Όροι χρήσης ιστοσελίδας
1. ΠΡΟΟΙΜΙO
1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της
παρούσας ιστοσελίδας www.frulite.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία
προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από
την «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού
Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Εταιρεία»).
1.2. Η Ιστοσελίδα προσφέρει δωρεάν στους Χρήστες πληθώρα online διαδραστικών
εκπαιδευτικών παιχνιδιών με σκοπό την ψυχαγωγία και την εξοικείωση των
Χρηστών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την
Εταιρεία αναφορικά με το εμπορικό σήμα «FRULITE» (εφεξής τα «Εμπορικά
Σήματα»), τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς
(εφεξής οι «Διαγωνισμοί») συμπληρώνοντας σχετική φόρμα συμμετοχής (εφεξής η
«Φόρμα Συμμετοχής Διαγωνισμού») και να αναρτούν υλικό (ενδεικτικά: κείμενα,
φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κοκ.) προκειμένου να συμμετάσχουν στους εν
λόγω Διαγωνισμούς (εφεξής το «Υλικό» και η «Ανάρτηση Υλικού», αντίστοιχα).
1.3. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης
(εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο
Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης,
καθώς και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1.4. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις
πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να
σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να
ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία
τους.
2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση
στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης
ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι
διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει
το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία
δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’
αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της
Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.
2.3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των
απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες
φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος

συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια
και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα
πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο
Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
3.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός
τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες
υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία
ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί,
διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: το
«Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την
Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη
μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση.
Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει
αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς
αντάλλαγμα),
εμπορικής
εκμετάλλευσης,
αντιγραφής,
τροποποίησης,
αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης
(download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από
οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι
περιοριστικές.
3.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης
αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της
Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηράπροσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση
και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την
ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας
της Εταιρείας ή τρίτων.
3.3. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την
Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του
Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη
αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού
και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή
μέσο.
3.4. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή,
μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα
διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της
Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
3.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία
της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή
παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

3.6. Έκτος αν άλλως ειδικά συμφωνηθεί, οι Χρήστες που προβαίνουν σε Ανάρτηση
Υλικού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, παραχωρούν στην Εταιρεία – της
τελευταίας εχούσης το αποκλειστικό δικαίωμα υπό-παραχώρησης άδειας
εκμετάλλευσης – ανεπιφύλακτα αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του συνόλου
των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών αυτής
δικαιωμάτων και συναφών δικαιωμάτων που τυχόν συντρέχουν στο πρόσωπο του
Χρηστή στο πλαίσιο ή εξ αφορμής της Ανάρτησης Υλικού, χωρίς χρονικό ή άλλο
περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου
και μέσου μετάδοσής τους ή εν γένει χρήσης τους. Εφόσον απαιτηθεί οι εν λόγω
Χρήστες (και κατά περίπτωση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) θα
υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν
λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
3.7. Περαιτέρω, οι Χρήστες που προβαίνουν σε Ανάρτηση Υλικού δηλώνουν ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή
οικονομική απαίτηση για οιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την
Εταιρεία ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και
εκμετάλλευση του Υλικού από την Εταιρεία.
3.8. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι τυχόν ιδέες και απόψεις που
εκφράζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδέες και
απόψεις των Χρηστών που τις εκφράζουν και οι οποίοι καθίστανται αποκλειστικά
υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας και έναντι παντός τρίτου.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
4.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι η εν γένει χρήση
των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από αυτούς α) δεν προσβάλλει με κανένα τρόπο την
προσωπικότητα τρίτων και δεν θα συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς
οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο β) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα
χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή,
τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων,
δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και
ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο,
Χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες
πληροφορίες ή άλλως. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία
επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Ειδικότερα, οι Χρήστες
δηλώνουν και εγγυώνται ότι το Υλικό, όπως και όλα τα σχετικά με αυτό δικαιώματα,
ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης,
εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών. Επίσης, δηλώνουν ότι το Υλικό δεν παραβιάζει
κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα
προσωπικότητας τρίτων, άλλως έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή
άλλα δικαιώματα.
4.2. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της
διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει
Περιεχόμενο, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης
ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου
φυσικού ή νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι
του οποιοδήποτε τρίτου για το Υλικό ή Περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει ση

Ιστοσελίδα ή για κάθε πληροφορία, δεδομένο και υλικό που μεταδίδει σε άλλους
Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Χρήστης.
4.3. Ειδικά για τους Χρήστες από τους οποίους θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία,
σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα, αυτοί δηλώνουν και
εγγυώνται ρητώς ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθή και
ακριβή.
4.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε
τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη
ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές,
συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης
περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
4.5. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν
περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό
κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν,
περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε
λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν
άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
συνδεδεμένη με αυτή.
5. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
5.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς
τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών
προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των
υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και
καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links),
υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων
τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν
απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω
υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη
για την παροχή των υπηρεσιών τους.
5.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή
αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων
ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα
παραπάνω καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου,
εργασίας, πρόστησης κτλ.
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της
Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης των Cookies (Privacy Policy & Cookie Notice),
καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

6.2. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την
προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον
τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.
6.3. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι
αποδέχεσθε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης των
Cookies και αφετέρου ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και
κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης των Cookies. Η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης των Cookies, βασίζεται στην συγκατάθεση που
μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.
1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.1. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ
ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Ή ΜΗ.
1.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, (Β)
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ, ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Δ) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ (Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΗΝΗΣ
2.1. ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ,
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ AΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Η ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.
3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
3.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς

συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το
Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς
των λοιπών όρων.
3.2. Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων
και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα
υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς
αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της
Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.
4.2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς
δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν
αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την
προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρεία. Εντούτοις, η Εταιρεία δύναται να
μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω
διατύπωση.
4.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και
μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς
προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
4.4. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς
προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να
ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η
συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται
ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή
επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
4.5. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ
των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
4.6. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

