
10&10 Dataworks Best Price Policy ! 

(version  19.6.2013) 

Εγγύηση χαμηλότερης τιμής, 10 ημέρες μετά την προσφορά μας & 10 ημέρες μετά την 

αγορά  σας ! 

Αγαπητοί πελάτες 

Η προσφορά που λάβατε  από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας ισχύει για 10 ημέρες.   

Σε περίπτωση που μεταθέσετε  την απόφαση της αγορά σας για μελλοντικό διάστημα, 

ζητήστε την έγγραφη ανανέωση ή νέα προσφορά σε περίπτωση που περάσει το 

συγκεκριμένο διάστημα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΙΜΗΣ 

Βάση της εμπορικής πολιτικής μας  εφ’ όσον βρείτε το ίδιο προϊόν  (ή αντίστοιχο με τις ίδιες 

προδιαγραφές κατά την κρίση της εταιρείας μας ) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 

προσφοράς μας ή απο την ημερομηνία τιμολόγησης (εφ’οσον προχωρήσετε σε παραγγελία 

απο την εταιρεία μας),  από άλλο προμηθευτή εντός Ελλάδας, σε τυχών χαμηλότερη απο 

την προσφερόμενη τιμή μας, σας προσφέρουμε το 100% της  διαφοράς των 2 τιμών με 

πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης ή  την διαφορά της αξίας στο 130% σε υλικά εκτύπωσης 

(μουσαμάδες, βινύλια, μελάνια, κ.α.)  

Π.χ. αν βρείτε διαφορά   10ε, σας προσφέρουμε έκπτωση 10ε ή δωρεάν υλικά αξίας 13€ 

αν βρείτε διαφορά 100€, σας προσφέρουμε έκπτωση 100€ ή δωρεάν υλικά αξίας 130€ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εταιρεία από την οποία θα έχετε ανταγωνιστική προσφορά θα πρέπει να έχει : 

 έδρα στην Ελλάδα 

 να απασχολεί τεχνικό προσωπικό με την ανάλογη τεχνική εκπαίδευση και 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τους οίκους που εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει. 

(ισχύει για εμπορεύματα ή μηχανήματα που απαιτούν τεχνική υποστήριξη και όχι 

για υλικά εκτύπωσης ή αναλώσιμα) 

 να παρέχει τις ίδιες παροχές που σας παρέχει και η εταιρείας μας εγγράφως. 

Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει αποκλειστικά και μόνο για πληρωμές με μετρητά ή με 

πιστωτική κάρτα.  

Σε περιπτώσεις διακανονισμού και (μόνο πριν την πώληση και όχι εκ των υστέρων) η 

προστασία τιμής κρίνεται  κατά την κρίση της διεύθυνσης της πωλήτριας εταιρείας. 

Το priceprotection  policy ισχύει μόνο σε προσφορές που κατά την αποστολή της 

προσφοράς, έχει αναφερθεί συγκεκριμένα η ισχύ της προστασίας 10&10best price policy  

 



ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ισχύει από τις 20.6.2013. 

*δεν περιλαμβάνονται τα μεταφορικά ή το φπα των τυχών δωρεάν υλικών προς αποστολή. 

Δεν παρέχεται προστασία τιμής σε περίπτωση αγοράς κάποιου προϊόντος και τυχών 

έναρξης ειδικής προσφοράς με χαμηλότερη τιμή από την εταιρεία μας εντός του 

αναφερόμενου διαστήματος.  Η προστασία τιμής αφορά καθαρά ανταγωνιστικές εταιρείες  

και στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού.  

Φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού εξαιρούνται της παρούσης  προσφοράς και η πωλήτρια 

εταιρεία έχει μονομερή, το δικαίωμα αντί της προστασίας τιμής να ακυρώσει την πώληση 

επιστρέφωντας το τίμημα,  εφ’ όσον ο εξοπλισμός επιστραφεί σε καινουργή κατάσταση με 

πλήρη συσκευασία και αχρησιμοποίητος εντός του αναφερόμενου διαστήματος. 

Οι όροι δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν εφ’οσον αναρτηθούν στη 

σελίδα www.dataworks.gr/bestprice  

Εκ της Διεύθυνσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dataworks.gr/bestprice

