
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

● Όλα τα προγράμματά μας δίνονται για δοκιμή στο τελικό πελάτη εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για 30 ημέρες χωρίς
κανένα περιορισμό στη χρήση, εφόσον το ζητήσει.

● Οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ αναβαθμίσεις και τηλεφωνική υποστήριξη για τον 1 χρόνο. 

● Το λογισμικό μας, μετά την αγορά, εφόσον εξοφληθεί, δεν κλειδώνει και δεν ζητάει κωδικό ποτέ. 

● Το ποσοστό κέρδους του μεταπωλητή, έπειτα από κάθε πώληση:

Η προμήθεια επί της μεταπώλησης αδειών χρήσης του εμπορικού προγράμματος είναι 25% και δίνεται
άμεσα εφόσον γίνει εξόφληση.

Μπορεί να φτάσει μέχρι και 40%, εφόσον ο τζίρος των μεταπωλήσεων του προηγούμενου έτους προ ΦΠΑ
ανέρχεται στο ποσό των 4000 ευρώ.

● Ο μεταπωλητής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του τελικού πελάτη σχετικά με την ετήσια υποστήριξη
εφόσον θέλει να εισπράξει τη προμήθειά του. Στις συνδρομές (ενημερώσεων-υποστήριξης, ενοίκια, cloud)
δεν  δίνεται  προμήθεια  εφόσον  δεν  εισπράττονται  από  τους  μεταπωλητές.  Πρέπει  να  εισπράττει  ο
μεταπωλητής, να εκδίδει εκείνος τιμολόγιο και να μας καταθέτει το ποσό αφαιρώντας τη προμήθειά του.

● Το  κόστος  εγκατάστασης  και  παραμετροποίησης  του  λογισμικού  μας  ορίζεται,  πραγματοποιείται  και
τιμολογείται από τον μεταπωλητή κατά την κρίση του και δεν αφορά την εταιρία μας. Οι τιμές τιμοκαταλόγου
είναι εμφανείς στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

● Εάν η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού μας πραγματοποιείται από το προσωπικό της
εταιρίας μας και όχι από τον μεταπωλητή έπειτα από συνεννόηση, τότε ο μεταπωλητής μόνο εφόσον είναι
παρών  δικαιούται  να  λάβει  μόνο  το  25%  της  αξίας  εγκατάστασης  και  παραμετροποίησης  του
προγράμματος.

● Η γέφυρα μεταξύ του λογισμικού της εταιρίας μας και του e-shop του τελικού πελάτη, προσφέρεται δωρεάν
(open  source)  αλλά  δεν  περιλαμβάνεται  η  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  της  γέφυρας.  Ο
μεταπωλητής μπορεί  να τιμολογήσει  κατά τις  απαιτήσεις  του τον πελάτη του για  την εγκατάσταση της
γέφυρας  που  πραγματοποιείται  από  εκείνον.  Σε  περίπτωση  που  η  εγκατάσταση  της  γέφυρας
πραγματοποιηθεί από την εταιρία μας, ο μεταπωλητής δικαιούται να λάβει ποσοστό 25% από το κόστος
εγκατάστασης της γέφυρας από την εταιρία μας.

● Στους ίδιους τους μεταπωλητές η τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά στο λογισμικό μας, είναι δωρεάν.

● Σε  περίπτωση  πώλησης  προγράμματος  σε  δόσεις  από  το  μεταπωλητή,  η  άδεια  ελέγχεται  μέχρι  την
εξόφληση. Αν δεν εξοφλεί ο μεταπωλητής τη συμφωνημένη μηνιαία δόση τότε διακόπτεται η λειτουργία του
προγράμματος του αντίστοιχου τελικού πελάτη.

● Οποιαδήποτε παραμετροποίηση ή μετατροπή ζητήσει ο πελάτης είναι εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης.


