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Α. Σχετικά με συνεταιρισμούς
Το Cogre δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την
cheapingchip.
Ο σκοπός του ιστοτόπου είναι η παροχή πληροφοριών
επικοινωνίας ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών.
Η πλήρης περίληψη κάθε συνεταιρισμού προσφέρεται
χωρίς χρέωση.

Κάθε συνεταιρισμός έχει τη δυνατότητα όποιας προώθησης
επιθυμεί μέσω ενός διαφημιστικού banner, το οποίο
εμφανίζεται κάτω από τις πληροφορίες του συνεταιρισμού.
Το banner μπορεί να προβάλει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή
μια γκάμα προϊόντων, μπορεί να ανακοινώνει κάποια τιμή ή
ένα γεγονός, μπορεί να παρέχει πληροφορίες και να
διασυνδέει με μια συγκεκριμένη σελίδα του ιστοτόπου του
συνεταιρισμού, ή μπορεί να προσφέρεται σε οποιονδήποτε
τρίτο ο συνεταιρισμός επιλέγει (λ.χ. στον γεωπόνο ή σε έναν
προμηθευτή), με ή χωρίς χρέωση. Το Cogre προσφέρει αυτόν
τον διαφημιστικό χώρο σε όλους τους συνεταιρισμούς
χωρίς χρέωση και δεν είναι ενήμερο και δεν συνδέεται με τη
σχετική πολιτική την οποία ακολουθεί κάθε συνεταιρισμός
(ισχύουν όροι χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν το πλαίσιο ηθικής
χρήσης, και οι οποίοι δίνονται στους συνεταιρισμούς εάν ζητηθεί για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η πολιτική διαφήμιση).

Β. Σχετικά με διαφημιζόμενους
Κάθε συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα για τοποθέτηση
διαφήμισης στο Cogre επί πληρωμή. Ισχύουν ειδικές τιμές,
οι οποίες επικοινωνούνται με τους συνεταιρισμούς
απευθείας ή μέσω του ειδικού τακτικού newsletter για
συνεταιρισμούς. Το Cogre διατηρεί το δικαίωμα άρνησης
για τοποθέτηση μιας διαφήμισης συνεταιρισμού (αυτό δεν

δύναται να ισχύει για τοποθέτηση μέσω κάποιου διαφημιστή). Αυτό

ισχύει εξαιτίας πιθανού περιορισμού στο διαφημιστικό
χώρο, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες συμφωνίες για
μίσθωση από τρίτους στο κοντινό επόμενο χρονικό
διάστημα, ή για τη διατήρηση της ισορροπίας του ισότιμου
επιχειρησιακού ανταγωνισμού μεταξύ συνεταιρισμών. Αυτό
το θέμα υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της cheapingchip
μόνο και δεν υφίστανται σχετικοί όροι χρήσης. Επί
πληρωμή διαφημίσεις τρίτων διαμέσου των συνεταιρισμών
δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση μόνιμης παύσης του ιστοτόπου (για
παράδειγμα, η διακοπή λειτουργίας του Cogre) όλες οι
πληρωμένες διαφημίσεις θα λάβουν επιστροφή χρημάτων
ανάλογων του απομείναντα χρόνου μίσθωσης ο οποίος δεν
χρησιμοποιήθηκε. Η επιστροφή χρημάτων περιλαμβάνει
μόνο το αντίστοιχο ποσό της τιμής των υπηρεσιών οι οποίες
δεν χρησιμοποιήθηκαν - με την υποθετική οπτική για
επιπρόσθετη ζημία μέσω της διακοπής της διαφημιστικής
υπηρεσίας (για παράδειγμα, η προσβολή της διεκπεραίωσης μιας
διαφημιστικής καμπάνιας) δεν υφίσταται αποζημίωση για τη
διαφήμιση η οποία σταμάτησε να εμφανίζεται, πλέον της
επιστροφής του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ανάλογου
της υπηρεσίας η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε (εκτός εάν το
συγκεκριμένο συμβόλαιο ορίζει διαφορετικά).
Σε περίπτωση προσωρινής παύσης του ιστοτόπου (για

παράδειγμα, μια προσωρινή βλάβη του παρόχου διαδικτυακής
φιλοξενίας, ή μια προσβολή χάκερ), η cheapingchip θα υποθέσει

την ανάλογη χρονική επέκταση της προβολής του
διαφημιστικού banner, έως την ολοκλήρωση της εκάστοτε
συμφωνίας για διαφημιστική προβολή. Αντί της επέκτασης
του χρόνου προβολής της διαφήμισης, ο διαφημιζόμενος ( ή
ο δηλωμένος εκπρόσωπός του) μπορεί να ζητήσει την
αντίστοιχη της τιμής του χρόνου που δεν χρησιμοποιήθηκε
επιστροφή χρημάτων (γεγονός το οποίο ολοκληρώνει τη
συμφωνία). Η cheapingchip δεν υποχρεούται να ενημερώνει
τους διαφημιζόμενους (ή τους εκπροσώπους τους) για όποια
προσωρινή διακοπή της διαφημιστικής υπηρεσίας η οποία
προκλήθηκε από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών ή από
προσβολή χάκερ. Έως την τρίτη μέρα ανάλογης διακοπής

της της διαφημιστικής υπηρεσίας, η cheapingchip θα
υποθέσει την ισχύ της επέκτασης του χρόνου της
διαφημιστικής προβολής, εκτός εάν ο διαφημιζόμενος ( ή ο
εκπρόσωπός του) ζητήσει τη διακοπή της υπηρεσίας (γεγονός
το οποίο θα προκαλέσει την ανάλογη της τιμής επιστροφή των
χρημάτων για τον χρόνο που δεν χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία και
την ολοκλήρωση της συμφωνίας). Για διακοπή των

διαφημιστικών υπηρεσιών περεταίρω της τρίτης μέρας, όλοι
οι διαφημιζόμενοι (ή οι εκπρόσωποι) θα ενημερώνονται με
μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ώστε να επιλέξουν
την ανάλογη επιστροφή των χρημάτων ή την ανάλογη
χρονική επέκταση της διαφημιστικής υπηρεσίας. Σε
περίπτωση όπου η διακοπή συμβαίνει με υπαιτιότητα της
cheapingchip, οι διαφημιζόμενοι (ή οι εκπρόσωποι) θα
ενημερώνονται την επόμενη ημέρα. Με την υποθετική
οπτική για επιπρόσθετη ζημία μέσω της διακοπής της
διαφημιστικής υπηρεσίας (για παράδειγμα, η προσβολή της
προβολής ενός γεγονότος) δεν υφίσταται αποζημίωση για τη
διαφήμιση η οποία σταμάτησε να εμφανίζεται, πλέον της
επιστροφής του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ανάλογου
της υπηρεσίας η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε (εκτός εάν το
συγκεκριμένο συμβόλαιο ορίζει διαφορετικά).
Η πληρωμή κάθε διαφημιστικού χώρου γίνεται
προκαταβολικά.
Όλες οι διαφημίσεις στο Cogre οι οποίες τοποθετούνται από
την cheapingchip (και όχι όσες προβάλλονται από το
Google AdSense) είναι στην αγγλική γλώσσα μόνο.

Γ. Υποχρεώσεις της cheapingchip
Η cheapingchip ορίζει την υποχρέωσή της για τη μη
διακοπή της εμφάνισης μιας διαφήμισης βάσει συμφωνίας
για δωρεάν χρήση, έναντι της άμεσης προσφοράς του
διαφημιστικού χώρου σε τρίτους επί πληρωμή.
Σε περιπτώσεις καθυστερημένων πληρωμών η cheapingchip
δεν υποχρεούται τη διατήρηση της παροχής των χώρων
προβολής.

Η cheapingchip υποχρεούται να συμβαδίζει με την επιθυμία
συνεταιρισμών για την αφαίρεση στοιχείων τους από τον
κατάλογο. Η διετέλεση της κάθε σχετικής αίτησης θα
διεκπεραιώνεται μέσα σε μια εβδομάδα από την τηλεφωνική
επιβεβαίωση της αίτησης διαγραφής.

Δ. Γλώσσα των όρων χρήσης
Οι όροι χρήσης του Cogre εκφράζονται στα ελληνικά και τα
αγγλικά. Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο κειμένων, οι
ισχύοντες όροι χρήσης είναι εκείνοι στην ελληνική γλώσσα.

Ε. Ορισμός της λέξης banner
Banner ορίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο/το διαφημιστικό
αντικείμενο, και σύμφωνα με τον κατάλογο διαφήμισης ο
οποίος μπορεί να ληφθεί από τη σελίδα Διαφήμιση.

Ζ. Αποδοχή των όρων
Ο κάθε περιηγητής του ιστοτόπου αποδέχεται τους όρους
χρήσης, καθώς και τα κείμενα της πολιτικής απορρήτου και
της δήλωσης ευθύνης.
Επίσης, κάθε συνεταιρισμός έχει λάβει ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα με σαφή έμφαση σε σχέση με την σιωπηρή
αποδοχή των όρων χρήσης και των περιεχομένων της
πολιτικής απορρήτου και της δήλωσης ευθύνης αντί της
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής αίτησης για εξαίρεση της
καταχώρησής του από τον κατάλογο του Cogre (α. δείγμα

του ηλεκτρονικού μηνύματος υπάρχει εδώ, β. κάθε μήνυμα
συνοδεύεται από μεταγενέστερη τηλεφωνική κλήση επιβεβαίωσης
λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος και σχετική ανά περίπτωση
επαναποστολή του παράλληλα με επιτόπια ενημέρωση σχετικά με τη
δήλωση ευθύνης και διάφορα θέματα marketing κατά την
τηλεφωνική κλήση).
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