληση, ή η ενθάρρυνση άλλων 
Εταίρων να προβούν σε τέτοιες αγορές, 

6) πώληση των Προϊόντων σε άλλα πρόσωπα 
(οντότητες) με σκοπό την μεταπώλησή τους, καθώς 
και η ανάθεση της πώλησης σε τρίτα πρόσωπα, 

7) πώληση και έκθεση των Προϊόντων σε οποιοδήποτε 
σημείο λιανικής πώλησης (π.χ. σε καταστήματα, 
περίπτερα, αγορές, παζάρια), καθώς και η πώληση σε 
άλλες μορφές αντίθετες με την ουσία της άμεσης 
πώλησης, 

8) χρήση, διάδοση, πώληση κάθε υλικού μάρκετινγκ, 
διαφημιστικού, προώθητικού, πληροφοριακού υλικού 
άλλου από το υλικό της Prouvé, εάν συμπεριλαμβάνει 
τη Μάρκα Prouvé, την επωνυμία Prouvé, τα εμπορικά 
ονόματα, τα ονόματα των Προϊόντων, καθώς και 
πληροφοριακό υλικό, φωτογραφίες με δικαιώματα της 
Prouvé, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση 
της Prouvé, 

9) χρήση ονομασιών των Δομών, δημιουργηθέντων σε 
συνεργασία με την Prouvé και με στόχο την πώληση 
των Προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών 
μάρκετινγκ της Μάρκας Prouvé, που δεν εκρέουν από 
το Σχέδιο Καριέρας, 

10) διατήρηση ιστοσελίδας με τρόπο αντίθετο με τα σημεία 
4.6.2 και 4.6.3 παραπάνω. 

5.3. Συνέπειες της παραβίασης των Ηθικών 

Κανόνων ή της διάπραξης 

απαγορευμένων ενεργειών 

5.3.1. Η παραβίαση από τον Εταίρο οποιασδήποτε 
διάταξης του σημείου 5.1 ή 5.2, ανωτέρω, αποτελεί τη 
βάση άμεσης καταγγελίας της Σύμβασης χωρίς περίοδο 
προειδοποίησης. 
5.3.2. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την τήρηση 
των Ηθικών Κανόνων από τον Εταίρο ή διάπραξης εκ 
μέρους του οποιασδήποτε απαγορευμένης ενέργειας 
στα πλαίσια της συνεργασίας με το Υποκατάστημα 
Prouvé, συγκαλείται το Συμβούλιο Πρέσβεων με στόχο τις 
διευκρινίσεις και την έκδοση γνωμοδότησης. 

 

 
6.1. Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των Εταίρων είναι 
η Prouve Κύπρος JCE (CY) LTD με έδρα: Kyrakou Matsi 21, 2373 
Agios Dometios, Nicosia, ΑΦΜ CY10383801G,  
6.2. Η Prouvé επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
Εταίρων σύμφωνα με τη γενικά εφαρμοστέα νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Απριλίου 2016, περί προστασίας των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
δεδομένων αυτών καθώς και της κατάργησης της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (εφεξής ο «Κανονισμός»). 
6.3. Η Prouvé επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
Εταίρων για τους ακόλουθους σκοπούς: εφαρμογή της 
Σύμβασης και των παραρτημάτων της, δηλαδή των Κανόνων 
Συνεργασίας και του Σχεδίου Σταδιοδρομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του δικτύου των 
Εταίρων, διατήρηση επαφής με τους Εταίρους, εφαρμογή 
προγραμμάτων (πιστότητας, κινήτρων), παροχή δυνατότητας 
στους Εταίρους να παραγγέλνουν Προϊόντα, πραγματοποίηση 
οικονομικών διακανονισμών, τεκμηρίωση των επιχειρηματικών 
πράξεων, υπολογισμός των πόντων, των Εκπτώσεων και των 
Αμοιβών και τεκμηρίωσή τους, καθώς και για αποδεικτικούς 
σκοπούς, για την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων. 
6.4. Η Prouvé επεξεργάζεται τα δεδομένα των Εταίρων κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης και μετά τη λήξη της για τις περιόδους που 
αναφέρονται στον λογιστικό νόμο , καθώς και για τις περιόδους 
διατήρησης τεκμηρίωσης που αποτελεί αρχειακό υλικό ή μη αρχειακό 
υλικό. 
6.5. 6.5 Για την εκτέλεση της Σύμβασης ή άλλων 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή των 
υπηρεσιών της ή την πώληση των προϊόντων της, η Prouvé 
δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των Εταίρων 
στις ακόλουθες ομάδες αποδεκτών: (1) πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από την Prouvé, δηλαδή υπάλληλοι και 
συνεργάτες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, (2) φορείς εκτελούντες την 
επεξεργασία, στους οποίους η Prouvé αναθέτει τα δεδομένα για 
επεξεργασία, δηλαδή εταιρείες που παρέχουν στην Prouvé 
υπηρεσίες πληροφορικής, λογιστικής καθώς και φοροτεχνικές 
εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, δικαιοδόχοι της Prouvé, 
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8.  

 
 

εταιρείες κατάρτισης που συνεργάζονται με την Prouvé, 
εταιρείες που διοργανώνουν συναντήσεις, εκδηλώσεις για 
τους Εταίρους, 3) άλλοι αποδέκτες δεδομένων, όπως: 
μεταφορείς (εταιρείες ταχυμεταφορών) που εξυπηρετούν την 
Prouvé ή τράπεζες. 
6.6. Η Prouvé δηλώνει ότι βάσει τοu άρθρου 31 του Νόμου 
αναθέτει στον Εταίρο την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων άλλων Εταίρων στα όρια και για τον σκοπό που 
ορίζεται στη Σύμβαση και στους Όρους Συνεργασίας, ενώ ο 
Εταίρος δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σεβόμενος 
τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Η Prouvé προσφέρει στον 
Εταίρο τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα άλλων Εταίρων: 
(I)ονοματεπώνυμο, (II) Εταιρικός Αριθμός, (III) ηλεκτρονική 
διεύθυνση, (IV) αριθμός τηλεφώνου,(V) ημερομηνία 
δημιουργίας Λογαριασμού, με στόχο την εκτέλεση των 
διατάξεων της Σύμβασης, των Όρων Συνεργασίας και του 
Σχεδίου Καριέρας, και δίνει εντολή στο Εταίρο να τα 
επεξεργάζεται, ιδιαίτερα στη Διαδικτυακή Υπηρεσία Prouvé. 
6.7. Ο Εταίρος δεσμέυεται ιδιαίτερα να: (α) επεξεργάζεται τα 
ανατεθειμένα από την Prouvé προσωπικά δεδομένα μόνο στα 
όρια και για τον σκοπό που ορίζονται στο σημείο 6.6 
παραπάνω, (β) επιστρέψει άμεσα τα ανατεθειμένα από την 
Prouvé προσωπικά δεδομένα όταν λήξει η συνεργασία του με 
την Prouvé και να διαγράψει τα δεδομένα από κάθε 
ηλεκτρονικό φορέα δεδομένων όπου καταγράφηκαν από τον 
Εταίρο. 
6.8. Σε περίπτωση αποστολής αρχείων με προσωπικά δεδομένα τα 
αρχεία θα προστατεύονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μέσω 
δημόσιου δικτύου με κρυπτογραφικά μέτρα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 
6.9. Η Prouvé δικαιούται να προβεί σε ελέγχους των 
εφαρμοσμένων από τον Εταίρο μέτρων προστασίας των 
ανατεθειμένων προσωπικών δεδομένων. Ο Εταίρος 
υποχρεούται να επιτρέψει τέτοιους ελέγχους της Prouvé 
άμεσα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. 
6.10. Κάθε Εταίρος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, έχει 
δικαίωμα να τα διορθώσει, να τα διαγράψει ή να περιορίσει 
την επεξεργασία τους, να διατυπώσει αντίρρηση στην 
επεξεργασία και να μεταβιβάσει τα δεδομένα. 
6.11. Σε περιπτώσεις όπου η Prouvé επεξεργάζεται τα 
δεδομένα του Εταίρου βάσει της συγκατάθεσής του, ο 
Εταίρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί ή να 
ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων. 
6.12. Η Prouvé μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα των 
Εταίρων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή 
σε δικαιοδόχους, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση η Prouvé 
εγγυάται υψηλό βαθμό προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Οι εγγυήσεις αυτές απορρέουν ιδίως από την 
υποχρέωση εφαρμογής των τυποποιημένων συμβατικών 
ρητρών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή (ΕΕ) ή τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ασπίδα Προστασίας της 
Ιδιωτικής Ζωής», που θεσπίστηκε με την εκτελεστική 

απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 
2016, περί επάρκειας της προστασίας που παρέχει η Ασπίδα 
Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. 
6.13. Ο Εταίρος μπορεί να υποβάλει παράπονο στον 
Επικεφαλής Επιθεωρητή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

 
7.1. Σε περίπτωση θανάτου ενός Εταίρου συνεργάτη του 
Υποκαταστήματος Prouvé και φυσικού προσώπου 
(συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα) όλα τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση (και από άλλα 
συνδεδεμένα έγγραφα) κληρονομούνται, με την επιφύλαξη των 
παρακάτω διατάξεων. 
7.2. Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, όλα τα 
προαναφερθέντα δικαιώματα και υποχρεώσεις κληρονομούνται 
μόνο από ένα πρόσωπο εκ των κληρονόμων, διορισμένο από 
όλους τους κληρονόμους δικαιούχους της περιουσίας σε μια 
δήλωση που υποβάλλεται σε μορφή συμβολαιογραφικής 
πράξης ή γραπτώς με πιστοποιημένες από τον συμβολαιογράφο 
υπογραφές, ή κατόπιν απόφασης δικαστηρίου. 
7.3. Για την αποτελεσματική μεταβίβαση των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων στον κληρονόμο απαιτείται η υποβολή από 
τον ενδιαφερόμενο στην Prouvé γραπτής αίτησης και ενός από 
τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 7.2 ανωτέρω, μέσα 
σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών από τον θάνατο του 
Εταίρου. 
7.4. Αν το πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 7.3 ανωτέρω 
είναι ήδη Εταίρος, από την στιγμή της απόκτησης όλων των 
κληρονομηθέντων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μπορεί 
να συνεργάζεται με το Υποκατάστημα Prouvé 
χρησιμοποιώντας το δικό του Εταιρικό Αριθμό και τον Αριθμό 
Εταίρου τον οποίο αντικαθιστά. 

Τι είναι οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες και πώς τις 
προστατεύουμε; 

8.1. Εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται όλα τα στοιχεία 
στις σχετικές με τη Δομή εκθέσεις οι οποίες διατίθενται κατόπιν 
εγγραφής στον Λογαριασμό Εταίρου, καθώς και οι πληροφορίες 
οι οποίες αποτελούν απόρρητο της εταιρείας Prouvé, δηλαδή 
απόρρητες για το κοινό τεχνικές, τεχνολογικές, οργανωτικές 
πληροφορίες της εταιρείας ή άλλες πληροφορίες με οικονομική αξία, 
τις οποίες η Prouvé προστατεύει ως απόρρητες με τα απαραίτητα 
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μέτρα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία την οποία η Prouvé 
υπέδειξε ως εμπιστευτική (μέσω των ορισμών «Αποκλειστικά για 
εσωτερική χρήση», « Αποκλειστικά για τους Εταίρους της Prouvé»). 
8.2. Οι Εταίροι δεσμεύονται να τηρήσουν το απόρρητο των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και να μην τα χρησιμοποιούν για 
σκοπούς άλλους από την αύξηση της πώλησης των Προϊόντων και 
τη συνεργασία με την Δομή. 
8.3. Ο Εταίρος δεν μπορεί να μεταδώσει, να αξιοποιήσει και να 
αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα (εκτός 
των άλλων Εταίρων) άνευ της γραπτής συγκατάθεσης του 
Υποκαταστήματος Prouvé. 

 

9.1. Λήξη της Σύμβασης 

9.1.1. Η Σύμβαση λήγει τη στιγμή: 
1) του θανάτου του Εταίρου όταν είναι φυσικό πρόσωπο, με την 

επιφύλαξη του σημείου 7 ανωτέρω, 
2) της πτώχευσης του Εταίρου, 
3) της έναρξης της εκκαθάρισης του Εταίρου όταν είναι νομικό 

πρόσωπο ή εταιρεία εμπορικού δικαίου, 
 

4) της λήψης από το Υποκατάστημα Prouvé της δήλωσης 
παραίτησης του Εταίρου από τη συμμετοχή στο 
οργανωμένο από την Prouvé σύστημα, όπως αναφέρεται 
στο σημείο 4.1.13 παραπάνω, 

5) με τη λήξη ενός έτους κατά το οποίο ο Εταίρος δεν έχει 
αγοράσει Προϊόντα αξίας τουλάχιστον 100 πόντων 
(υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της 
Σύμβασης και στη συνέχεια από την ημερομηνία 
υποβολής της τελευταίας παραγγελίας). 

9.2. Προσωρινή καταγγελία (αναστολή) 

της Σύμβασης 

9.2.1. Το Υποκατάστημα Prouvé μπορεί να καταγγείλει 
προσωρινά (δηλαδή να αναστείλει) τη Σύμβαση χωρίς περίοδο 
προειδοποίησης έναντι του Εταίρου ο οποίος παραβιάζει τις 
διατάξεις της Σύμβασης, των Όρων Συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηθικών Κανόνων, του Σχεδίου 
Καριέρας και των άλλων ισχυόντων κανόνων συνεργασίας, 
δημοσιευμένων από το Υποκατάστημα Prouvé και γνωστών 

στους Εταίρους, ή αν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του στη 
συνεργασία του με την Prouvé. 
9.2.2. Η προσωρινή καταγγελία (αναστολή) μπορεί να εφαρμοστεί 
για την απαραίτητη για την εξήγηση της υπόθεσης περίοδο, 
με την επιφύλαξη ότι η συνολική περίοδος προσωρινής 
καταγγελίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 ολόκληρους μήνες 
υπολογισμένους από τον μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον 
οποίο ο Εταίρος έλαβε την δήλωση του Υποκαταστήματος 
Prouvé περί της προσωρινής καταγγελίας. 
9.2.3. Την περίοδο της προσωρινής καταγγελίας (αναστολής) της 
Σύμβασης ο Εταιρικός Αριθμός παραμένει στην προηγούμενη 
θέση του στη Δομή, όμως ο Εταίρος και το Υποκατάστημα Prouvé 
δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις της Σύμβασης και των 
παραρτημάτων της. 
9.2.4. Εάν πριν τη λήξη της περιόδου της προσωρινής καταγγελίας 
(αναστολής) ο Εταίρος και το Υποκατάστημα Prouvé 
συμφωνήσουν ως προς την περαιτέρω συνεργασία, τότε 
συνάπτεται η Σύμβαση μεταξύ 
του Εταίρου και του Υποκαταστήματος  Prouvé, ενώ ο Εταίρος 
λαμβάνει τον παλιό Εταιρικό Αριθμό του και παραμένει στην 
προηγούμενη θέση του στη Δομή. Ελλείψει Συμφωνίας η 
Σύμβαση παύει να ισχύει με το πέρας της τελευταίας ημέρας 
της προσωρινής καταγγελίας. 

9.3. Καταγγελία της Σύμβασης 

9.3.1. Η Σύμβαση μπορεί να κατεγγελθεί με περίοδο 
προειδοποίησης μιας εβδομάδαςκαι με λήξη στο τέλος του 
ημερολογιακού μήνα : 
1) από τον Εταίρο, 
2) από το Υποκατάστημα Prouvé για σημαντικό λόγο, δηλαδή: 

την απώλεση εμπιστοσύνης, την παραβίαση από των Εταίρο 
των διατάξεων των σημείων 4.1.4, 4.1.5, 4.1.9, 4.1.11, 4.5.3, 
4.5.5,4.6.2-4.6.8 των Όρων Συνεργασίας. Σε περίπτωση που ο 
παραλήπτης της καταγγελίας είναι Επιχειρηματίας, δεν 
απαιτείται η αναφορά σε κάπιον σημαντικό λόγο. 

 

9.3.2. Ο Εταίρος ο οποίος επιθυμεί να ξεκινήσει την συνεργασία 
με το Υποκατάστημα Prouvé διατηρώντας τον παλιό Αριθμό του, 
πρέπει να υποβάλει στην Prouvé μια δήλωση περί καταγγελίας 
την Σύμβασης, αναφερόμενος σε αυτή του την πρόθεση στην 
καταγγελία, και να συνάψει σύμβαση με το Κατάστημα της Prouvé 
εντός 14 ημερών από την λήξη της Σύμβασης με την Prouvé. 
9.3.3. Η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την Prouvé 
χωρίς περίοδο προειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης των 
όρων συνεργασίας που ορίζονται στην Σύμβαση, στους Όρους 
Συνεργασίας, στο Σχέδιο Καριέρας, δηλαδή: 
1) σε περίπτωση σύναψης μιας Σύμβασης κατά παράβαση των 

διατάξεων του σημείου 3.12. των Κανόνων Συνεργασίας, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3.13. των 
Κανόνων Συνεργασίας, 
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2) μη μεταβίβασης στο Υποκατάστημα Prouvé πληροφοριών 
για τροποποίηση της νομικής κατάστασης του Εταίρου, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας, αναστολής ή 
εκκαθάρισης της οικονομικής του δραστηριότητας και του 
τρέχοντος φορολογικού καθεστώτος, 

3) ανωμαλιών στις χορηγημένες Εκπτώσεις ή Αμοιβές λόγω της 
υποβολής φιανομενικών παραγγελιών με αποτέλεσμα την 
επιστροφή των Προϊόντων, με στόχο την απόκτηση από τον Εταίρο 
αθέμιτων οφελών ή επιπρόσθετων παροχών από το 
Υποκατάστημα Prouvé, 

4) άσκησης δραστηριότητας ή υποβολής παραγγελιών εκ μέρους 
ή στο λογαριασμό τρίτων προσώπων, ιδιαίτερα εν αγνοία τους 
ή χωρίς την συγκατάθεσή τους, 

5) άσκησης δραστηριότητας (ανεξαρτήτως της μορφής) η οποία 
θα παραβιάζει τα συμφέροντα, την καλή φήμη, την θέση της 
στην αγορά ή την εικόνα της Prouvé, 

6) λήψεως μέτρων που στοχεύουν στη διακοπή της 
δραστηριότητας του Εταίρου (Εταίρων) στην υπάρχουσα θέση 
του στην Δομή και στην έναρξη δραστηριοποιήσεώς του σε 
άλλη θέση στην Δομή ή στο Δίκτυο Εταίρων – προσωπικά ή 
μέσω των λεγομένων «δήθεν πληρεξούσιων» δηλαδή υπό το 
όνομα ή την επωνυμία άλλου προσώπου, 

7) παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του σημείου 5.1 ή 5.2 των 
Όρων Συνεργασίας, 

8) χρήσεως από τον Εταίρο των προσωπικών δεδομένων με 
τρόπο αντίθετο προς τους Όρους Συνεργασίας, ανάθεσης της 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (περαιτέρω ανάθεση) σε 
τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση της Prouvé ή μη διακοπής της 
ακατάλληλης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, παρά την 
κλήση στην οποία θα έχει προβεί η Prouvé. 

9.4. Ευθύνες κατόπιν λήξεως της Σύμβασης 

Η λήξη της Σύμβασης, ανεξάρτητα από τους λόγους, δεν αποκλείει 
και δεν περιορίζει την ευθύνη του Εταίρου έναντι του 
Υποκαταστήματος  Prouvé. 

9.5. Ο Εταιρικός Αριθμός μετά την λήξη της 

Σύμβασης 

Σε περίπτωση λήξης της Σύμβασης, ανεξάρτητα από τους λόγους, 
εκτός από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 7 
ανωτέρω και της μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων σε άλλο Εταίρο, σύμφωνα με το σημείο 4.1.12 
υποσημείο 2, ο Εταιρικός Αριθμός παραμένει στην ίδια θέση στη 
Δομή, στη διάθεση του Υποκαταστήματος Prouvé, με την 
επιφύλαξη ότι κάθε διάθεση του Εταιρικού Αριθμού από το 
Υποκατάστημα Prouvé απαιτεί την προηγούμενη διαβούλευση 
του Συμβουλίου Πρέσβεων. 
 
 
 
 

 

10.1. Η Σύμβαση συνάπτεται για αόριστη περίοδο. 
10.2. Οι όροι Συνεργασίας αποτελούν παράρτημα στην Σύμβαση 
και ρυθμίζουν τις συνθήκες συνεργασίας μεταξύ του 
Υποκαταστήματος Prouvé και του Εταίρου. 
10.3. Το Υποκατάστημα Prouvé μπορεί, για σημαντικούς λόγους, 
να τροποποιεί τους Όρους Συνεργασίας, το Σχέδιο Καριέρας, 
καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία ρυθμίζουν τις συνθήκες 
συνεργασίας μεταξύ του Υποκαταστήματος  Prouvé και του 
Εταίρου, δηλαδή σε περίπτωση ανάγκης (i) προσαρμογής των 
διατάξεων των εγγράφων στις ισχύουσες νομικές επιταγές, 
(ii) τροποποίησης του τρόπου καθιέρωσης/υπολογισμού 
Εκπτώσεων και Αμοιβών, (iii) αλλαγών στο πληροφοριακό 
σύστημα της Prouvé, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση 
του δικτύου Εταίρων, (iv) ρύθμισης των αμφισβητήσιμων όρων 
συνεργασίας ή διαφορών στην εφαρμογή τους από τους Εταίρους, 
(v) οργανωτικών αλλαγών ή νομικών μετατροπών του 
Υποκαταστήματος  Prouvé, ενώ η αλλαγή μόνο της νομικής 
μορφής του Υποκαταστήματος  Prouvé ή η αλλαγή επωνυμίας 
δεν αποτελεί βάση αλλαγής της Σύμβασης και των Όρων 
Συνεργασίας. 
10.4. Οι αλλαγές που αναφέρονται στο σημείο 10.3 υποσημείο 
(ii) ή (iv) τίθονται προηγουμένως σε διαβούλευση από το 
Συμβούλιο Πρέσβεων. 
10.5. Το Υποκατάστημα Prouvé ειδοποιεί ταχυδρομικώς ή μέσω 
της διαθέσιμης εφαρμογής εισερχομένων μηνυμάτων τον 
Εταίρο για κάθε αλλαγή, ηλεκτρονικώς στην διεύθυνση e-mail 
που έχει υποβάλλει ο Εταίρος, ενώ ο ίδιος έχει 14 ημέρες από 
την επίδοση της ειδοποίησης να υποβάλει μια δήλωση, στην 
απαιτούμενη από το νόμο μορφή, στην οποία και θα εκφράζει 
την αντίρρησή του στην εφαρμογή της προτεινόμενης από το 
Υποκατάστημα   Prouvé τροποποίησης. 
Μία τέτοια άρνηση ισοδυναμεί με καταγγελία της Σύμβασης 
από τον Εταίρο με την επιφύλαξη της περιόδου προειδοποίησης. 
Η έλλειψη οποιασδήποτε δήλωσης από την πλευρά του Εταίρου 
κατά την προαναφερθείσα περίοδο ερμηνεύεται ως αποδοχή των 
προτεινόμενων αλλαγών. 
10.6. Οι κεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
οργανωτικούς σκοπούς και δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
ερμηνεία των διατάξεων της Σύμβασης και των Όρων Συνεργασίας 
ή του Σχεδίου Καριέρας. 
10.1. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τη Σύμβαση, τους Κανόνες 
Συνεργασίας, το Σχέδιο Σταδιοδρομίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του γενικώς ισχύοντος ελληνικού δικαίου.
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