Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν υπόδειγμα και θα πρέπει να
διαμορφωθούν σύμφωνα με τα δεδομένα της επιχείρησής σας.
Όροι και προϋποθέσεις
Καλώς ορίσατε στον ιστότοπό μας. Εάν συνεχίσετε την περιήγηση και τη χρήση του παρόντος
ιστότοπου, συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε και δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις χρήσης, τα οποία σε συνδυασμό με την πολιτική απορρήτου διέπουν τη σχέση της
[επωνυμία επιχείρησης………………………..] μαζί σας αναφορικά με αυτόν τον ιστότοπο.
Ο όρος ‘[επωνυμία επιχείρησης]’ή «εμάς» ή «εμείς» αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου, η
επίσημη έδρα του οποίου είναι [διεύθυνση]. Ο αριθμός μητρώου της εταιρείας μας είναι [αριθμός
μητρώου της εταιρείας και τόπος καταχώρισης]. Ο όρος «εσείς» ή «εσάς» αναφέρεται στον
χρήστη ή στον επισκέπτη του ιστότοπου μας.
Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:
•
•

•

•

•
•
•

•

Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του ιστότοπου προορίζεται μόνο για τη γενική
ενημέρωσή σας και χρήση από εσάς. Δύναται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
Ούτε εμείς ούτε κάποιος τρίτος παρέχουμε οποιαδήποτε υπόσχεση καλής εκτέλεσης ή
εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, το επίκαιρο, την απόδοση, την πληρότητα ή την
καταλληλότητα των πληροφοριών και του υλικού που υπάρχουν ή προσφέρονται σε αυτόν
τον ιστότοπο για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι
πληροφορίες και το υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποποιούμαστε
ρητώς πάσα ευθύνη για τις εν λόγω ανακρίβειες ή λάθη στον μέγιστο βαθμό που
επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
Αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο χρήσης των πληροφοριών ή του υλικού που
περιέχει ο ιστότοπος, για την οποία δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη
να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του
ιστότοπου ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό το οποίο συνιστά ιδιοκτησία μας ή για το οποίο έχουμε
άδεια χρήσης. Σε αυτό το υλικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός, η
διαρρύθμιση, η μορφή, η όψη και τα γραφικά. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή,
εκτός του πλαισίου της σημείωσης για τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία αποτελεί μέρος
των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναδημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και τα οποία δεν
συνιστούν ιδιοκτησία του διαχειριστή ή για το οποία ο διαχειριστής δεν διαθέτει άδεια
επισημαίνονται στον ιστότοπο.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενδέχεται να επιφέρει αξιώσεις για ζημίες ή/και να συνιστά
ποινικό αδίκημα.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους
ιστότοπους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για δική σας ευκολία, προκειμένου να
αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται ότι
υποστηρίζουμε τους συνδεόμενους ιστότοπους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το
περιεχόμενο των συνδεόμενων ιστότοπων.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο από άλλον ιστότοπο
ή έγγραφο, χωρίς να λάβετε προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση της [επωνυμία
επιχείρησης].

The following terms and conditions comprise a template customizable to the needs of your
business.
Terms and conditions
Welcome to our website. If you continue browsing and using the present website, you agree to
comply with and are bound by the following terms and conditions, which, combined with the
privacy policy, govern the business relationship between [name of the business
..................................] and you regarding the present website.
The term [name of the business] or “us” or “we” refers to the owner of the website or the official
registered office at [address]. The registration number of our company is [company registration
number and place]. The term “we” or “us” refers to the user or the visitor of our website.
The use of this website is subject to the following terms of use:
•
•

•

•

•
•
•

•

The content of the webpages hereof is intended only for your information and use. It is
subject to change without prior notice.
Neither we nor any third party provide any assurance of good performance or guarantee as
to whether the information and material posted or offered on this website for any specific
reason is accurate, up-to-date, complete or suitable. You acknowledge that the said
information and material may include inaccuracies or errors and we explicitly waive any
responsibility for the said inaccuracies or errors to the maximum degree provided for by
law.
You fully undertake the risk involved in the use of information or material included in the
website, for which we shall not bear any responsibility whatsoever. It is your responsibility
to ensure that products, services or information available via the website meet your specific
needs.
This website contains material that we own or have licence to use. This material includes,
inter alia, the design, the layout, the form, the display and graphics. Any reproduction of
part of the present terms and conditions, in breach of the framework set out in the note
regarding intellectual property rights, is forbidden.
Any trademarks reproduced in the present website which do not constitute the
administrator’s property or which the administrator is not authorized to use are specified in
the website.
Unauthorized use may incur claims for loss and/or constitutes a criminal offence.
This website may at times include links to other websites. Such links are provided for your
convenience, to facilitate your search for further information. This, however, does not mean
that we support the linked websites. We are not liable in any way whatsoever for the content
of the linked websites.
You cannot create a link in this website from another website or document without the prior
written consent of [name of the business].

