
MARGELI CREATIVE STUDIO TERMS AND CONDITIONS 

Acceptance of quotation and payment of deposit will be taken as 

acceptance of the following terms and conditions.  

 

Please ensure you have read and fully understand what is written 

below. Please contact us if anything is not clear to you. 

 

1) The costs provided when quoting are guide prices based upon 

what we anticipate the creative, time and production requirements 

to be based on previous experience and on typical processes, plus 

client co-operation in provision of content, meeting deadlines and 

approval. Within reason, additional charges may be payable if there 

are significant variations to this, although the client would be made 

aware of this well in advance. Please also note that late payment of 

invoices may result in additional charges being incurred. 

 

2) No creative or development work will commence until the 

agency has received written approval of the quotation (by hand or 

by email) and a minimum deposit of 50% of the agreed costs (unless 

otherwise agreed in writing). This ensures that the agency is fully 

equipped to provide the very highest levels of service and expertise, 

from project inception through to completion. This also applies if a 

project is delivered in ‘stages’, whereby a deposit will be required 

before proceeding to each new stage. 

 

3) Unless otherwise agreed in writing, the balance of payment will be 

due in full on project completion (e.g. on approval of logo, delivery 

of printed items etc.): failure to make final payment at this point, 



may result in delays in project delivery. All invoices must be settled in 

full prior to go live or final supply of assets and materials. Late 

payments may result in additional charges being made. 

 

4) If a quotation has been provided where a job will be approached 

in ‘phases’, each stage will need to be paid in full on completion 

before the agency is able to progress to the next phase. Where a 

job is being charged in stages (for example, an initial 50% deposit 

and two further payments of 25% each) the balance of payment 

may be charged in full either on completion of the project or over a 

number of further staged payments. 

 

5) If any project exceeds the estimated timeline agreed or extends 

beyond twelve weeks from approval of quotation (whichever occurs 

first), the agency reserves the right to invoice 25% of any outstanding 

balance, with the remaining 25% payable on completion. We 

reserve the right to invoice for completed work irrespective of 

content or final approval being provided by the client. 

 

6) Any printing, fulfilment, mailing or third-party services that are 

provided by the agency will require a minimum up-front payment of 

75% (possibly higher in relation to value) of the agreed cost (this 

figure will be at the discretion of the agency and may in some cases 

be as much as 100%). Please note that the agency will be unable to 

proceed to this stage without receipt of proof of this payment. 

 

7) Unless otherwise stated above or previously agreed in writing, all 

invoices are due within seven days of any invoice date. Please note 



points number 2, 3, 4 and 6 above and how this could have an 

impact on time scales. 

 

8) Unless otherwise agreed in writing, work will usually commence 

within ten working days of deposit receipt. Any anticipated 

completion date provided by the agency is subject to options 

chosen and client co-operation in provision of information, resource 

(logos, images etc.) and approval. The agency will do its absolute 

best to ensure that agreed timelines are adhered to, but please be 

aware that circumstances, amends requested, or additional 

requirements may potentially result in delays. Timelines provided are 

estimated but the agency will not be held liable if the project over-

runs due to delays caused by the client passing information or 

approval, or any third-party issues or force majeure (acts of God). 

 

9) Fees provided allow for presentation of a minimum of two creative 

options per brief for the client to choose from. In the unlikely event 

that the client is not satisfied with the first round of presented work, 

the agency will develop a further round of additional creative 

development and presentation. If after this third round there is still no 

agreement on direction, the agency reserves the right to potentially 

end any agreement with the client with no refund of deposit or 

payments made previously. 

 

10) At the end of each stage of the process (including – but not 

limited to – before sending an item to print or publishing a website 

etc.) the client will need to ‘sign-off’ their approval either in person or 

by email. No further development can be undertaken until the 

agency is in receipt of written approval confirmation. Any amends to 



work after signed approved, may incur additional charges for further 

time spent, although the client would be made aware of this in 

advance. 

 

11) Fees provided allow for occasional meetings at key stages for a 

‘reasonable’ length of time between the agency and client. Some 

meetings may incur additional charges for time spent, although the 

client would be made aware of this in advance. 

 

12) It is assumed that unless otherwise stated, most copy and images 

will be provided by the client, although the agency will contribute to 

this, as a natural part of the creative process.  

 

13) The agency recommends that clients use our preferred suppliers 

for print and can provide competitive quotations to ensure high 

quality and service is maintained until delivery of the final product. 

We always seek several quotations from our trusted print suppliers 

and provide a complete management service: from print sourcing 

to print-liaison to proof checking. Although clients are not contract-

bound to use the agency to provide this service, it is highly 

recommended for quality control and peace of mind. If a client 

prefers to use their own print supplier, the agency will simply provide 

artwork directly to the client to manage and forward, and will be 

unable to monitor, advise or take any responsibility for the process or 

final output. 

 

14) In addition to print suppliers, the agency works closely with other 

third-party partners and suppliers, including printing offices, 



photographers, film makers, external website developers, and other 

relevant partners to provide an extensive high-quality service. 

 

15) Clients should be aware that due to a variety of factors there will 

often be variance in colours shown between in-house proofs, colours 

on screen, printer’s proofs, and final printed items. These factors are 

determined by the source of the print or visual (each output source 

e.g. the agency printer, the client’s printer, the image setter, the 

monitor etc. will differ from the other), the types of inks or make-up of 

colours (even Pantone colours can vary significantly and often 

surprisingly depending on what stock or substrate they are printed 

on), the type of print process, the substrate (paper, card, plastic 

etc.) used, individual preferences (ambient light, personal computer 

settings etc.) and several other reasons. As a result of this the agency 

is unable to guarantee 100% consistency and accuracy of colour on 

all items and may not always be able to achieve the exact result 

expected by the client. In the case of printed items, the only true 

guide as to what is likely to be produced, is to request a ‘wet-proof’ 

on the actual intended substrate with the actual inks to be used, 

although this will incur additional cost. However, as long as the client 

accepts there may be inconsistencies across work produced, this 

step may not be necessary. The agency does not accept any 

responsibility for colour variations as a result of these indeterminate 

factors. 

 

16) Until payment is received in full, all designs, artwork and rights to 

design and artwork (whether in digital or printed format) remain the 

intellectual property of Margeli Creative Studio. Full copyright and 

ownership of all ‘commissioned’ work will reside with Margeli 

Creative Studio until full payment has been received, at which point 



the agency will surrender to the client, all claims of ownership and 

full copyright for final work produced (not including alternative 

designs, concepts, options, files, images or documents developed 

throughout the process). This agreement is subject to appropriate 

credit and acknowledgment appearing wherever possible and the 

agency’s right to use the work for self-promotion in its portfolio, in 

presentations, in advertising, in print and online. 

 

17) Margeli Creative Studio will never knowingly infringe, any 

copyright or trademark and will deliver, to the best of knowledge, 

creative solutions that are original and unique to the agency. Unless 

otherwise agreed in writing, it is the responsibility of the client to 

ensure that no copyright or trademark has been infringed. 

 

18) If requested, the agency will (at its discretion) provide the client 

with end-artwork in its final form (e.g. print-ready PDF; DVD master; 

outlined EPS file etc.). However the agency does not by default (and 

possibly without further charge) provide clients with original artwork 

or HTML code (for example an InDesign file, layered Photoshop file or 

HTML source file) or any ‘working’ or ‘development’ files, rejected 

concepts and designs, images or documents generated throughout 

the project. Ownership and copyright of all unused or rejected files, 

documents and designs will reside with Margeli Creative Studio for 

non-exclusive future use. 

 

19) The agency will not at any time or in any manner, either directly 

or indirectly, use for its personal benefit or divulge, disclose, or 

communicate in any manner any information that is proprietary to 



the client. We will act reasonably to protect such information and 

treat it as strictly confidential. 

 

20) The client agrees to indemnify Margeli Creative Studio and hold 

the agency harmless from and against any claims, actions, 

proceedings, losses, liabilities, damages, costs, or expenses suffered 

or incurred in relation to work or services provided. The agency is not 

liable for any loss that may occur before, during or after the 

development of projects undertaken. The agency will not be held 

responsible for any delays, errors or losses arising from any third party. 

 

21) The client agrees to alert the agency in writing to any defects or 

problems in relation to work and services provided, within 30 days of 

the final invoice date. The agency will not be liable for any claims 

made after this period. 

 

22) Appropriate credit and acknowledgment for work produced by 

the agency should be attributed to Margeli Creative Studio where 

possible (for instance written in small text on the back of a printed 

item or at the bottom of a website) and may be referenced for the 

agency’s promotional purposes unless otherwise (in exceptional 

circumstances) prearranged with the client. 

 

23) These terms and conditions of business supersede any previous 

versions and apply to all present and future projects unless otherwise 

agreed in writing. Margeli Creative Studio reserves the right to 

change or modify these terms at any stage with immediate effect. 

By agreeing to these terms, your statutory rights are not affected. 



MARGELI CREATIVE STUDIO ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η αποδοχή της προσφοράς και η πληρωμή της κατάθεσης θα 

ληφθούν ως αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τι γράφεται 

παρακάτω. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εάν κάτι δεν σας είναι 

σαφές. 

 

1) Το κόστος που παρέχεται κατά την προσφορά είναι ανάλογο 

αυτού που αναμένουμε ότι οι δημιουργικές απαιτήσεις, ο χρόνος και η 

παραγωγή θα χρειαστούν για την δημιουργία και ολοκλήρωση του 

έργου, (βάση προηγούμενης εμπειρίας και τυπικών διαδικασιών), 

καθώς και στη συνεργασία των πελατών για την παροχή 

περιεχομένου, τις προθεσμίες συνάντησης και την έγκριση. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές παραλλαγές σε αυτό, ενδέχεται 

να καταβληθούν πρόσθετες χρεώσεις, αν και ο πελάτης θα 

ενημερωθεί εκ των προτέρων. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η 

καθυστερημένη πληρωμή των τιμολογίων μπορεί να οδηγήσει σε 

επιπλέον χρεώσεις. 

 

2) Κανένα δημιουργικό ή αναπτυξιακό έργο δεν θα ξεκινήσει έως ότου 

η εταιρεία λάβει γραπτή έγκριση της προσφοράς (με το χέρι ή μέσω 

email) και ελάχιστη κατάθεση 50% των συμφωνηθέντων δαπανών 

(εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία). Αυτό 

διασφαλίζει ότι ο οργανισμός είναι πλήρως εξοπλισμένος για να 

παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης, 

από την έναρξη του έργου έως την ολοκλήρωση. Αυτό ισχύει επίσης 

εάν ένα έργο παραδοθεί σε «στάδια», όπου απαιτείται προκαταβολή 

προτού προχωρήσει σε κάθε νέο στάδιο. 

 



3) Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία, το υπόλοιπο 

πληρωμής θα καταβάλλεται πλήρως κατά την ολοκλήρωση του 

έργου (π.χ. με την έγκριση του λογότυπου, παράδοση έντυπων 

αντικειμένων κ.λπ.). Τυχών παράληψη αποπληρωμής, μπορεί να 

οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου . Όλα τα 

τιμολόγια πρέπει να εξοφληθούν πλήρως πριν από την τελική παροχή 

στοιχείων και υλικών. Οι καθυστερημένες πληρωμές ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε επιπλέον χρεώσεις. 

 

4) Εάν έχει παρασχεθεί μια προσφορά όπου μια εργασία θα 

προσεγγιστεί σε «φάσεις», κάθε στάδιο θα πρέπει να πληρωθεί 

πλήρως κατά την ολοκλήρωσή του, προτού ο οργανισμός μπορέσει 

να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Όταν μια εργασία χρεώνεται 

σταδιακά (για παράδειγμα, μια αρχική κατάθεση 50% και δύο επιπλέον 

πληρωμές 25% το καθένα) το υπόλοιπο της πληρωμής μπορεί να 

χρεωθεί πλήρως είτε κατά την ολοκλήρωση του έργου είτε για μια 

σειρά από περαιτέρω σταδιακές πληρωμές.  

 

5) Εάν οποιοδήποτε έργο υπερβεί το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 

που έχει συμφωνηθεί ή παραταθεί πέραν των δώδεκα εβδομάδων 

από την έγκριση της προσφοράς (όποιο συμβεί πρώτο), ο 

οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει το 25% 

οποιουδήποτε υπολοίπου, με το υπόλοιπο 25% να καταβληθεί μετά 

την ολοκλήρωση. Διατηρούμε το δικαίωμα τιμολόγησης για 

ολοκληρωμένη εργασία ανεξάρτητα από το περιεχόμενο ή την τελική 

έγκριση που παρέχεται από τον πελάτη. 

 

6) Τυχόν υπηρεσίες εκτύπωσης, εκπλήρωσης, αλληλογραφίας ή 

τρίτων που παρέχονται από το πρακτορείο θα απαιτούν ελάχιστη 



προκαταβολή 75% (πιθανώς υψηλότερη σε σχέση με την αξία) του 

συμφωνημένου κόστους (το ποσό αυτό θα είναι στη διακριτική 

ευχέρεια του πρακτορείου και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 

είναι έως και 100%). Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία δεν θα μπορεί να 

προχωρήσει σε αυτό το στάδιο χωρίς την απόδειξη της απόδειξης 

αυτής της πληρωμής. 

 

7) Εκτός αν δηλώνεται παραπάνω ή έχει συμφωνηθεί προηγουμένως 

γραπτώς, όλα τα τιμολόγια οφείλονται εντός επτά ημερών από 

οποιαδήποτε ημερομηνία τιμολογίου. Διαβάστε προσεκτικά τα σημεία 

2, 3, 4 και 6 και πώς αυτό θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις 

χρονικές κλίμακες. 

 

8) Εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία, η εργασία θα 

αρχίσει συνήθως εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 

της κατάθεσης. Οποιαδήποτε αναμενόμενη ημερομηνία 

ολοκλήρωσης που παρέχεται από την εταιρεία υπόκειται σε επιλογές 

που επιλέγονται και τη συνεργασία του πελάτη για την παροχή 

πληροφοριών, πόρων (λογότυπα, εικόνες κ.λπ.) και έγκρισης. Η 

εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει 

ότι τηρούνται τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα, αλλά λάβετε 

υπόψη ότι οι περιστάσεις, οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν ή οι 

πρόσθετες απαιτήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. Οι 

προθεσμίες που παρέχονται εκτιμώνται, αλλά η εταιρεία δεν θα 

θεωρηθεί υπεύθυνη εάν το έργο υπερβεί λόγω καθυστερήσεων που 

προκαλούνται από τη διαβίβαση πληροφοριών ή έγκρισης από τον 

πελάτη, ή τυχόν ζητήματα τρίτων ή ανωτέρα βία (πράξεις του Θεού). 

 



9) Οι παρεχόμενες χρεώσεις επιτρέπουν την παρουσίαση τουλάχιστον 

δύο δημιουργικών επιλογών για να επιλέξει ο πελάτης. Στην απίθανη 

περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με τον πρώτο 

γύρο της παρουσιαζόμενης εργασίας, η εταιρεία θα 

πραγματοποιήσει έναν περαιτέρω γύρο πρόσθετης δημιουργικής 

ανάπτυξης και παρουσίασης. Εάν μετά από αυτόν τον τρίτο γύρο δεν 

υπάρχει ακόμη συμφωνία σχετικά με την κατεύθυνση του έργου, η 

εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ενδεχομένως οποιαδήποτε 

συμφωνία με τον πελάτη χωρίς επιστροφή προκαταβολής ή 

πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προηγουμένως. 

 

10) Στο τέλος κάθε σταδίου της διαδικασίας, ο πελάτης θα πρέπει να 

"υπογράψει" την έγκρισή του είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω email. 

Καμία περαιτέρω ανάπτυξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έως ότου 

ο οργανισμός λάβει τη γραπτή επιβεβαίωση έγκρισης. Οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στην εργασία μετά την υπογραφή που έχουν εγκριθεί, 

ενδέχεται να επιβαρύνουν επιπλέον χρεώσεις για επιπλέον χρόνο, 

παρόλο που ο πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων. 

 

11) Οι παρεχόμενες χρεώσεις επιτρέπουν περιστασιακές συναντήσεις 

σε βασικά στάδια για ένα «εύλογο» χρονικό διάστημα μεταξύ της 

εταιρείας και του πελάτη. Ορισμένες συναντήσεις ενδέχεται να 

επιβαρύνονται με πρόσθετες χρεώσεις για το χρόνο που αφιερώνεται, 

αν και ο πελάτης θα το ενημερώσει εκ των προτέρων. 

 

12) Εκτιμάται ότι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα περισσότερα 

αντίγραφα και εικόνες θα παρέχονται από τον πελάτη, αν και η 

εταιρεία θα συνεισφέρει σε αυτό, ως φυσικό μέρος της δημιουργικής 

διαδικασίας. 



 

13) Η εταιρεία συνιστά στους πελάτες να χρησιμοποιούν τους 

προτιμώμενους προμηθευτές μας για εκτύπωση και να είναι σε θέση 

να παρέχουν ανταγωνιστικές προσφορές για να διασφαλιστεί η 

υψηλή ποιότητα και η υπηρεσία διατηρείται μέχρι την παράδοση του 

τελικού προϊόντος. Αναζητούμε πάντα μια σειρά από προσφορές 

από τους αξιόπιστους προμηθευτές εκτύπωσης και παρέχουμε μια 

ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης: από την προμήθεια εκτύπωσης 

έως τη σύνδεση εκτύπωσης έως τον έλεγχο απόδειξης. Παρόλο που 

οι πελάτες δεν δεσμεύονται να χρησιμοποιούν το πρακτορείο για την 

παροχή αυτής της υπηρεσίας, συνιστάται ιδιαίτερα για έλεγχο 

ποιότητας και σιγουριά. Εάν ένας πελάτης προτιμά να χρησιμοποιεί 

τον δικό του προμηθευτή εκτύπωσης, η εταιρεία θα παρέχει απλώς 

έργα τέχνης απευθείας στον πελάτη για διαχείριση και προώθηση και 

δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί, να συμβουλεύει ή να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαδικασία ή το τελικό 

αποτέλεσμα. 

 

14) Εκτός από τους προμηθευτές εκτύπωσης, η εταιρεία συνεργάζεται 

στενά με άλλους συνεργάτες και προμηθευτές, 

συμπεριλαμβανομένων γραφείων εκτύπωσης, φωτογράφων, 

δημιουργών ταινιών, εξωτερικών προγραμματιστών ιστότοπων και 

άλλων σχετικών συνεργατών για την παροχή μιας εκτεταμένης 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίας. 

 

15) Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι λόγω ποικίλων παραγόντων, 

θα υπάρχει συχνά διαφορά στα χρώματα που εμφανίζονται μεταξύ 

των εσωτερικών αποδείξεων, των χρωμάτων στην οθόνη, των 

αποδεικτικών στοιχείων του εκτυπωτή και των τελικών έντυπων 

αντικειμένων. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζονται από την πηγή της 



εκτύπωσης ή την οπτική (κάθε πηγή εξόδου π.χ. ο εκτυπωτής 

πρακτορείου, ο εκτυπωτής του πελάτη, ο ρυθμιστής εικόνας, η οθόνη 

κ.λπ. θα διαφέρουν από τον άλλο), τους τύπους μελανιών ή τη 

σύνθεση χρωμάτων ( Ακόμα και τα χρώματα Pantone μπορεί να 

ποικίλλουν σημαντικά και συχνά εκπληκτικά ανάλογα με το υλικό ή το 

υπόστρωμα στο οποίο εκτυπώνονται), τον τύπο της διαδικασίας 

εκτύπωσης, το υπόστρωμα (χαρτί, κάρτα, πλαστικό κ.λπ.) που 

χρησιμοποιείται, ατομικές προτιμήσεις (φως περιβάλλοντος, 

ρυθμίσεις προσωπικού υπολογιστή κ.λπ.) και πολλοί άλλοι λόγοι. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί 100% 

συνέπεια και ακρίβεια χρώματος σε όλα τα είδη και ενδέχεται να μην 

είναι πάντα σε θέση να επιτύχει το ακριβές αποτέλεσμα που αναμένει 

ο πελάτης. Στην περίπτωση έντυπων αντικειμένων, ο μόνος αληθινός 

οδηγός ως προς το τι είναι πιθανό να παραχθεί, είναι να ζητήσετε μια 

«απόδειξη» στο πραγματικό προβλεπόμενο υπόστρωμα με τα 

πραγματικά μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν, αν και αυτό θα 

επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Ωστόσο, αρκεί ο πελάτης να 

αποδεχτεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν ασυνέπειες στην εργασία που 

παράγεται, αυτό το βήμα ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο. Η 

εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παραλλαγές χρώματος 

ως αποτέλεσμα αυτών των απροσδιόριστων παραγόντων. 

 

16) Μέχρι να ληφθεί η πληρωμή πλήρως, όλα τα σχέδια, τα έργα 

τέχνης και τα δικαιώματα σχεδιασμού και έργου τέχνης (είτε σε 

ψηφιακή είτε έντυπη μορφή) παραμένουν η πνευματική ιδιοκτησία του 

Margeli Creative Studio. Τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα και η 

ιδιοκτησία όλων των έργων που έχουν τεθεί σε ανάθεση θα ανήκουν 

στο Margeli Creative Studio έως ότου ληφθεί η πλήρης πληρωμή, 

οπότε η εταιρεία θα παραδώσει στον πελάτη, όλες τις αξιώσεις 

ιδιοκτησίας και τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα για το τελικό έργο 

που παράγεται (δεν περιλαμβάνονται εναλλακτικά σχέδια, έννοιες, 



επιλογές, αρχεία, εικόνες ή έγγραφα που αναπτύχθηκαν καθ’ 'όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας). Αυτή η συμφωνία υπόκειται σε κατάλληλη 

πίστωση και αναγνώριση που εμφανίζεται όπου είναι δυνατόν και το 

δικαίωμα της εταιρείας να χρησιμοποιεί το έργο για αυτοπροώθηση 

στο χαρτοφυλάκιό του, σε παρουσιάσεις, σε διαφημίσεις, σε έντυπα 

και στο διαδίκτυο. 

 

17) Το Margeli Creative Studio δεν θα παραβιάσει εν γνώσει του, 

κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικό σήμα και θα 

προσφέρει δημιουργικές λύσεις που είναι πρωτότυπες και μοναδικές 

για την εταιρεία. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία, 

είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι δεν έχει παραβιαστεί 

κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικό σήμα. 

 

18) Εάν ζητηθεί, η εταιρεία (κατά τη διακριτική του ευχέρεια) θα 

παράσχει στον πελάτη τελικό έργο τέχνης στην τελική του μορφή (π.χ. 

PDF έτοιμο για εκτύπωση, περιγραμμένο αρχείο EPS κ.λπ.). Ωστόσο, 

το πρακτορείο δεν παρέχει από προεπιλογή (και πιθανώς χωρίς 

περαιτέρω χρέωση) στους πελάτες πρωτότυπο έργο τέχνης (για 

παράδειγμα ένα αρχείο InDesign ή ένα αρχείο Photoshop σε 

στρώσεις) ή τυχόν αρχεία "εργασίας" ή "ανάπτυξης", απορριφθείσες 

έννοιες και σχέδια, εικόνες ή έγγραφα που δημιουργούνται κατά την 

διάρκεια της ολοκλήρωσης του έργου. Η ιδιοκτησία και τα πνευματικά 

δικαιώματα όλων των αχρησιμοποίητων ή απορριφθέντων αρχείων, 

εγγράφων και σχεδίων θα ανήκουν στο Margeli Creative Studio για 

μη αποκλειστική μελλοντική χρήση. 

 

19) Η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει πουθενά ή με οποιονδήποτε 

τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, για προσωπικό της όφελος ή να 



αποκαλύψει, ή να κοινοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε 

πληροφορία που είναι ιδιοκτησία του πελάτη. Θα ενεργήσουμε 

εύλογα για να προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες και να τις 

αντιμετωπίσουμε ως αυστηρά εμπιστευτικές. 

 

20) Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει το Margeli Creative Studio 

και να κρατήσει την εταιρεία αβλαβές από και κατά οποιωνδήποτε 

αξιώσεων, ενεργειών, διαδικασιών, απωλειών, υποχρεώσεων, ζημιών, 

δαπανών ή εξόδων που υπέστησαν ή πραγματοποιήθηκαν σε σχέση 

με την εργασία ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εταιρεία δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να προκύψει πριν, κατά 

τη διάρκεια ή μετά την ανάπτυξη των έργων που έχουν αναληφθεί. 

Επίσης η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν 

καθυστερήσεις, σφάλματα ή απώλειες που προκύπτουν από 

οποιονδήποτε τρίτο. 

 

21) Ο πελάτης συμφωνεί να ειδοποιεί εγγράφως την εταιρεία για 

τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα σε σχέση με την εργασία και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης 

του τελικού τιμολογίου. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

αξιώσεις που υποβάλλονται μετά από αυτήν την περίοδο. 

 

22) Κατάλληλη πίστωση και αναγνώριση για εργασία που παράγεται 

από την εταιρεία θα πρέπει να αποδίδεται στο Margeli Creative Studio 

όπου είναι δυνατόν (για παράδειγμα γραμμένο σε μικρό κείμενο στο 

πίσω μέρος ενός έντυπου αντικειμένου ή στο κάτω μέρος μιας 

ιστοσελίδας) και μπορεί να αναφέρεται στην εταιρεία για 

διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν διαφορετικά (σε εξαιρετικές 

περιστάσεις) έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων με τον πελάτη. 



 

23) Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχείρησης αντικαθιστούν 

οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση και ισχύουν για όλα τα τρέχοντα 

και μελλοντικά έργα, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία 

γραπτώς.  

 

Το Margeli Creative Studio διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να 

τροποποιήσει αυτούς τους όρους σε οποιοδήποτε στάδιο με άμεσο 

αποτέλεσμα. Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους, τα νόμιμα 

δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται. 

 

 

 

 

 


