ΟΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οι όροι της παρούσας σύμβασης, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι έχουν κατανοήσει πλήρως και αποδέχονται ανεπιφύλακτα δια της
υπογραφής τους, αποτελούν το πλαίσιο συνεργασίας Εταιρίας και Πελάτη για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναγράφονται στην Αίτηση/Σύμβαση Έργου
Παροχής Υπηρεσιών Προβολής (στο εξής «η Αιτηση/Σύμβαση»). Η Αίτηση/Σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην
πρώτη σελίδα της παρούσας. Δύναται δε να ανανεώνεται αυτομάτως κατά την ημερομηνία λήξης της, εάν τούτο ορίζεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας. Η
Εταιρεία αναλαμβάνει την έντυπη και ηλεκτρονική (on line) προβολή του Πελάτη παρέχοντας υπηρεσίες, οι όροι των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες της παρούσας. Η Εταιρεία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα και χωρίς υποχρέωση
ενημέρωσης του Πελάτη να μη δημοσιεύει καταχωρήσεις που αντίκεινται στο νόμο ή τα αποδεκτά ήθη, ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (δικαιώματα
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) ή την εκθέτει σε νομικούς κινδύνους με οποιοδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα, κατά την κρίση της και
χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης και εφόσον αντικειμενικά δεν βλάπτονται τα συμφέροντα του Πελάτη, να αναμορφώνει το σχεδιασμό, τη διάταξη της ύλης
και τις επαγγελματικές κατηγορίες των οδηγών της και να δημοσιεύει την καταχώρηση στην εκάστοτε κατάλληλη κατηγορία, κατά την ελεύθερη κρίση της. Η
Εταιρεία δεσμεύεται για τις θέσεις δημοσίευσης μόνο για τις έντυπες καταχωρήσεις σε καθορισμένες θέσεις, καθώς και για τις ηλεκτρονικές. Η Εταιρεία
μπορεί να προβεί σε πρόωρη ή καθυστερημένη έναρξη της συμφωνημένης ημερομηνίας προβολής, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών από
τη λήξη της 14ημερης προθεσμίας υπαναχώρησης του πελάτη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης στην πρώτη σελίδα της παρούσας και
εφόσον ο Πελάτης έχει παραδώσει έγκαιρα το απαραίτητο υλικό και για τον ίδιο πάντα συνολικό χρόνο προβολής. Σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης
προβολής, με υπαιτιότητα της Εταιρείας, εφόσον ο Πελάτης δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός (1) μήνα από την έναρξη προβολής, τεκμαίρεται ότι αποδέχθηκε
την καθυστερημένη παράδοση του έργου.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ο Πελάτης διαβεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που δήλωσε είναι ακριβή, πλήρη και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και
νομιμότητα αυτών και υποχρεούται για την άμεση έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση μεταβολής τους, περιλαμβάνοντας ακόμη και την παύση
άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, να υπαναχωρήσει
αζημίως από την παρούσα αρχική Αίτηση/Σύμβαση αποστέλλοντας αποδεδειγμένα στην Εταιρεία σχετική έγγραφη δήλωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση η μόνη δαπάνη που καταλογίζεται στον Πελάτη και παρακρατείται είναι η
προκαταβολή δεδομένου ότι αυτή καλύπτει γεγενημένα έξοδα προετοιμασίας της προβολής του πελάτη (φωτογράφιση, προετοιμασία ιστοσελίδας,
κειμενογράφιση κλπ). Στις πωλήσεις που καταρτίζονται στο χώρο του Πελάτη η ημερομηνία υπογραφής ταυτίζεται με την ημερομηνία της παρούσης και ο
Πελάτης παραλαμβάνει αντίγραφό της. Στις τηλεφωνικές πωλήσεις η ημερομηνία αρχίζει, κατά περίπτωση, είτε από την ημερομηνία υπογραφής της
Αίτησης/Σύμβασης που αποστέλλει η Εταιρεία στον Πελάτη, είτε από την ημερομηνία που ο Πελάτης έδωσε την γραπτή συγκατάθεσή του (με fax, e-mail κλπ),
να εκτελεσθεί η Σύμβαση. Σε περίπτωση Αίτησης/Σύμβασης αυτομάτως ανανεούμενης, ο Πελάτης έχει δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα
αποστέλλοντας αποδεδειγμένα στην Εταιρεία σχετική έγγραφη δήλωση μέχρι και 60 ημερολογιακών ημερών πριν την κάθε προκαθορισμένη ημερομηνία
λήξης της. Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ: η Εταιρεία υποχρεούται να αναθεωρήσει τα στοιχεία του Πελάτη εφόσον λάβει τα στοιχεία 60 ημέρες προ της έκδοσης του καταλόγου/οδηγού και
30 ημέρες από τη γνωστοποίηση εφόσον πρόκειται για on line κατάλογο/οδηγό. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: Ο Πελάτης υποχρεούται να παραδώσει στην Εταιρεία
μακέτες ή διαφημιστικό ή άλλο υλικό όπου τούτο απαιτείται για την καταχώρηση, το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας
υπαναχώρησης της Αίτησης/Σύμβασης. Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω προθεσμίες παράδοσης υλικού ξεπερνούν τις προγραμματισμένες ενάρξεις
προβολής, τότε η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης υλικού ορίζεται μέχρι και 60 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή τους. Σε περίπτωση που η
δημοσίευση της προβολής δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα του Πελάτη (μη παράδοση υλικού, ή έγκρισης των παραδοτέων για δημοσίευση) η Εταιρεία
δικαιούται τη συμφωνημένη αμοιβή. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Η Εταιρεία δεν φέρει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και σε ουδεμία περίπτωση, καμία ευθύνη σχετικά με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του Πελάτη που προωθούνται μέσα από την ιστοσελίδα Halandri4U.gr, ή όποια άλλη ιστοσελίδα διαχειρίζεται η Εταιρεία για την
προβολή του Πελάτη, αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον τρόπο και χρόνο παράδοσης. Τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της Προσφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και σύμφωνα με τις οδηγίες που
δίνει στην Εταιρεία. ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: Ο Πελάτης εγγυάται (ακόμα ανεξαρτήτως πταίσματός του) ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία, διαφυγόν κέρδος ή ηθική βλάβη που τυχόν υποστεί η Εταιρεία, καθώς και δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων και συναφείς δαπάνες που
τυχόν επωμισθεί, από τη δημοσίευση της καταχώρησής του, είτε λόγω αξιώσεων τρίτων, είτε λόγω διοικητικών προστίμων, είτε εκ πάσης αιτίας και ιδίως αν το
περιεχόμενο της καταχώρησης προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
3.1 Η Εταιρεία υποχρεούται:
α)Να παρέχει τις υπηρεσίες της που συμφωνούνται με την παρούσα και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, β)Να ολοκληρώσει την κατασκευή της
συμφωνηθείσας ιστοσελίδας όπως αυτή περιγράφεται στην Αίτηση/Σύμβαση Κατασκευής, Ανάπτυξης , Βελτίωσης και Καταχώρησης, Διατήρησης Ιστοσελίδας,
εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παράδοση του υλικού από τον Πελάτη, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη και αναγράφεται στην
πρώτη σελίδα της Αίτησης/ Σύμβασης. Σε περίπτωση ανάρτησης μεταφρασμένου κειμένου με επιμέλεια της Εταιρείας, ο Πελάτης χρεώνεται με το κόστος
μετάφρασης των κειμένων της ιστοσελίδας.
3.2 Ο Πελάτης υποχρεούται στα εξής:
α) Να καταβάλλει στην Εταιρεία τις πάσης φύσεως χρεώσεις με βάσει τον τρόπο και χρόνο που αναγράφονται στην Αίτηση/Σύμβαση, β) Να χορηγήσει στην
Εταιρεία το απαιτούμενο υλικό εντός 5 εργάσιμων ημερών. Τυχόν καθυστέρηση θα συνεπάγεται την ανάλογη καθυστέρηση στην παράδοση του έργου. Στην
περίπτωση που τα απαιτούμενο υλικό είτε δεν αποσταλεί εγκαίρως, είτε καθόλου, η Εταιρεία δικαιούται τη συμφωνημένη αμοιβή, γ) Να αποκτήσει με δική
του αποκλειστικά επιβάρυνση τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του περιεχομένου ή/και λογισμικού που ανήκουν σε τρίτους, δ)Στην περίπτωση που ο
Πελάτης έχει ήδη ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αγοράς της διεύθυνσης, κωδικούς
πρόσβασης, πάροχο, προκειμένου να γίνει η αντίστοιχη μεταβίβαση. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία. Ο Πελάτης
έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα υπαναχώρησης αζημίως αποστέλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση εντός 14 εργασίμων ημερών, αποδεδειγμένα.
3.3 Πνευματική ιδιοκτησία
Τα πνευματικά δικαιώματα της ολοκληρωμένης ιστοσελίδας που θα δημιουργήσει η Εταιρεία ανήκουν σε αυτήν. Ρητά συμφωνείται ότι ο Πελάτης δεν μπορεί
να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή τμήμα του ως άνω έργου για άλλους σκοπούς πέραν της Αίτησης/Σύμβασης. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι δεν παραβιάζονται
ισχύοντες νόμοι και δεν θίγονται δικαιώματα τρίτων (πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων κλπ). Αν προβλέπονται επεξεργασίες προτύπων, περιεχομένων,
εικόνων κλπ, ο Πελάτης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση
της Αίτησης/Σύμβασης καταπατηθούν δικαιώματα τρίτων, κυρίως πνευματικά δικαιώματα, την ευθύνη φέρει ο Πελάτης και μόνο. Οφείλει δε να απαλλάξει την
εταιρεία από κάθε αξίωση τρίτων που γίνεται εις βάρος της για καταπάτηση τέτοιων δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων εξόδων).
Απαγορεύεται δε ρητά η εκμετάλλευση ή/και μεταβίβαση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε τρίτους, άνευ της έγγραφης άδειας της Εταιρείας.
3.4 Εξουσιοδοτήσεις
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία, υπογράφοντας την Αίτηση/Σύμβαση, να σχεδιάσει, κατασκευάσει, αναπτύξει, βελτιώσει και διατηρήσει την ιστοσελίδα
του Πελάτη είτε στο Διαδικτυακό χώρο, είτε σε Server για Web Hosting της επιλογής της Εταιρείας. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να έχει πρόσβαση σε
αυτόν τον λογαριασμό, καθώς και την υπηρεσία Web Hosting να παρέχει άδεια εγγραφής για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Πελάτη και για οποιοδήποτε

περιεχόμενο ή πρόγραμμα Τρίτων απαιτείται η πρόσβαση για την παροχή των υπηρεσιών. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία για όλες της ενέργειες
απόκτησης για λογαριασμό του Πελάτη διεύθυνσης ιστοσελίδας (domain name), καθώς και να δημοσιοποιεί το σύνολο της ιστοσελίδας του σε διαδικτυακές
μηχανές αναζήτησης και άλλους καταλόγους το διαδικτύου.
3.5 Μεταβολές παρεχομένων υπηρεσιών, μηχανές αναζήτησης
Δεν επιτρέπονται μεταβολές στις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς την έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, ούτε
μπορεί να εγγυηθεί για την κατάταξη της ιστοσελίδας σε συγκεκριμένη θέση μ ιας μηχανής αναζήτησης.
3.6 Ο Πελάτης υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ιστοσελίδας του, να αποστείλει στο info@halandri4u.gr όλες τις τυχόν αλλαγές
που αφορούν την ιστοσελίδα του. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος, οποιαδήποτε αλλαγή ζητηθεί από τον Πελάτη θα επιφέρει και το ανάλογο
κόστος.
3.7 Μετά την ανάρτηση της ιστοσελίδας και του χρονικού ορίου των αλλαγών, εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί γίνεται η παράδοση των κωδικών πρόσβασης στην
ιστοσελίδα του. Η Εταιρεία δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας της ιστοσελίδας, εάν όμως ο Πελάτης προβεί με δική του ευθύνη μεταβολές στην ιστοσελίδα που
επηρεάζουν τον τρόπο που αναγνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης την ιστοσελίδα, ή καθιστούν αδύνατη την προβολή της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δεν φέρει
καμία ευθύνη.
4. ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το τίμημα, οι όροι πληρωμής και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, αναγράφονται στην Αίτηση/Σύμβαση, το δε τίμημα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε
ισχύοντα ΦΠΑ. Το τίμημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Σε περίπτωση διακανονισμού με δόσεις αυτές είναι
ισόποσες μηνιαίες και η κάθε μία είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από τη λήξη της και μετά, επιβαρύνεται δε με το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας. Σε
περίπτωση διακανονισμού με δόσεις αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα έστω και μια δόση καθίσταται αυτοδίκαια ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και οι λοιπές.
Συμφωνείται ρητά ότι η ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης της Εταιρείας για το τίμημα αποδεικνύονται πλήρως από την Αίτηση/Σύμβαση, το τιμολόγιο της
Εταιρείας (ακόμη και χωρίς αποδοχή του Πελάτη) ή από τη μηχανογραφημένη λογιστική καρτέλα της Εταιρείας για τον Πελάτη ή από καταχώρηση του
τιμολογίου στα λογιστικά βιβλία του Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του. Τα σύο
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ρητά ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι κατάλληλα για την έκδοση διαταγής
πληρωμής από την Εταιρεία κατά του Πελάτη σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Η εξόφληση της Εταιρείας αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο
από εξοφλητική απόδειξη νομίμως υπογεγραμμένη από το αρμόδιο στέλεχός της ή από παραστατικά πιστωτικών ιδρυμάτων.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Τα Συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι νομιμοποιούνται πλήρως να υπογράψουν την παρούσα Αίτηση/Σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς περιορισμό ή απαγόρευση από προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.
5.2 Η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει συμβάσεις για κατασκευή έργου ή/και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με την παρούσα,
εγγυάται όμως ότι δεν θα συνάψει συμβάσεις με τρίτους που αντίκεινται στην παρούσα Αίτηση/Σύμβαση.
5.3 Ο Πελάτης εγγυάται ότι ούτε έχει, ούτε πρόκειται να συνάψει με τρίτους συμβάσεις που αντίκεινται στο περιεχόμενο της παρούσας.
5.4 Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του
ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
5.5 Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της παρούσας, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε
δικαιώματα τρίτων (σήματα, πνευματικά δικαιώματα, συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά κλπ.). Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα
ή τις άδειες χρήσης του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία και δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό
που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της παρούσας.
5.6 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της παρούσας δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη. Η
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφράσει ή δημοσιεύσει πάσης φύσεως κείμενο ή φωτογραφικό ή άλλο υλικό σε περίπτωση που αυτό
περιέχει άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
5.7 Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω
παραβιάσεων, το Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους έξοδα (άμυνας,
δικαστικά και άλλα) που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω αντισυμβαλλόμενος θα ενημερώσει εγκαίρως και
πλήρως τον άλλο συμβαλλόμενο για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα ανωτέρω και ότι θα καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς
αντίκρουση ή την επίτευξη συμβιβασμού.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
6.1 Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και για ένα έτος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα της Αίτησης/Σύμβασης.
Για συμβάσεις με αυτόματη ετήσια ανανέωση, εφόσον δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, η παρούσα είναι έγκυρη, ισχυρή,
αυτομάτως ανανεούμενη και η συμφωνηθείσα διάρκεια της ανανεώνεται συνεχώς αυτόματα για τους ίδιους μήνες διάρκειας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
συμφωνούν ρητά ότι η Εταιρεία, στις συμβάσεις αυτόματης ανανέωσης, διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το τίμημα προβολής υπό την προϋπόθεση έγγραφης
ενημέρωσης του Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν αποδέχεται την αύξηση έχει δικαίωμα να μην ανανεώσει την παρούσα εντός προθεσμίας 15 ημερών από την
παραλαβή της ειδοποίησης αύξησης, επιστρέφοντας στην Εταιρεία με αποδεδειγμένο τρόπο, τη δήλωση άρνησης και καταγγελίας της σύμβασης. Εφόσον η
σύμβαση συμφωνήθηκε ως αυτομάτως ανανεούμενη κατά τη λήξη της και δεν υπάρχει αύξηση του τιμήματος, αυτή ανανεώνεται αυτομάτως. Εφόσον ο
Πελάτης δεν επιθυμεί τη συνέχιση της παρούσας σύμβασης προβολής του, δύναται να την καταγγείλει αζημίως 60 ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της
εκάστοτε ημερομηνίας λήξης, Η αποστολή της καταγγελίας πρέπει να είναι με αποδεδειγμένο έγγραφο τρόπο και με βεβαία ημερομηνία παραλαβής της από
την Εταιρεία.
6.2 Όλοι οι όροι της παρούσας Αίτησης/Σύμβασης συμφωνείται ότι είναι ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από το ένα συμβαλλόμενο μέρος παρέχει
στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως, τα αποτελέσματα της οποίας θα επέρχονται 5 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή αυτής από
το άλλο μέρος. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, α) Η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει, εάν ζητηθεί εγγράφως, το υλικό που ανήκει στον Πελάτη
και β) Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την αναλογία της συμφωνηθείσας αμοιβής που αντιστοιχεί στο στάδιο των εργασιών που έχουν ήδη
αποπερατωθεί από την Εταιρεία. Όσο αφορά την ιστοσελίδα του Πελάτη, θα στερείται του περιεχομένου αυτής και το domain name θα ισχύει για το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται στους όρους αγοράς του από την αρμόδια αρχή (ΕΕΤΤ). Εάν ο Πελάτης κατά τη λήξη της ετήσιας Αίτησης/Σύμβασης δεν επιθυμεί
να ανανεώσει το website του, η Εταιρεία θα του μεταβιβάσει το domain name εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της Αίτησης/Σύμβασης, εφόσον ο Πελάτης έχει
εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του για τη μεταβίβαση και εφόσον έχει αποπληρώσει όλες τις οφειλές του προς την Εταιρεία. Η μεταβίβαση γίνεται βάσει
των οδηγιών που ορίζει η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Περισσότερες για τη διαδικασία μεταβίβασης των domain names
μπορούν να αναζητηθούν στο www.eett.gr. Μετά τη λήξη της Σύμβασης εκτός από το domain name θα λαμβάνει, εντός ενός (1) μηνός, μέσω e- mail και το
περιεχόμενο του site.
6.3 Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη προβολής ή την κατασκευή ιστοσελίδας του Πελάτη τεκμαίρεται η αποδοχή του έργου και ουδεμία
αξίωση μπορεί να ασκηθεί.
6.4 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια domain names, εξαιτίας μη εξόφλησης από τον Πελάτη τυχόν οφειλών του, εκκρεμότητα για
την οποία η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη ένα (1) μήνα προ της ημερομηνίας λήξης της αγοράς του σχετικού domain name. Ρητά συμφωνείται ότι η
επιλογή του ονόματος της διεύθυνσης της ιστοσελίδας είναι της απολύτου επιλογής του Πελάτη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη επί αυτού.
7. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία: α) για περιστατικά που οφείλονται στη δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για
τυχερά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας εταιρείας ηλεκτροδοτήσεως,

τηλεπικοινωνιακού δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, ή της υπηρεσίας web hosting, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει
την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών, γ) για οποιαδήποτε ζημία που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας.
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας των μερών, μη συνοδευόμενη από κενάνα άλλο έγγραφο ή προφορική συμφωνία. Η σύναψη της
παρούσας σύμβασης και οι όροι της αποδεικνύονται και τροποποιούνται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, μαρτύρων, ακόμη
και όρκου. Ο Πελάτης φέρει τον κίνδυνο της αναρμόδιας εκπροσώπησης του έναντι της Εταιρείας, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εργάζονται στην υπηρεσία του,
είναι συνεταίροι, ή σχετίζονται με οιονδήποτε τρόπο μαζί του. Η ευθύνη της Εταιρείας έναντι του Πελάτη για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση ηθικής
βλάβης εκ συμβάσεως, αδικοπραξίας, ή διοίκηση αλλοτρίων περιορίζεται στο ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής και εφόσον αυτή πράγματι καταβλήθηκε. Ο
Πελάτης προβαίνει στην καταχώρηση επαγγελματικής προβολής για την εξυπηρέτηση της εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί με
επιχειρηματική οργάνωση. Ο Πωλητής που μεσολαβεί για τη σύναψη της παρούσης έχει εξουσία μόνο για τη διακίνηση των σχετικών εγγράφων και την
παραλαβή της πρότασης του Πελάτη. Δεν εκπροσωπεί την Εταιρεία, αλλά συμβουλεύει τον Πελάτη κατά τη συμπλήρωση της παρούσας και δεν μπορεί να
δεσμευθεί προφορικά για τυχόν έτερες συμφωνίες πέραν των αναγραφομένων στην Αίτηση/Σύμβαση. Ο Πελάτης δηλώνει ότι παρέλαβε αντίγραφο της
παρούσης κατά την ημερομηνία που αναφέρεται και αποδέχεται τους όρους. Στις τηλεφωνικές πωλήσεις η Εταιρεία αποστέλλει το παρόν μαζί με δήλωση
υπαναχώρησης.
9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη, ο οποίος δίνει την συγκατάθεσή του στην Εταιρεία να επεξεργάζεται ελεύθερα ή/και να κοινοποιεί τα προσωπικά του
δεδομένα που καθιστούν γνωστά στην Εταιρεία για την προβολή του σε όλα τα προϊόντα της Εταιρείας, για την πρόσθετη και δωρεάν προβολή του Πελάτη
μέσω συνεργαζομένων με την Εταιρεία επιχειρήσεων, για προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων με αυτήν Εταιρειών για
ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων και γενικά για εμπορικούς και διαφημιστικούς
σκοπούς, για την τήρηση φορολογικών υποχρεώσεών της καθώς και για την είσπραξη του τιμήματος. Ο Πελάτης συγκατατίθεται ιδίως στην κοινοποίηση των
προσωπικών του δεδομένων σε τρίτες επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την είσπραξη του τιμήματος ή σε εταιρείες factoring και προεξόφλησης απαιτήσεων ή
σε πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας ή σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Ο Πελάτης συγκατατίθεται
και αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να λαμβάνει πληροφορίες από εταιρείες εμπορίας προσωπικών πληροφοριών για τη διαπίστωση της πιστοληπτικής
του ικανότητος. Επίσης ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρεία με την παρούσα σχετικά με το δικαίωμά του: α) για ενημέρωση σχετικά με
την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του και την ανακοίνωση τους σε τρίτους από την Εταιρεία μέσω των προϊόντων της ή συνεργαζομένων
επιχειρήσεων. β) για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία . γ) για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων του που τον αφορούν
σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο
Πελάτης γνωρίζει ότι στην ηλεκτρονική προβολή του μέσω της ιστοσελίδας www.halandri4U.gr, των όρων χρήσης της οποίας και αποδέχεται με την υπογραφή
του παρόντος, υπάρχει πεδίο με την ένδειξη «σχόλια» στο οποίο θα παρατίθενται απόψεις των χρηστών της ιστοσελίδας.
10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ
Η προβλεπόμενη από τους παραπάνω όρους ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη και επιφέρει τα κατά την
Αίτηση/Σύμβαση και το νόμο σχετικά αποτελέσματα μόνον όταν αποδεικνύεται πλήρως είτε δια συστημένης επιστολής, είτε αποτύπωση λήψεως αποστολής
fax, είτε στοιχείων αποστολής λήψεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τα δικαστήρια των Αθηνών ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά σε σχέση με ή με αφορμή την παρούσα Αίτηση/Σύμβαση, την ερμηνεία,
εκτέλεση, ή τη λήξη της, καθώς επίσης και για διαφορές που σχετίζονται με τα αξιόγραφα που παραδίδονται στην Εταιρεία για την εξόφληση του συμβατικού
τιμήματος.

