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Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθυνών
Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του εν
ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), σχετικά με διάφορες
προσφορές που υποβάλλονται σε αυτό από ιδιώτες επιχειρηματίες, οι
οποίοι προτίθενται να παράσχουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε ειδικές
εκπτωτικές τιμές.
Η ενημέρωση του προσωπικού, εκ μέρους του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς
και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή οποιουσδήποτε
έτερους σκοπούς. Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο του
περιεχομένου των προσφορών πριν την ανάρτησή τους και έκτοτε ουδεμία
ευθύνη φέρει για την ισχύ, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα,
την τιμή και εν γένει για το περιεχόμενο και τους όρους χρήσεως και
ισχύος των εν λόγω προσφορών.
Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ουδεμία ευθύνη φέρει για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης
που δύναται να προκύψει από την χρήση κάποιας από τις αναρτημένες
στην ιστοσελίδα προσφορές. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετική
με τις προσφορές που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να
απευθύνεται στους άμεσα ενδιαφερομένους, δεδομένου ότι το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.
Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή
μόνιμα την αναρτημένη προσφορά από την παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς
καμία προειδοποίηση, όταν περιέλθει εις γνώση του η λήξη της ισχύος ή η
μη εγκυρότητα των προσφορών.
Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Το λογότυπο της εταιρείας σας με πλάτος εικόνας
τουλάχιστον 700 pixel. (αποστολή και σε αρχείο
φωτογραφίας ( jpg, png)

2. Πλήρες κείμενο της προσφοράς.(π.χ. προϊόντα, υπηρεσίες, ποσοστό έκπτωσης)
3. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς (από - έως).
4. Σε ποιους απευθύνεται (εν ενεργεία, εν αποστρατεία, κ.λ.π.).

5. Στοιχεία της εταιρείας ( επωνυμία, νομός που εδρεύει, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, ).

Για την εταιρεία
(Θέση υπογραφής)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω να αποσταλούν τόσο σε μορφή docx (word) όσο και σε pdf.

