
1.) Αντικείμενο της σύμβασης, συμβαλλόμενα μέρη
1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Εκτεταμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών το μέλος δικαιούται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του ως μέλος να κάνει χρήση των εκτεταμένων προνομίων 
μελών του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης.  

1.2. Οι ήδη συμφωνηθέντες ΓΟΣ συνεχίζουν να ισχύουν.

2.) Δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης
2.1. Με την αποδοχή των παρόντων ΠΓΟΣ το μέλος δικαιούται να κάνει χρήση των εκτεταμένων προνομίων μελών. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η τήρηση της νομότυπης καταχώρησης ως μέλους του Lyoness 
πρόγραμματος αφοσίωσης, σύμφωνα με τους ΓΟΣ.

2.2. Οι οριζόμενοι στους ΓΟΣ όροι, ισχύουν και στα πλαίσια των παρόντων ΠΓΟΣ.

3.) Έννομη σχέση
3.1. Το άρθρο 3 των ΓΟΣ έχει εφαρμογή καθ’ όλο το περιεχόμενό του.

3.2. Το μέλος, με τη συμφωνία των παρόντων ΠΓΟΣ, έχει αξίωση για τα εδώ λεπτομερώς περιγραφόμενα εκτεταμένα προνόμια μελών από το Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε 
προϋποθέσεις. Το μέλος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση ή και επιστροφή/αποζημίωση δαπανών πάσης φύσης για τη δική του δραστηριότητα.

4.) Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης
4.1. Το μέλος αποκτά, επιπροσθέτως των υπολοίπων προνομίων (Cashback, προνόμιο αφοσίωσης και μπόνους φιλίας), τα με τους παρόντες ΠΓΟΣ ρυθμιζόμενα εκτεταμένα προνόμια του Lyoness 
προγράμματος αφοσίωσης. Τα εκτεταμένα προνόμια μελών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα περαιτέρω προνόμια, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω στο άρθρο 7.: πριμ αφοσίωσης, μπόνους 
αφοσίωσης, πίστωση αφοσίωσης, Re-cash, πριμ συνεργατών, μονάδα μπόνους, επιπρόσθετες δωρεάν μονάδες μέσω μεταφοράς μονάδων, πριμ όγκου αγορών και μπόνους όγκου αγορών.

4.2. Για τον υπολογισμό των προνομίων αφοσίωσης θα καταχωρούνται πιστώσεις, σύμφωνα με τους παρόντες ΠΓΟΣ, στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους. Οι πιστώσεις δημιουργούνται 
αφενός από ίδιες αγορές και προκαταβολές επί κουπονιών του μέλους και αφετέρου από αγορές άμεσων και έμμεσων συστημένων μελών σύμφωνα με το ακόλουθο εδάφιο 4.4. Το ύψος της πίστωσης 
προκύπτει από τον όγκο των προκαταβολών των αγορών και από τον όγκο των προκαταβολών επί των κουπονιών καθώς και από την ποσοστιαία αξία καταχώρησης που ισχύει για τη συμβεβλημένη 
επιχείρηση, στην οποία πραγματοποιείται η αγορά ή από την οποία προέρχεται το κουπόνι επί του οποίου διενεργήθηκε προκαταβολή. Για παράδειγμα, όταν ένα μέλος πραγματοποιεί μια αγορά των 500 
ευρώ σε κάποια συμβεβλημένη επιχείρηση, για την οποία ισχύει ποσοστιαία αξία καταχώρησης 5%, τότε προκύπτει πίστωση των 25 ευρώ. Οι πιστώσεις μετατρέπονται κατ’ επιλογή του μέλους, σύμφωνα 
με το εδάφιο 6.1., σε μονάδες συμψηφισμού των 50, 150, 400, 1.200 ή 4.000 ευρώ έκαστως (στο εξής αποκαλούμενες «μονάδες»), οι οποίες καταχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του 
μέλους, σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο 6. Η πίστωση και οι μονάδες στον λογαριασμό αφοσίωσης εξυπηρετούν αποκλειστικά στην απόκτηση των προνομίων αφοσίωσης και δεν οδηγούν σε πληρωμή.

4.3. Η ποσοστιαία αξία καταχώρησης βασίζεται στους μεταξύ της Lyoness και της κάθε συμβεβλημένης επιχείρησης συμφωνηθέντες όρους (προνόμιο) και συνεπώς διαφέρει ανάλογα με τη συμβεβλημένη 
επιχείρηση, τον τομέα και τη χώρα, και, πολλαπλασιάζοντας με τον όγκο αγορών ή προκαταβολών, προκύπτει το ύψος της πίστωσης. Οι εκάστοτε ισχύουσες ποσοστιαίες αξίες καταχώρησης γνωστοποιούνται 
από τη Lyoness, σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 7.6 των ΓΟΣ.

4.4. Περαιτέρω θα πιστώνονται στο μέλος και αυτές οι μονάδες που καταχωρούνται σε εκείνα τα μέλη, τα οποία συστήθηκαν από το μέλος άμεσα και έμμεσα (στο εξής «Lifeline»). Τούτο σημαίνει ότι, οι σε 
ένα μέλος πιστωθείσες μονάδες θα πιστώνονται με τον ίδιο τρόπο και στους άμεσους και έμμεσους συστήσαντες αυτού για την απόκτηση προνομίων αφοσίωσης. Τα από ένα μέλος (συστήσας/παρέχων 
σύσταση) άμεσα και έμμεσα συστημένα μέλη κατατάσσονται στο Lifeline του συστήσαντα/παρέχοντος σύσταση, στο λεγόμενο δυαδικό πρόγραμμα συμψηφισμού, δηλαδή σε μια δενδροειδή διάρθρωση, στην 
οποία διακρίνονται ένα άνω και ένα κάτω τμήμα. Τα άμεσα συστημένα μέλη κατατάσσονται/εντάσσονται στον συστήσαντα/παρέχοντα τη σύσταση σε ευθεία γραμμή στο δυαδικό πρόγραμμα συμψηφισμού, 
στο άνω και κάτω τμήμα εναλλάξ, εφόσον ο συστήσας/παρέχων τη σύσταση δεν κάνει άλλη επιλογή. Με τον ίδιο τρόπο κατατάσσονται κατά συνέπεια τα από τα άμεσα συστημένα μέλη περαιτέρω συστημένα 
μέλη σε αυτούς. Κατά τον τρόπο αυτό, οι στην Lifeline προκύψαντες μονάδες μπορούν πάντοτε να καταταχθούν/ενταχθούν στον συστήσαντα/παρέχοντα τη σύσταση, είτε στο άνω είτε στο κάτω τμήμα του 
δυαδικού προγράμματος συμψηφισμού.

4.5. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μια επισκόπηση όλων των προνομίων μελών, τα οποία αποκτά ένα μέλος κατά την αγορά στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης. Ταυτόχρονα συρρέουν/
πηγαίνουν το Cashback και οι πιστώσεις προς εκείνο το μέλος που πραγματοποίησε την αγορά, ενώ οι άμεσα και έμμεσα συστήσαντες/παρέχοντες σύσταση λαμβάνουν τα μπόνους φιλίας.

Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης*

Cashback Αξία καταβολής: έως 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

+ Προνόμιο αφοσίωσης      Ποσοστιαία αξία καταχώρησης    έως 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X%

Στη βάση των πιστώσεων σχηματίζονται 
μονάδες, από τις οποίες Υπολογίζονται, 
δυνάμει του άρθρου 7, τα πριμ 
αφοσίωσης, πίστωση αφοσίωσης, 
μπόνους αφοσίωσης, πριμ συνεργατών, 
μονάδα μπόνους, μεταφορά, 
πριμ όγκου αγορών και μπόνους όγκου 
αγορών.   

= Προνόμιο μελών (Προσωπικό) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X%

+ Μπόνους φιλίας Άμεσο                                                                                 έως 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

+ Μπόνους φιλίας Έμμεσο                                                                                 έως 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

= Προνόμιο μελών (Συνολικό)                                             3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X%

* Όλα τα στοιχεία/αναφορές σε % αφορούν στην αξία από τις από ένα μέλος στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης πραγματοποιηθείσες αγορές ή στην αξία από καταβληθείσες προκαταβολές 
σε δεσμευτικές παραγγελίες κουπονιών. 

Έκδοση:  Απρίλιος 2012

Προοίμιο
Η Lyoness Hellas ΜΕΠΕ, με έδρα Ελλάδα, εν 57019 Περαία, επί της οδού Λεωφ. Θεσσαλονίκης αρ. 52, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 8048/2010, λειτουργεί με ομίλους επιχειρήσεων μια 
διεθνή κοινότητα αγορών, η οποία παρέχει στους συμμετέχοντες (στο εξής αποκαλούμενοι «μέλη») την δυνατότητα να αποκτήσουν προνόμια (στο εξής αποκαλούμενο «Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης») διά 
της προμήθειας/αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις της Lyoness (στο εξής «συμβεβλημένες επιχειρήσεις»). 
Συμβαλλόμενο μέρος των μελών ακόμη και για τα εκτεταμένα προνόμια μελών, είναι επομένως η Lyoness Europe AG (στο εξής «Lyoness»). Μεταξύ του μέλους και της Lyoness υφίσταται ήδη μια συμβατική 
σχέση με βάση την εγγραφή/καταχώρηση του μέλους στο Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης και τους για αυτό ισχύοντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών της έκδοσης Απριλίου 2012 (στο εξής «ΓΟΣ»). Βάσει της 
υφιστάμενης συμφωνίας, το μέλος αποκτά στα πλαίσια του Lyoness πρόγραμματος αφοσίωσης προνόμια Cashback και μπόνους φιλίας. Με την αποδοχή αυτών των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συναλλαγών 
(στο εξής «ΠΓΟΣ»), το μέλος δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι λεπτομερώς περιγραφόμενων εκτεταμένων προνομίων μελών. 

Η Lyoness εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Lyoness Hellas ΜΕΠΕ με έδρα στην Περαία επί της οδού Λεωφ. Θεσσαλονίκης 52, Τ.Κ. 57019 (στο εξής «Lyoness Hellas»).

Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών για τα μέλη Lyoness 
περί της χρήσης των εκτεταμένων προνομίων μελών.



5.) Προκαταβολές επί κουπονιών και προνομιακή συμμετοχή ως μέλος
5.1. Πέρα από την πραγματοποίηση αγορών στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης, το μέλος δύναται να δημιουργήσει προνόμια αφοσίωσης, παραγγέλνοντας δεσμευτικά τα γνήσια κουπόνια 
ή/και Gift-Cards και καταβάλλοντας επί αυτών προκαταβολές. Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή πιστώνεται στο ίδιο ύψος και ως πίστωση κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 4.2. στον προσωπικό 
λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους. Όμως, από την προκαταβολή δεν προκύπτει προνόμιο Cashback ή μπόνους φιλίας. 

5.2. Το μέλος δύναται να παραγγείλει δεσμευτικά τα γνήσια κουπόνια και Gift-Cards και να καταβάλλει επί αυτών προκαταβολές. Ως εκ τούτου, η προκαταβολή θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην 
ποσοστιαία αξία καταχώρησης για τα προνόμια αφοσίωσης της από το μέλος επιλεχθείσας συμβεβλημένης επιχείρησης. 
 Η προκαταβολή πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο εκάστοτε ποσοστιαίο συνολικό προνόμιο μελών (απαρτιζόμενο από Cashback, ποσοστιαία αξία καταχώρησης για προνόμια αφοσίωσης καθώς και 
μπόνους φιλίας) της από το μέλος επιλεχθείσας συμβεβλημένης επιχείρησης. Δεν υφίσταται αξίωση προς επιστροφή της προκαταβολής, με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσεων στους ΓΟΣ και ΠΓΟΣ.

5.3. Καταβληθείσες προκαταβολές επί παραγγελθέντων γνήσιων κουπονιών ή/και Gift-Cards δεν καταπίπτουν. Μέχρι τη χρονική στιγμή της πλήρους εξόφλησης των παραγγελθέντων γνήσιων κουπονιών ή/
και Gift-Cards, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αλλαγή της συμβεβλημένης επιχείρησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όμως, τα προνόμια μελών δύνανται να αλλάξουν, καθώς τα προνόμια αυτά διαφέρουν ανάλογα με 
τη συμβεβλημένη επιχείρηση, σύγκρινε άρθρο 4.3 των ΠΓΟΣ. 

5.4. Το μέλος δύναται να γίνει προνομιακό μέλος, εάν πληρείται μια εκ των ακολούθων προϋποθέσεων:
 α)  Πλήρως εξοφληθείσες (και καταχωρημένες) αγορές μέσω κάρτας Cashback, κουπονιών και/ή Online Shopping, ύψους 20.000 € εντός οποιουδήποτε 12μηνου χρονικού διαστήματος.
 β) Ποσά, τα οποία υπολείπονται μέχρι την επίτευξη του συνολικού όγκου των 20.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 5.5. α), μπορούν να καλυφθούν από καταβληθείσες (και καταχωρημένες) προκαταβολές 
επί γνήσιων κουπονιών ή/και Gift-Cards, όπου το ποσό της προκαταβολής πολλαπλασιάζεται επί δέκα (μια προκαταβολή των 1.000 € αντιστοιχεί για παράδειγμα σε όγκο αγορών 10.000 €). 
 γ)  Καταβληθείσες (και καταχωρημένες) προκαταβολές επί γνήσιων κουπονιών ή/και Gift-Cards ύψους 2.000 € (προκαταβολή επί προνομιακών κουπονιών). 

5.5. Προκαταβολές επί κουπονιών επιτρέπονται μέχρι του ποσού των 1.950 €, εφόσον το μέλος πραγματοποιεί παραγγελία κουπονιών αξίας τουλάχιστον 200 € ταυτόχρονα με την προκαταβολή επί των 
κουπονιών. Προκαταβολές ύψους 2.000 € επιτρέπονται μόνο εφόσον το μέλος πραγματοποιεί παραγγελία κουπονιών αξίας τουλάχιστον 500 € ταυτόχρονα με την προκαταβολή επί των κουπονιών. Εάν ένα 
μέλος έχει πραγματοποιήσει προκαταβολές αξίας 2.000 €, περαιτέρω προκαταβολές επιτρέπονται, μόνο εφόσον το μέλος έχει πραγματοποιήσει δικές του αγορές που υπερβαίνουν το ποσό της προκαταβολής.   

5.6. Στο Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης, τα προνομιακά μέλη λαμβάνουν επιπρόσθετη εξυπηρέτηση - υποστήριξη (κάρτα Cashback Gold, περιοδικό Cashback, κλπ.).

6.) Κατηγορίες συμψηφισμού, Μονάδες συμψηφισμού, Καταχώρηση

6.1. Οι πιστώσεις κατά την έννοια του άρθρου 4.2. (αποκαλούμενες και αξίες καταχώρησης) πιστώνονται στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους. Με τις συγκεντρωθείσες λογιστικές αξίες, το 
μέλος δύναται να σχηματίσει μονάδες σε διαφορετικές κατηγορίες συμψηφισμού (VK), ως ακολούθως: 

Μονάδα/Λογιστική αξία (σε ευρώ)

Κατηγορία συμψηφισμού I II III IV V

Λογιστική αξία 50 150 400 1.200 4.000

Μονάδα 50 150 400 1.200 4.000

Με την επίτευξη της για την μονάδα απαιτούμενης λογιστικής αξίας της αντίστοιχης κατηγορίας συμψηφισμού, καταχωρείται μια αντίστοιχη μονάδα προς όφελος του μέλους στο λογαριασμό αφοσίωσής του. 

6.2. Η καταχώρηση της μονάδας πραγματοποιείται σύμφωνα με το ανωτέρω υπό το άρθρο 4.4. περιγραφόμενο δυαδικό πρόγραμμα συμψηφισμού, ήτοι, για την απόκτηση του απαιτούμενου αριθμού μονάδων, 
οι οποίες αποσκοπούν στα εκτεταμένα προνόμια μελών, σύμφωνα με το άρθρο 7, πρέπει πάντοτε να πληρούνται δύο δέσμες (άνω/κάτω) με μονάδες: 35/35 στην κατηγορία συμψηφισμού Ι, 30/30 στην 
κατηγορία συμψηφισμού II και 25/25 στις κατηγορίες συμψηφισμού III – V. Το μέλος δύναται να μοιράσει κατά βούληση τις μονάδες από ίδιες αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 4.2, στο άνω και κάτω τμήμα του 
δυαδικού προγράμματος συμψηφισμού. Μονάδες από το Lifeline, κατά το άρθρο 4.4., θα καταχωρούνται κάθε φορά σε εκείνη τη δέσμη, στην πλευρά της οποίας βρίσκεται το συστημένο μέλος. 

6.3. Η καταχώρηση των μονάδων στη βάση των συγκεντρωμένων αξιών καταχώρησης διενεργείται εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση που το μέλος δεν προβεί σε άλλη επιλογή στο Online Office, οι πιστώσεις θα 
μετατρέπονται σε μονάδες της κατηγορίας συμψηφισμού Ι. Οι καταχωρημένες μονάδες δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τον εβδομαδιαίο συμψηφισμό των εκτεταμένων προνομίων μελών.

7.) Εκτεταμένα προνόμια μελών
7.1. Στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης, το μέλος δύναται να αποκτήσει τα εκτεταμένα προνόμια μελών που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 7., εφόσον πληρεί τις εκάστοτε αναφερόμενες 
προϋποθέσεις. Ο υπολογισμός όλων των εκτεταμένων προνομίων διενεργείται εβδομαδιαίως, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καταχωρημένες σχετικές μονάδες.

7.2. Πριμ αφοσίωσης: Το μέλος λαμβάνει ένα πριμ αφοσίωσης για καταχωρημένες μονάδες. Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό πρόγραμμα συμψηφισμού του μέλους συνολικώς μονάδες σε 
προκαθορισμένο αριθμό (βλέπε επόμενο πίνακα), το μέλος αποκτά τα σημειούμενα στον κατωτέρω πίνακα πριμ αφοσίωσης, εφόσον κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον μια 
μονάδα στην κατηγορία συμψηφισμού Ι σε τέσσερα άλλα και άμεσα από το μέλος συστημένα μέλη: 

Πριμ αφοσίωσης ανά κατηγορία συμψηφισμού (σε ευρώ)

Κατηγορία συμψηφισμού (VK) Αριθμός καταχωρημένων μονάδων (άνω/κάτω)  μετά από μια καταχωρημένη μονάδα του μέλους

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

VK I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40,00 - -

VK Il 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120,00 - -

VK Ill 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400,00 - -

VK IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960,00 1.200,00 - -

VK V 800,00 1.200,00 1.600,00 2.400,00 3.200,00 4.000,00 - -

Τα πριμ αφοσίωσης καταβάλλονται προς το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ.

7.3. Μπόνους αφοσίωσης: Το μέλος λαμβάνει, επιπροσθέτως του πριμ αφοσίωσης, ένα μπόνους αφοσίωσης για μονάδες που καταχωρούνται επί αρχικής μονάδας ιδίων αγορών που πραγματοποίησε το 
ίδιο το μέλος (όχι από προκαταβεβλημένες παραγγελίες). Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό πρόγραμμα αφοσίωσης του μέλους συνολικώς μονάδες σε προκαθορισμένο αριθμό (βλέπε κατωτέρω 
πίνακα), το μέλος λαμβάνει το σημειούμενο στον κατωτέρω πίνακα μπόνους αφοσίωσης: 

Μπόνους αφοσίωσης ανά κατηγορία συμψηφισμού (σε ευρώ)

Κατηγορία συμψηφισμού (VK) Αριθμός καταχωρημένων μονάδων (άνω/κάτω)  μετά από μια καταχωρημένη μονάδα του μέλους

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

VK I - - - - - - - 450,00

VK Il - - - - - - 850,00 -

VK Ill - - - - - 1.600,00 - -

VK IV - - - - - 4.800,00 - -

VK V - - - - - 16.000,00 - -

Τα μπόνους αφοσίωσης καταβάλλονται προς το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ.



7.4. Πίστωση αφοσίωσης: Το μέλος λαμβάνει μια πίστωση αφοσίωσης, για μονάδες που καταχωρούνται επί αρχικής μονάδας από παραγγελίες για τις οποίες το ίδιο το μέλος προέβη σε προκαταβολές (όχι 
από αγορές). Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό πρόγραμμα αφοσίωσης του μέλους συνολικώς μονάδες σε προκαθορισμένο αριθμό (βλέπε κατωτέρω πίνακα), το μέλος λαμβάνει τη σημειούμενη 
στον κατωτέρω πίνακα πίστωση αφοσίωσης. Η πίστωση αφοσίωσης δεν προϋποθέτει να έχουν ήδη καταχωρηθεί μονάδες προς όφελος των συστημένων μελών του μέλους. 

Πίστωση αφοσίωσης ανά κατηγορία συμψηφισμού (σε ευρώ)

Κατηγορία συμψηφισμού (VK) Αριθμός καταχωρημένων μονάδων (άνω/κάτω)  μετά από μια καταχωρημένη μονάδα του μέλους

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

VK I - - - - - - - 450,00

VK Il - - - - - - 850,00 -

VK Ill - - - - - 1.600,00 - -

VK IV - - - - - 4.800,00 - -

VK V - - - - - 16.000,00 - -

Οι πιστώσεις αφοσίωσης δεν καταβάλλονται στο μέλος, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή κουπονιών για αγορές στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις Lyoness.

7.5. Re-Cash: Οι καταβληθείσες προκαταβολές δύνανται να επιστραφούν στο μέλος (Re-Cash), εφόσον μετατραπούν οι πιστώσεις που προκύπτουν από ίδιες αγορές (με χρήση κουπονιών, της κάρτας 
Cashback και μέσω του Online Shopping, σύμφωνα με το άρθρο 4. των ΓΟΣ), το λεγόμενο Re-Cash.   Εάν το μέλος επιλέξει τη λειτουργία Re-Cash, οι πιστώσεις από ίδιες αγορές του μέλους δεν καταχωρούνται 
στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης προς υπολογισμό των προνομίων αφοσίωσης, αλλά καταβάλλονται στο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ, εν τούτοις κατ’ ανώτατο όριο, ως το ύψος της 
καταβληθείσας προκαταβολής. Τα δικαιώματα του μέλους για μερικές καταβολές και  καταβολές πρόσθετων ποσών, σύμφωνα με τα εδάφια 5.4. και 5.5. των ΓΟΣ, δεν θίγονται. 

7.6. Πριμ συνεργατών: Επί πριμ αφοσίωσης που αποκτούν τα άμεσα από τον συστήσαντα συστημένα μέλη και τα άμεσα συστημένα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7.2., ο συστήσας/παρέχων τη σύσταση 
λαμβάνει ένα πριμ συνεργατών. Το πριμ συνεργατών ανέρχεται σε 18,75% επί των πριμ αφοσίωσης των άμεσα συστημένων μελών και σε 6,25% των πριμ αφοσίωσης των εξ αυτών συστημένων μελών. 
Το πριμ συνεργατών δεν προκύπτει για άλλα έμμεσα συστημένα μέλη. Η αξίωση για πριμ συνεργατών υφίσταται μόνο εφόσον ο συστήσας/παρέχων τη σύσταση έχει ο ίδιος, κατά το χρονικό σημείο του 
υπολογισμού, αξίωση προς πριμ συνεργατών.  

7.7. Μονάδες μπόνους: Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός μονάδων της ίδιας κατηγορίας συμψηφισμού καταχωρηθεί προς όφελος ενός μέλους και το μέλος δικαιούται, κατά τη χρονική στιγμή 
του υπολογισμού, να αποκτήσει πριμ αφοσίωσης, τότε το μέλος αποκτά μια δωρεάν μονάδα μπόνους της εκάστοτε κατηγορίας συμψηφισμού, ως εξής:  

Μονάδες μπόνους ανά κατηγορία συμψηφισμού 

Κατηγορία συμψηφισμού (VK) Αριθμός καταχωρημένων μονάδων (άνω/κάτω)  μετά από μια καταχωρημένη μονάδα του μέλους

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

VK I - Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

- - -

VK Il - Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

- - -

VK Ill - Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

- - -

VK IV - Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

- - -

VK V - Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

Μονάδα 
μπόνους

- - -

Συμψηφισμός - Ηπειρωτικός Μέλος Εθνικός Ηπειρωτικός - - -

Οι μονάδες μπόνους πιστώνονται στο πρόγραμμα αφοσίωσης του μέλους και λαμβάνονται υπόψη για τα πριμ αφοσίωσης, περαιτέρω μονάδες μπόνους και μεταφορές μονάδων, σύμφωνα με το ακόλουθο 
άρθρο 7.8., όχι όμως για τα μπόνους αφοσίωσης, τις πιστώσεις αφοσίωσης, τα πριμ όγκου αγορών και τα μπόνους όγκου αγορών. Οι μονάδες μπόνους θα πιστώνονται πάντοτε στο προσωπικό σας 
πρόγραμμα αφοσίωσης.  

7.8. Μεταφορές μονάδων: Μόλις το μέλος συμπληρώσει τις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα απαιτούμενες μονάδες στην εκάστοτε κατηγορία συμψηφισμού, λαμβάνει μια δωρεάν διπλασιαζόμενη μονάδα 
στην αμέσως ανώτερη κατηγορία συμψηφισμού, εφόσον το ίδιο το μέλος αυτό δικαιούται να αποκτήσει πριμ αφοσίωσης (Μεταφορά μονάδων).  Για τη μονάδα αυτή το μέλος μπορεί να αποκτήσει πριμ 
αφοσίωσης, μονάδες μπόνους και περαιτέρω διπλασιαζόμενες μονάδες, ωστόσο δεν μπορεί να αποκτήσει κανένα μπόνους αφοσίωσης, καμία πίστωση αφοσίωσης, κανένα πριμ όγκου αγορών και κανένα 
μπόνους όγκου αγορών. Εάν σχηματιστεί σε κάποιο άλλο μέλος, υπαγόμενο στο Lifeline του μέλους, μια τέτοια διπλασιαζόμενη μονάδα, μέσω της μεταφοράς μονάδων, τότε αυτή επίσης πιστώνεται στο 
μέλος, βλέπε άρθρο 4.4..

Μονάδες μπόνους ανά κατηγορία συμψηφισμού 

Κατηγορία συμψηφισμού (VK) Αριθμός καταχωρημένων μονάδων (άνω/κάτω)  μετά από μια καταχωρημένη μονάδα του μέλους

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

VK I - - - - - - - Μεταφορά 
μονάδων

VK Il - - - - - - Μεταφορά 
μονάδων

-

VK Ill - - - - - Μεταφορά 
μονάδων

- -

VK IV - - - - - Μεταφορά 
μονάδων

- -

VK V - - - - - - - -

Συμψηφισμός - - - - - Μέλος Μέλος Μέλος

7.9. Πριμ όγκου αγορών: Για καταχωρημένες μονάδες του συνολικού δικτύου αγορών του μέλους, δηλαδή όλων των άμεσα και έμμεσα συστημένων μελών, ήτοι του Lifeline, κάθε μέλος λαμβάνει πριμ όγκου 
αγορών, εφόσον έφτασε τουλάχιστον το επίπεδο καριέρας 1 (βλέπε κατωτέρω άρθρα 7.9.1. μέχρι 7.9.4.) και απέκτησε τους για τα πριμ όγκου αγορών του εκάστοτε επιπέδου καριέρας απαραίτητους πόντους, 
εντός ενός παραγωγικού μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 7.9.5.. Ένας μήνας παραγωγής αντιστοιχεί περίπου στον ημερολογιακό μήνα και αποκλίνει ελάχιστα για λόγους συστημάτων και εκκαθάρισης. Τα 
εκάστοτε ακριβή δεδομένα του μήνα παραγωγής δημοσιεύονται πριν από κάθε ημερολογιακό έτος στο www.lyoness.gr στην περιοχή εισόδου μελών (στο εξής «μήνας παραγωγής»). Βάση υπολογισμού των 
πριμ όγκου αγορών αποτελούν οι καταχωρημένες μονάδες, οι οποίες μετατρέπονται σε πόντους ως εξής.  



Πόντος (πόντοι) ανά καταχωρημένη μονάδα

Κατηγορία συμψηφισμού l ll lll lV V

Μονάδα (σε ευρώ) 50 150 400 1.200 4.000

= Πόντος (πόντοι) 3 8 24 80

7.9.1. Επίπεδο καριέρας: Για την επίτευξη κάποιου επιπέδου καριέρας, απαιτείται μια επίτευξη σε κάποιο μήνας παραγωγής και μια βεβαίωση στον ακόλουθο μήνα παραγωγής. Για την κατάρτιση/εξειδίκευση 
αλλά και για τη βεβαίωση πρέπει κάποιος να συμπληρώσει εντός ενός παραγωγικού μήνα, τον απαιτούμενο αριθμό συνολικών πόντων ενός επιπέδου καριέρας, λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα  του 
50% (βλέπε άρθρο 7.9.3.). Με βεβαίωση του επιπέδου καριέρας 1, το επίπεδο ισχύει για τους ακόλουθους δώδεκα παραγωγικούς μήνες, από το βεβαιωμένο επίπεδο καριέρας 2, για τους ακόλουθους έξι 
παραγωγικούς μήνες. Αν κάποιο μέλος καταστεί προνομιακό μέλος κατά τη διάρκεια κάποιου παραγωγικού μήνα, αυτό ισχύει ως βεβαίωση του επιπέδου καριέρας 1 και για τον τρέχοντα παραγωγικό μήνα 
αλλά και για τη διάρκεια της ιδιότητας ως προνομιούχο μέλος. Την πρώτη φορά που επιτυγχάνεται ένα επίπεδο καριέρας, το μέλος θα λαμβάνει ένα δώρο καλωσορίσματος.  

7.9.2. Επιμήκυνση του επιπέδου καριέρας: Αν κατά τη διάρκεια ισχύος κάποιου επιπέδου καριέρας, βεβαιωθεί ξανά, τουλάχιστον άπαξ, το επίπεδο καριέρας, τότε αυτόματα επιμηκύνεται ο χρόνος ισχύος για 
άλλους δώδεκα ή έξι παραγωγικούς μήνες. Αν δεν επιτευχθεί η επιμήκυνση του επιπέδου καριέρας, τότε θεωρείται, ως βεβαιωμένο, το αμέσως κατώτερο επίπεδο καριέρας.

7.9.3. Κανόνας του 50%: Για κατάρτιση, βεβαίωση ή επιμήκυνση ενός επιπέδου καριέρας αξιολογούνται, κατ’ ανώτατο όριο το 50% των πόντων ενός άμεσα συστημένου μέλους και του Lifeline αυτού (ευθεία 
γραμμή), πράγμα που σημαίνει ότι το μέλος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον δυο ευθείες γραμμές (π.χ. επίπεδο καριέρας 3 = 500 αναγκαίοι συνολικοί πόντοι∙ για την επίτευξη αυτού του 
επιπέδου καριέρας προσμετρώνται/αξιολογούνται το ανώτατο 250 πόντοι ανά ευθεία γραμμή). 

7.9.4. Τελειότητα επιπέδου καριέρας: Το εκάστοτε επίπεδο καριέρας του μέλους θεωρείται τελειοποιημένο, όταν μετά από τη βεβαίωση ενός εκ των επιπέδων καριέρας 4 έως 8 και μέσα σε διάστημα ενός 
παραγωγικού μήνα, βεβαιώνονται τουλάχιστον πέντε ευθείες γραμμές στα προκαθορισμένα επίπεδα καριέρας του κάτωθι πίνακα. Επομένως γεννάται μία απρόθεσμη απαίτηση για το τελειοποιημένο επίπεδο 
καριέρας.

Τελειότητα του επιπέδου καριέρας

Επίπεδο καριέρας 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ευθεία γραμμή στο 
επίπεδο καριέρας

- - - 3 4 5 6 7

1 Ευθεία γραμμή στο 
επίπεδο καριέρας

- - - 3 4 5 6 7

1 Ευθεία γραμμή στο 
επίπεδο καριέρας

- - - 2 3 4 5 6

1 Ευθεία γραμμή στο 
επίπεδο καριέρας

- - - 2 3 4 5 6

1 Ευθεία γραμμή στο 
επίπεδο καριέρας

- - - 1 2 3 4 5

= Τελειοποιημένο επίπεδο 
καριέρας

7.9.5. Υπολογισμός πριμ όγκου αγορών: Όλες οι εντός ενός παραγωγικού μηνός καταχωρημένες μονάδες του Lifeline του μέλους, μετατρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 7.9. σε πόντους και αθροίζονται. Από 
αυτό τον αριθμό πόντων αφαιρούνται οι συνολικοί πόντοι των άλλων μελών από το Lifeline του μέλους, τα οποία επίσης έχουν φτάσει τουλάχιστον το επίπεδο καριέρας 1 (στο εξής «συνολικοί πόντοι»). 
Εφόσον οι συνολικοί πόντοι του μέλους αντιστοιχούν  τουλάχιστον στον αριθμό των αναγκαίων για το εκάστοτε επίπεδο καριέρας συνολικών πόντων (βλέπε ακόλουθο πίνακα), οι συνολικοί πόντοι αυτοί 
πολλαπλασιάζονται με τον για το κάθε φορά επιτευχθέν επίπεδο καριέρας ισχύοντα συντελεστή πριμ όγκου αγορών (βλέπε ακόλουθο πίνακα) και καταβάλλονται στο μέλος ως πριμ όγκου αγορών, σύμφωνα 
με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ. 

Πριμ όγκυ αγορών ανά επίπεδο καριέρας (σε ευρώ)

Επίπεδο καριέρας 1 2 3 4 5 6 7 8

Αναγκαίοι συνολικοί πόντοι 100 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Συντελεστής πριμ όγκου 
αγορών

€ 1,250 € 1,625 € 1,875 € 2,125 € 2,375 € 2,625 € 2,875 € 3,125

Παράδειγμα: Εάν ένα μέλος συγκεντρώσει με το επίπεδο καριέρας 3, 400 συνολικούς πόντους, δεν αποκτά πριμ όγκου αγορών, διότι δεν επιτεύχθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συνολικών πόντων. Αν ένα μέλος 
συγκεντρώσει με το επίπεδο καριέρας 3 τους 600 συνολικούς πόντους, το πριμ όγκου αγορών ανέρχεται σε 600 πόντους επί 1,875 ευρώ = 1.125,00 ευρώ.

7.10. Μπόνους όγκου αγορών: Το μέλος αποκτά ένα μπόνους όγκου αγορών για τις μονάδες που καταχωρήθηκαν στο δικό του Lifeline, εφόσον έφτασε τουλάχιστον το επίπεδο καριέρας 2 και απέκτησε πλήρως 
τους απαραίτητους πόντους για το μπόνους όγκου αγορών για το κάθε επίπεδο καριέρας σε έναν παραγωγικό μήνα. Το ισχύον επίπεδο καριέρας καθορίζεται από τα άρθρα 7.9.1. έως 7.9.4.. Το μπόνους όγκου 
αγορών και οι απαραίτητοι συνολικοί πόντοι προκύπτουν από τον ακόλουθο πίνακα:

Μπόνους όγκου αγορών ανά επίπεδο καριέρας (σε ευρώ)

Επίπεδο καριέρας 1 2 3 4 5 6 7 8

Συνολικοί πόντοι 100 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Μπόνους όγκου αγορών σε € 200,00 500,00 1.200,00 3.000,00 8.000,00 20.000,00 50.000,00

7.11. Η εκκαθάριση όλων των προνομίων μελών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Online Office του μέλους, το οποίο είναι προσβάσιμο από την περιοχή μελών στο www.lyoness.net, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 των ΓΟΣ.

8.) Λήξη της συμβατικής σχέσης από μέρους του μέλους
8.1. Το άρθρο 13 των ΓΟΣ δεν θίγεται, ενώ για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προνομίων μελών, σε περίπτωση καταγγελίας από το μέλος, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου 8.  

8.2. Τα ήδη καταβληθέντα εκτεταμένα προνόμια μελών παραμένουν στο μέλος, και τα κατά το χρονικό σημείο της λήξης στο λογαριασμό αγορών πιστωθέντα εκτεταμένα προνόμια μελών ή/και τα κατά την 
ουσιαστική βάση πλήρως αποκτημένα εκτεταμένα προνόμια μελών, θα καταβληθούν προς το μέλος στο σύνολό τους, εξαιρουμένων των επιτευχθέντων  πιστώσεων αφοσίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7.4., 
για τις οποίες και το μέλος θα λαμβάνει κουπόνια από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.   

8.3. Με τη λήξη της συμβατικής σχέσης από το μέλος, θα αποσβένονται οι πιστωθείσες στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους μονάδες, τις οποίες το μέλος απέκτησε μέσω ίδιων αγορών ή 
προκαταβολών ή μέσω των καταχωρημένων στο δικό του Lifeline μονάδων.  

8.4. Εάν το μέλος έχει παραγγείλει ένα κουπόνι και έχει καταβάλλει επ’ αυτού μία προκαταβολή, η παραγγελία μετά της προκαταβολής συνεχίζουν να ισχύουν προς όφελός του ακόμη και σε περίπτωση 
καταγγελίας. Με την καταγγελία, το μέλος δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία των κουπονιών και να αξιώσει την επιστροφή της καταβληθείσας προκαταβολής επ’ αυτών.  Δεν θίγονται 
τα νόμιμα δικαιώματα υπαναχώρησης/παραίτησης και το άρθρο 6. των ΓΟΣ. Το μέλος δύναται να καταβάλλει οποτεδήποτε την ελλείπουσα πρόσθετη καταβολή μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ποσού 
κουπονιών. Στην περίπτωση αυτή το μέλος θα παραλαμβάνει το κουπόνι μετά την είσπραξη της προκαταβολής. Περαιτέρω δε, το μέλος δύναται να λάβει πίσω την προκαταβολή μέσω της λειτουργίας Re-Cash, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.5..   



8.5. Εναλλακτικά, το μέλος έχει επιπλέον τη δυνατότητα, να πωλήσει και μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο μέλος του ιδίου συστήσαντα/ παρέχοντος τη σύσταση, τις καταβληθείσες προκαταβολές καθώς και τις 
καταχωρηθείσες μονάδες επ’ αυτών, με τη χρήση του σχετικού εντύπου «Πώληση και Μεταβίβαση μονάδων» που διατίθεται από την Lyoness, εξαιρουμένων των μονάδων μπόνους ή των διπλασιαζομένων 
μονάδων (από μεταφορές μονάδων). Για την πώληση/μεταβίβαση σε άλλα μέλη, το μέλος υποχρεούται να ζητήσει και να λάβει τη συναίνεση της Lyoness, την οποία η τελευταία δύναται να αρνηθεί μόνο για 
σπουδαίο λόγο. Μετά την απόδειξη της σύναψης της σύμβασης απέναντι στη Lyoness και εφόσον η Lyoness δεν κάνει χρήση του δικαιώματός της προτίμησης αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8.6., ο αγοραστής 
υπεισέρχεται στη συμβατική θέση του μέλους, με συνέπεια να μην υφίστανται πλέον απαιτήσεις ή/και αξιώσεις του μέλους κατά της Lyoness, από τις πωληθείσες μονάδες. Η Lyoness θα υποστηρίξει το μέλος 
κατάλληλα κατά την αναζήτηση πιθανών αγοραστών.  

8.6. Σε περίπτωση σκοπούμενης πώλησης μονάδων κατά το άρθρο 8.5., υφίσταται δικαίωμα προτίμησης αγοράς υπέρ της Lyoness. Επομένως, η πώληση των μονάδων θα διενεργείται με βάση του σχετικού 
εντύπου «Πώληση/Μεταβίβαση Μονάδων» που διατίθεται από την Lyoness, υπό την αναβλητική αίρεση ότι η Lyoness δεν θα κάνει χρήση του δικού της δικαιώματος προτίμησης αγοράς. Το μέλος που 
μεταβιβάζει τις μονάδες, είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει προς τη Lyoness το υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τον αγοραστή έντυπο. Εφόσον δεν κοινοποιηθεί καμία δήλωση από τη Lyoness προς το μέλος, 
εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του εντύπου στη Lyoness, τότε αυτό θα θεωρηθεί ως συναίνεση της Lyoness ως προς την πώληση/μεταβίβαση καθώς και ως μη άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης αγοράς. 

8.7. Το υφιστάμενο Lifeline δεν θίγεται από την καταγγελία και την ενδεχόμενη πώληση/μεταβίβαση μονάδων κατά τα άρθρα 8.5. και 8.6.. Ο τόπος καταχώρησης (τοποθέτηση) των υφιστάμενων μονάδων 
στο πρόγραμμα συμψηφισμού δεν αλλάζει εξαιτίας της πώλησης και μεταβίβασης των μονάδων κατά τα άρθρα 8.5. και 8.6.. Το μέλος που αγοράζει τις μονάδες, υπεισέρχεται στη συμβατική θέση του 
μεταβιβάζοντος μέλους με όλα τα, σύμφωνα με τα άρθρα 8.5. και 8.6., πωληθέντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως αυτά υφίστανται κατά το χρονικό σημείο της λήψης της σύμβασης αγοραπωλησίας από 
τη Lyoness.  

8.8. Το μέλος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτα πρόσωπα τα απορρέοντα από τη συμβατική σχέση δικαιώματά του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Lyoness.  

8.9. Εάν το μέλος κατήγγειλε τη συμβατική σχέση με τη Lyoness και στη συνέχεια ακολουθήσει εντός ενός έτους νεότερη εγγραφή αυτού του μέλους, τότε η εγγραφή του θα γίνει αποκλειστικά προς όφελος του 
τελευταίου συστήσαντα/παρέχοντα τη σύσταση από την καταγγελθείσα συμβατική σχέση. Εφόσον ένα μέλος εξήλθε με καταγγελία, λήγει το δικαίωμά του να λαμβάνει εκτεταμένα προνόμια από τις αγορές 
του Lifeline του μέλους.  Κατά τη νέα εγγραφή, το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα από την προηγούμενη συμμετοχή του ως μέλος και ειδικότερα κανένα δικαίωμα από τις αγορές του προηγούμενου Lifeline.    

9.) Λήξη της συμβατικής σχέσης από μέρους της Lyoness
9.1. Το άρθρο 14. των ΓΟΣ δεν θίγεται και ισχύει και για τη μερική καταγγελία των παρόντων ΠΓΟΣ και σε κάθε περίπτωση, ενώ για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προνομίων μελών σε περίπτωση 
καταγγελίας από τη Lyoness, ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι ακόλουθες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου 9. Στην περίπτωση της λήξης κατά το άρθρο 14. των ΓΟΣ, λήγουν επίσης και αίρονται τα συμφωνηθέντα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρόντων ΠΓΟΣ.  

9.2. Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας από τη Lyoness, η τελευταία επιστρέφει στο μέλος τις καταβληθείσες προκαταβολές, καθώς και το σε χρήμα αποτιμώμενο όφελος των ήδη υπέρ του μέλους 
καταχωρημένων μονάδων (τόσο επί προκαταβολών όσο και επί ιδίων αγορών ή αγορών του Lifeline), αφαιρουμένων των ήδη ληφθέντων εκτεταμένων προνομίων από αποπληρωμή/καταβολή ή, σε περίπτωση 
μονάδων καταχωρημένων επί προκαταβολών, από κουπόνια. 

9.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβατικής σχέσης για σπουδαίο λόγο από τη Lyoness, για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προνομίων των μελών ισχύουν τα άρθρα 8.2. – 8.7., με τον όρο, ότι το μέλος 
έχει στη διάθεσή του μόνο μια προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων (αρχόμενη από την καταγγελία από τη Lyoness) για την αναζήτηση αγοραστή. Δεν θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης της Lyoness 
εξαιτίας υπαίτιας παράβασης υποχρέωσης του μέλους.  

9.4. Το άρθρο 8.9. ισχύει ανάλογα και στην περίπτωση της λήξης κατά το άρθρο 9..

10.) Γενικές διατάξεις
10.1. Οι ΓΟΣ ισχύουν πλήρως και για τα εδώ ρυθμιζόμενα εκτεταμένα προνόμια των μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητώς με το παρόν. Όσον αφορά τις ανωμαλίες παροχής, το Online Office και τις υπηρεσίες, 
την ευθύνη, καθώς και τη λήξη της συμβατικής σχέσης, γίνεται παραπομπή στους ΓΟΣ περί της επίτευξης της Lyoness συμμετοχής.  

10.2. Επί της παρούσας συμβατικής σχέσης εφαρμογή έχει το ελβετικό δίκαιο, αποκλειομένου του δικαίου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

10.3. Η αποδοχή των παρόντων ΠΓΟΣ και κατ’ επέκταση η χρήση των εκτεταμένων προνομίων μελών είναι εφικτή μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Έως την συμπλήρωση της ενηλικότητας, 
η συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου είναι απαραίτητη.

10.4. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον δικό τον συστήσαντα, παρά μόνο αν το μέλος δεν πραγματοποίησε για περισσότερο από ένα χρόνο είτε καθόλου αγορές είτε καμία παραγγελία κουπονιών με 
πλήρη καταβολή ή προκαταβολή επ’ αυτών. Στην τελευταία περίπτωση το μέλος μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη/συναίνεση του νέου συστήσαντα/παρέχοντος τη σύσταση, να αλλάξει σε οποιαδήποτε γραμμή, 
χωρίς ωστόσο να μεταφέρει το Lifeline. Το μέλος που αλλάζει καθώς και ο νέος συστήσας/παρέχων τη σύσταση οφείλουν να καταβάλουν από 36,-€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Στον έως τότε συστήσαντα/ 
παρέχοντα τη σύσταση θα πιστώνεται ως αποζημίωση το εφάπαξ ποσό των 50,-€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 


