
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όροι Και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας 
 

1. Γενικά 
 
Η Ιστοσελίδα www.weboxit.com (στο εξής «η Ιστοσελίδα» ή «η Ιστοσελίδα μας») ανήκει στην εταιρεία με την 

επωνυμία «WEBOXIT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

«WEBOXIT» (στο εξής «η εταιρεία» ή «η εταιρεία μας» ή «εμείς») που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής και έχει 

αριθμό ΓΕΜΗ 156657707000. 

 

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους 

και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν καθώς και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το 

σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.  

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας που περιέχονται στο παρόν σε συνδυασμό με την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies, οι οποίες συναρτώνται στο παρόν και αποτελούν 

αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, συνιστούν τη συνολική 

συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και κάθε χρήστη ή επισκέπτη αυτής, και καθίστανται δεσμευτικοί 

αποκλειστικά για αυτούς.  

Παρακαλούμε, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, καθώς αυτοί διέπουν 

την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας, τη χρήση αυτής, την εγγραφή σας ως μέλος/χρήστης και το δικαίωμα 

χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών μας. 

Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας ή/και χρήση αυτής και των λοιπών υπηρεσιών μας, αποδέχεστε 

ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους 

παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. 

2. Χρήση Υπηρεσιών 

Η επίσκεψη στην παρούσα Ιστοσελίδα, η χρήση αυτής, καθώς και των εφαρμογών και υπηρεσιών που 

προσφέρονται, είναι οικειοθελής.  

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική ή/και επαγγελματική χρήση, ενώ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες οποτεδήποτε, όπως και όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Διατηρούμε το 

δικαίωμα να μεταβάλουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας αλλά και να αλλάζουμε, 

τροποποιούμε, περιορίζουμε ή να αποκλείουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας σε οποιονδήποτε, 

οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε ή ακόμα και για κανέναν λόγο. 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες των υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους 

οποτεδήποτε, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους (για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό του λογαριασμού χρήστη δείτε παρακάτω τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του όρου 5). 
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3. Εγγραφή χρήστη και Διαχείριση Λογαριασμού 

Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση και να κάνει χρήση των 

εφαρμογών και υπηρεσιών μας, θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης/μέλος της Ιστοσελίδας μας, 

δημιουργώντας τον δικό του προσωπικό ή επαγγελματικό λογαριασμό, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα 

εγγραφής και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η εγγραφή χρήστη προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνονται στην Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies, η δε αποδοχή αυτή ζητείται πάντοτε και είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής χρήστη.  

Κάθε χρήστης θα καλείται να επιλέξει ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό για την είσοδο στον προσωπικό 

του λογαριασμό.  

Ως χρήστες δεσμεύεστε να παρέχετε όλες τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων το 

ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας ή την έδρα σας εάν η εγγραφή αφορά σε νομικό πρόσωπο, 

τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το τηλέφωνό σας, για την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα 

μας. Οι προαναφερόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι πάντοτε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.  

Ως χρήστες, επίσης, συμφωνείτε να ενημερώνετε όποτε χρειάζεται τα στοιχεία σας, ώστε αυτά να διατηρούν 

πάντοτε την εγκυρότητα και ακρίβειά τους. Εφόσον επιθυμείτε, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να 

διορθώσετε ή να ενημερώσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες στις 

ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή/και να αποκλείσει την 

πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, σε περίπτωση που παρέχετε ή εύλογα 

υποψιαζόμαστε ότι έχετε παράσχει στοιχεία τα οποία είναι ψευδή, ανακριβή και ελλιπή.  

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι θα διατηρήσει τα στοιχεία κάθε χρήστη για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργός 

ο λογαριασμός του στην Ιστοσελίδα μας, ή όπως άλλως ορίζει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων και Χρήσης Cookies. 

4. Συνθηματικό Χρήστη και Προστασία στοιχείων πρόσβασης 

Κάθε χρήστης που εγγράφεται στην Ιστοσελίδα μας και δημιουργεί τον προσωπικό ή επαγγελματικό του 

λογαριασμό, θα κληθεί να επιλέξει για κάθε λογαριασμό ένα ειδικό συνθηματικό χρήστη. Ως εγγεγραμμένοι 

χρήστες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του ονόματος χρήστη και του 

συνθηματικού σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη που διενεργείται με το συνθηματικό χρήστη 

υπό την ιδιότητά σας ως μέλος, εξουσιοδοτημένη ή μη. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το συνθηματικό χρήστη, 

μπορείτε να το ανακτήσετε, ακολουθώντας τα σχετικά βήματα και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 

που θα σας ζητηθούν. 

Συμφωνείτε να μη γνωστοποιείτε το συνθηματικό χρήστη σε κανέναν μη εξουσιοδοτημένο τρίτο. Εάν υποπέσει 

στην αντίληψη σας περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του λογαριασμού σας ή/και των λογαριασμών που 

διατηρείτε εκ μέρους τρίτων ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ή/και των λογαριασμών σας, καλείστε να μας 

ενημερώσετε άμεσα εγγράφως. 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια στην Ιστοσελίδα μας που μπορεί να προκύψει από την τυχόν 

αποτυχία σας να διατηρήσετε το συνθηματικό χρήστη ασφαλές και εμπιστευτικό. Συγκεκριμένα, είστε 

υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του 

συνθηματικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω της μη τήρησης της εμπιστευτικότητάς του, διαρροής του ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από 

τους χρήστες, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση  



 

του συνθηματικού τους. 

5. Τερματισμός του λογαριασμού χρήστη 

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να τερματίσει τη λειτουργία του λογαριασμού σας ανά 

πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση ή επεξήγηση, εάν παραβιάσετε κάποιον 

από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων που εμπεριέχονται 

στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies, ή εάν κάνετε κατάχρηση της 

Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας ή εάν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας για 

ανάρμοστο σκοπό κατά παράβαση των όσων ορίζονται παρακάτω στον όρο 6. 

Εάν εσείς επιθυμείτε να καταργήσετε το λογαριασμό σας και να διακόψετε τη συμμετοχή σας στην Ιστοσελίδα 

μας, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας την επιλογή 

«Διαγραφή Λογαριασμού». Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι από τη στιγμή που θα 

τερματίσετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας, δεν θα έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας, 

ενώ τα στοιχεία σας θα διαγραφούν οριστικά, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies. 

6. Συμπεριφορά χρηστών 

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και 

πρόσφορη χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται από εμάς.  

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας 

για: 

1. να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, 

2. να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:  

 

i. παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας),  

ii. προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό περιεχόμενο), 

iii. έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, 

iv. παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα τρίτων, 

3. να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της παρούσας 

Ιστοσελίδας, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη μας ή τη φήμη τρίτων, να θέσουν 

σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου μας, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει 

πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται από εμάς ή να 

παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από εμάς, 

4. να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή 

μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), 

συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, 

καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας, 

5. να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή 

οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, 

καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την παρούσα Ιστοσελίδα. 

Οι χρήστες απαγορεύεται να καταχωρούν στην Ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε υλικό ή περιεχόμενο είναι 

απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, ή ενδέχεται να παραβιάζει το νόμο και τα χρηστά και  



 

συναλλακτικά ήθη. 

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας για σκοπό 

άλλον από αυτό για τον οποίο εγγράφηκαν στην Ιστοσελίδα μας και για χρήση πέρα από την προσωπική ή 

επαγγελματική. 

Οι χρήστες απαγορεύεται να συλλέγουν ή αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία ανήκει σε τρίτους χρήστες, 

χωρίς τη συναίνεση αυτών.  

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της 

Ιστοσελίδας μας, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία μας για κάθε θετική και αποθετική 

της ζημία.  

Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δικαιωμάτων τους, δεν 

συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά. 

8. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Η Ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβανομένων χωρίς 

περιορισμό των σχεδίων, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, λογοτύπων, οι εφαρμογές καθώς και 

όλο το λογισμικό, οι βάσεις δεδομένων, τα εμπορικά σήματα, και όλο εν γένει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας 

μας (στο εξής «το Περιεχόμενο»), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας μας, εκτός αν 

δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του 

ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.  

Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και απαγορεύεται να τροποποιηθεί ή να δεχθεί οποιαδήποτε άλλη 

παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. 

Το Περιεχόμενο δεν δύναται να πωληθεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναρτηθεί ηλεκτρονικά, 

αναμεταδοθεί ή μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας. 

Τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες ή/και τα εμπορικά σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν 

εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, αποτελούν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων και 

συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για αυτά. 

Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή 

δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής του Περιεχομένου, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας μας ή των 

τρίτων που μπορεί να κατέχουν δικαιώματα επί των αγαθών ή/και υπηρεσιών ή/και εμπορικών σημάτων που 

μπορεί να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας. 

9. Σύνδεση με Διαδικτυακούς Τόπους τρίτων 

Η παρούσα Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners 

σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την 

ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, 

αποκλειομένης έτσι κάθε ευθύνης της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής 

και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι χρήστες της Ιστοσελίδας 

μας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται 

απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.  

Οι «σύνδεσμοι» αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για δική σας ευκολία και συνεπώς η σύνδεσή σας μέσω της 

Ιστοσελίδας μας με άλλες ιστοσελίδες ή διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ’ ευθύνη σας και χωρίς την άδεια 

της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων  



 

 

τρίτων ούτε για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών 

πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 

10. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες - Διαθεσιμότητα 

Η εταιρεία μας θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρ’ όλ’ αυτά, ενδέχεται αυτές να καταστούν μη διαθέσιμες, αποκλειομένης 

της ευθύνης μας, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε διάρκεια και χωρίς προειδοποίηση, εξαιτίας 

αναγκαίων διαδικασιών συντήρησης και αναβαθμίσεων ή εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που τυχόν 

προκύψουν από τον μεγάλο αριθμό των χρηστών που ενδεχομένως να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον 

διαδικτυακό τόπο ταυτόχρονα, ή για άλλους λόγους παρεμβολής, ή εξαιτίας άλλων προβλημάτων ή λόγων 

ανωτέρας βίας.   

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία και μετάδοση της Ιστοσελίδας μας ή να διακόψει 

ή να τροποποιήσει μερικές ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, ανά πάσα χρονική στιγμή, κατά τη διακριτική 

της ευχέρεια, χωρίς ειδοποίηση ή επεξήγηση. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που 

λάβει χώρα κάτι ή όλα εκ των ανωτέρω. 

11. Περιορισμοί Ευθύνης – Δήλωση αποποίησης 

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται εφόσον 

εντοπίζονται, χωρίς όμως η εταιρεία μας να δύναται να εγγυηθεί την εξ ολοκλήρου διόρθωσή τους. Η εταιρεία 

μας, επίσης, δεν δύναται να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εγκυρότητα ή μη 

παραβίαση του περιεχομένου της Iστοσελίδας μας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Παρόλο που η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση 

ιών ή επιβλαβών ή κακόβουλων λογισμικών στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι 

λειτουργίες της ιστοσελίδας μας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και 

δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη, οφειλόμενη σε φόρτωση ή 

αλλοίωση ή μόλυνση από ιούς ή επιβλαβή ή κακόβουλα λογισμικά, ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις 

τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, έναντι 

του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου, για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, 

που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το λογαριασμό χρήστη, με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση 

σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης στο σύνολό τους, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της 

Ιστοσελίδας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια 

των Αθηνών. 

13. Τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση, ενώ 

κάθε τροποποίηση θα έχει άμεση ισχύ από τη στιγμή που θα ενσωματώνεται στην Ιστοσελίδα μας. Η παρούσα 

ιστοσελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής και 

των υπηρεσιών μας. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας μετά την εφαρμογή 

των τροποποιήσεων, υποδηλώνει την αποδοχή τους από τον εκάστοτε χρήστη. Για το λόγο  



 

 

αυτό, κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και προϋποθέσεις 

χρήσης.  

 

14. Πρόσθετοι Όροι 

 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ισχύον νομικό πλαίσιο ή καταστεί 

ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς 

όμως σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, 

δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των λοιπών όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι 

όροι θα αντικαθίστανται από άλλους έγκυρους όρους. 

 

15. Επικοινωνία 

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος ή/και αιτήματος, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την εταιρεία μας γραπτώς, τηλεφωνικώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής: customercare@weboxit.com 
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