Όροι Χρήσης
Η ιστοσελίδα www.e-wallsticker, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που εκθέτει και διαθέτει διακοσμητικά
αυτοκόλλητα μέσω του διαδικτύου.
Η επιχείριση e-wallsticker που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.e-wallsticker, προσφέρει τις υπηρεσίες της
υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να
διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του e-wallsticker μόνο εφόσον
τους αποδέχεται πλήρως:
Η επιχείριση e-wallsticker παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού της τόπου υπηρεσίες ηλεκτρονικού
εμπορίου. Στις σελίδες του e-wallsticker συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις ανάλογες του περιεχομένου του
δικτυακού τόπου. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες συμπεριληφθούν στο e-wallsticker υπόκεινται
στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του
e-wallsticker κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "ως έχει".
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του e-wallsticker και η σχετική πρόσβαση
μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου
παραμονής στο Ιnternet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.
Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα
τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-wallsticker
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του e-wallsticker συμφωνεί
να:
1. παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από
το e-wallsticker στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του
2. διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα,
ενημερωμένα και πλήρη.
Το e-wallsticker παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού
τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά
υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να
ειδοποιούν άμεσα το e-wallsticker για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και
οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την
προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε
χρήσης (Logout). Το e-wallsticker δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των
μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η
διαγραφή του μπορεί να επιτευχθεί ενημερώνοντάς μας εδώ.
Το e-wallsticker διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των
υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το e-wallsticker διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη
χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους
χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
Το e-wallsticker δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών
που διαφημίζονται στο e-wallsticker και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει
από τη μεταξύ τους σχέση.
Σχετικά με την Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το
περιεχόμενο του e-wallsticker, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των
παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του e-wallsticker και προστατεύονται από τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς,
κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,
αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε
έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς

απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το e-wallsticker, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά
δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα
σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει,
πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του
περιεχομένου του e-wallsticker.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης αμέλειας, το e-wallsticker δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο
επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του e-wallsticker παρέχονται "ως ακριβώς έχουν" χωρίς καμία εγγύηση
εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ewallsticker αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως
περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα
συγκεκριμένο σκοπό.
Το e-wallsticker δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει
μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά
την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα
οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το e-wallsticker σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των web sites και των
σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Το e-wallsticker είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από
απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών.
Έτσι, το e-wallsticker υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού
Την τιμή
Την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς
Τον φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
Τον τρόπο πληρωμής
Τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης
Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής
Το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του e-wallsticker δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του
ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους
αρμόδιους παροχείς (ISPs) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.
Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του e-wallsticker λαμβάνει
εθελοντικά με την εγγραφή του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του e-wallsticker και ως εκ τούτου
προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το ewallsticker διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της
διαγραφής του από αυτές.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του e-wallsticker, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους,
διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και
αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη
συνολική συμφωνία μεταξύ του e-wallsticker και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε
δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί
τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
Σύμφωνα με το άρθρο 14, ενότητα 1 ODR-VO: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS) κανοντας κλικ στο ling http://ec.europa.eu/consumers/odr/ μπορείτε να
ενημερωθείτε.

