
Όροι και Προϋποθέσεις 

1. Προοίμιο 

1.1. Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής «Δικτυακός Τόπος») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία 

«GREENVOLT NEXT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, θέση 

Βακαλόπουλο -Κάτω Χαρβάτι επί της αγροτικής οδού Πλουτάρχου αρ. 21 (εφεξής «Εταιρεία» ή 

«εμείς»). Η χρήση του Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής 

«Όροι»). Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου σημαίνει ότι οι επισκέπτες/χρήστες (εφεξής 

«χρήστες» ή «εσείς») του Δικτυακού Τόπου έχουν διαβάσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους. Σε 

περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και 

του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. 

 

1.2. Ο Δικτυακός Τόπος παρέχεται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης δυνητικών πελατών, πελατών 

καθώς και προσώπων που σκέφτονται το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Εταιρεία μας. Οι χρήστες 

μπορούν να επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο και να περιηγηθούν σε αυτόν χωρίς χρέωση και χωρίς 

εγγραφή. 

 

1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους κάτωθι Όρους με ανάρτηση 

της ενημερωμένης εκδοχής τους, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να 

ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων, η χρήση εκ 

μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο 

σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων και τη δέσμευσή σας από 

αυτούς. 

 

2. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

 

2.1. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, στον 

πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων 

εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του 

Δικτυακού Τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις 

ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η 

επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε 

τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε 

τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του. 

2.2. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που περιέχονται ή 

εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και εμπορικά 

σήματα της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών του Ομίλου που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

3. Προσωπικά Δεδομένα 

Η Πολιτική Απορρήτου  περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά 

δεδομένα των χρηστών του Δικτυακού Τόπου. Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί επίσης μικρά αρχεία 

κειμένου (cookies), των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην 

Πολιτική Cookies.  



4. Ιστοσελίδες τρίτων μερών 

4.1. Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς 

τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν 

ευθύνεται η Εταιρεία για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως 

βλάβη υποστούν οι χρήστες που τους ακολουθούν. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι 

οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει 

ή/και να προσθέτει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το 

περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή. 

4.2. Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία σε 

καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων που περιλαμβάνει, τις 

υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν. 

5. Απουσία Εγγύησης 

5.1. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση 

ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά 

του για συγκεκριμένο σκοπό. 

5.2. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και 

τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη 

θα διορθώνονται. Επίσης, μολονότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται 

καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.  

6. Περιορισμός Ευθύνης 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για 

οποιασδήποτε μορφής ζημία προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των 

περιεχομένων του, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή 

την πιθανότητα. 

7. Λοιποί Όροι 

7.1. Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε 

διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες Όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην Δικαστήρια 

της Αθήνας. 

7.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο με 

αρμόδια δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των 

υπόλοιπων διατάξεων των Όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. 

 

 


