Όροι Παροτής σνδρομηηικής Σηλεόραζης

Οριζμοί
Τπηρεζία σνδρομηηικής Σηλεόραζης: Η Τπεξεζία πνπ παξέρεη ζηνλ Πειάηε πξόζβαζε ζε
ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ζε δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θαζώο θαη δπλαηόηεηα ελνηθίαζεο ηαηληώλ,
απνθιεηζηηθά γηα ηδησηηθή ρξήζε.
Η ελεξγνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο πξνϋπνζέηεη ζύλδεζε ζε επηιεγκέλα
παθέηα ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ, όπσο είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν θαη
παξέρεηαη κέζσ Φεθηαθνύ Γέθηε ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ηειεόξαζε ηνπ Πειάηε. Η Τπεξεζία είλαη
ε ηειενπηηθή κεηάδνζε ησλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνλ Πειάηε έλαληη ησλ ηειώλ πνπ
νξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξείαο. Η ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ νξηζηηθή ηαρύηεηα
πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. ε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο
ζην δηαδίθηπν θαη πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο, ε ηειεπηαία ιακβάλεη θαηά πξνηεξαηόηεηα ην
απαηηνύκελν εύξνο δώλεο (bandwidth).
Φηθιακός Γέκηης (αποκωδικοποιηηής): Ο ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζπλδέεηαη ζην βαζηθό
Σειεπηθνηλσληαθό Δμνπιηζκό, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ νπνίνπ, είλαη αδύλαηε ε παξνρή ηεο
Τπεξεζίαο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο πνπ πξνβιέπεη ε παξνύζα.
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ
Η Δηαηξεία δύλαηαη λα παξέρεη ζε πθηζηάκελνπο Πειάηεο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ
Σειεπηθνηλσληαθή Τπεξεζία, ηελ Τπεξεζία πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο, εθόζνλ πιεξνύληαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή ελεκέξσζε απηώλ θαη ε ππνγξαθή ηεο
αληίζηνηρεο Αίηεζεο πλδξνκήο.
2. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
2.1 Η Δηαηξεία ελεξγνπνηεί ηελ Τπεξεζία, εθόζνλ πιεξνύληαη αζξνηζηηθά νη παξαθάησ
πξνϋπνζέζεηο:
Α. Ο Πειάηεο είλαη Οηθηαθόο Πειάηεο άλσ ησλ 18 εηώλ θαη έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ηπρόλ
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία.
Β. Ο Πειάηεο έρεη ζε ιεηηνπξγία ηειεθσληθή ζύλδεζε, εληόο ησλ νξίσλ Αζηηθνύ Κέληξνπ ζην
νπνίν ιεηηνπξγεί DSLAM θαηάιιεινπ ηύπνπ.
Γ. Ο Πειάηεο έρεη ζε ιεηηνπξγία ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν.
Γ. Η πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε είλαη ηερληθώο εθηθηή.
2.2 Μεηαθνξά ηεο ηειεθσληθήο ζύλδεζεο ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο εθηόο εάλ είλαη
ηερληθά εθηθηή ε παξνρή ηεο Τπεξεζία ζηε λέα γξακκή ή ζηε λέα δηεύζπλζε ηνπ Πειάηε. ηελ
πεξίπησζε απηή ν ρξόλνο πνπ απνκέλεη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειάρηζηεο δέζκεπζεο (εθόζνλ
ππάξρεη) δηαηεξείηαη.
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
3.1. Η ηζρύο ηεο Τπεξεζίαο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο εθθηλεί από ηελ παξαιαβή ηνπ Φεθηαθνύ
Γέθηε. Η Τπεξεζία πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο παξακέλεη ελεξγή γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη
ελεξγή ε Σειεπηθνηλσληαθή Τπεξεζία.
3.2. Ο Πειάηεο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη απηνηειώο ηελ Τπεξεζία πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο
απνζηέιινληαο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν Αίηεκα Γηαθνπήο Τπεξεζηώλ κε ζπζηεκέλν
ηαρπδξνκείν ή κε fax ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, ην νπνίν ζα ινγίδεηαη όηη ηζρύεη ηξηάληα
(30) εκέξεο κεηά από ηε ιήςε ηνπ. Η Δηαηξεία δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο από ηνλ Πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλίδεηαη όηη
εθόζνλ ν Πειάηεο πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, νθείιεη λα θαηαβάιιεη ηα
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αληίζηνηρα ηέιε απελεξγνπνίεζεο όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν ηεο
Δηαηξείαο, εθηόο θαη αλ άιισο νξίδεηαη από ηελ εθάζηνηε πξνζθνξά.
3.3. Η παξνρή ηεο Τπεξεζίαο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε ηεο
ζύλδεζεο ηεο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Πειάηε θαη ηνύην δύλαηαη λα πηζηνπνηείηαη
θαηόπηλ ελεξγνπνίεζεο ηεο Σειεπηθνηλσληαθήο ύλδεζεο ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε
ζύλδεζε δελ ππνζηεξίδεη ηελ Τπεξεζία πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο, ν Πειάηεο ζα ζπλερίδεη λα
ιακβάλεη ηελ Σειεπηθνηλσληαθή Τπεξεζία κε ηηο αλάινγεο ρξεώζεηο θαη ηε ζρεηηθή ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ελ ιόγσ Τπεξεζία, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν Πειάηεο ζα
επηζηξέςεη ζηελ Δηαηξεία ηνλ Φεθηαθό Γέθηε πνπ ηνπ είρε παξαζρεζεί γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ
Τπεξεζία πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο εληόο 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ κε ηαρπκεηαθνξέα πνπ
ζα ηνπ ππνδείμεη ε Δηαηξεία, άιισο ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη πιήξσο ηελ Δηαηξεία βάζεη ηνπ
ηζρύνληνο ηηκνθαηαιόγνπ πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. Ρεηά
νξίδεηαη ζηελ παξνύζα όηη ε θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ ζα
ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηαγγειία ηεο παξνύζεο, όρη, όκσο, θαη ην αληίζηξνθν.
3.4. Με ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο παξνύζαο όιεο νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκεο
θαη απαηηεηέο θαη ν Πειάηεο, πνπ έιαβε ηνλ Φεθηαθό Γέθηε κε ρξεζηδάλεην από ηελ Δηαηξεία,
νθείιεη λα ηνλ επηζηξέςεη ζε θαηάζηαζε πνπ δηθαηνινγείηαη από ηε ζπλήζε ρξήζε θαη θζνξά από
ην ρξόλν, εληόο 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ κε ηαρπκεηαθνξέα πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Δηαηξεία,
άιισο ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ζρεηηθά ηελ Δηαηξεία, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν
επηπξόζζεην ηέινο απνζύλδεζεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο,
ζην δηαδηθηπαθό ηεο ηόπν.
4. ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ
4.1. Ο Πειάηεο πξνκεζεύεηαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο
πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηελ Δηαηξεία, ε νπνία ηνλ ρξεζηδαλείδεη ζε
απηόλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ παξερόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή, εγγύεζε ελόο έηνπο. Η παξαιαβή
ηνπ ελ ιόγσ εμνπιηζκνύ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην όηη ν Πειάηεο έρεη απνδερζεί θαη ζπλαηλέζεη
ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο.
4.2. Σπρόλ βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Φεθηαθνύ Γέθηε πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε θαη κόλν
εθόζνλ δηθαηνινγνύληαη από ηε ζπλήζε ρξήζε θαη θζνξά από ην ρξόλν επηδηνξζώλνληαη από ηελ
Δηαηξεία θαζ’ όζνλ ρξόλν ν εμνπιηζκόο παξακέλεη ζηελ θπξηόηεηά ηεο.
4.3. Η Δηαηξεία ζην πιαίζην επηδηόξζσζεο ή αλαβάζκηζεο ηνπ Φεθηαθνύ Γέθηε, δύλαηαη λα
πξνρσξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε απηνύ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Πειάηεο νθείιεη λα επηζηξέςεη
ηνλ παιηό Φεθηαθό Γέθηε, εληόο 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ κε ηαρπκεηαθνξέα πνπ ζα ηνπ
ππνδείμεη ε Δηαηξεία, άιισο ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ζρεηηθά ηελ Δηαηξεία θαηαβάιινληαο ην
επηπξόζζεην ηέινο απνζύλδεζεο ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν πνπ βξίζθεηαη
αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.
4.4. Ο Πειάηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ελ ιόγσ Δμνπιηζκό γηα νπνηαδήπνηε
ρξήζε άιιε ηεο ζπκθσλεζείζαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο παξάιιειεο ιήςεο
ησλ επίγεησλ ειεύζεξσλ ςεθηαθώλ θαλαιηώλ (Digea) όπνπ ππάξρεη θάιπςε από ηελ κεηάδνζε
ηεο Digea ή λα ρξεζηδαλείζεη, κηζζώζεη, εθρσξήζεη, παξαρσξήζεη πξνο θάζε θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν ηνλ Φεθηαθό Γέθηε πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί κε ηξίην κέξνο ή λα επσθειεζεί
ππεξεζηώλ παξερνκέλσλ από ηξίην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε
δεκία ηεο Δηαηξείαο.
4.5 Γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο απαηηείηαη ε ρξήζε Σεξκαηηθνύ
Δμνπιηζκνύ (Απνθσδηθνπνηεηήο θαη dsl modem πνπ δηαζέηεη θαηάιιεια παξακεηξνπνηεκέλε ζύξα
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο) θαη ηειεόξαζεο κε αλαινγηθή ή ςεθηαθή είζνδν (π.ρ. SCART,
HDMI). Από ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκό, ν Aπνθσδηθνπνηεηήο ππνζηεξίδεη θαη ηε δπλαηόηεηα
παξάιιειεο ιήςεο ησλ επίγεησλ ειεύζεξσλ ςεθηαθώλ θαλαιηώλ (Digea) όπνπ ππάξρεη θάιπςε
από ηελ κεηάδνζε ηεο Digea.
4.6 Ο Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο εγθαζίζηαηαη ζην ρώξν ηνπ Πειάηε θαη παξακέλεη πάληα ζηελ
θπξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο. Δθόζνλ ν Πειάηεο αηηεζεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Σεξκαηηθνύ
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Δμνπιηζκνύ από ηελ Δηαηξεία, βαξύλεηαη κε ηα αληίζηνηρα ηέιε, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα
ηηκνθαηάινγν.
4.7 Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη, εθ’ όζνλ απαηηείηαη θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Δηαηξεία, λα
επηηξέπεη ηελ είζνδν εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηεο Δηαηξείαο ζην ρώξν ηνπ θαη ηελ
πξόζβαζε ζην ειεθηξηθό θαη ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν εθεί,
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ηνπ
Σειεπηθνηλσληαθνύ Γηθηύνπ, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξζή
εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. O Πειάηεο επζύλεηαη απέλαληη ζηελ Δηαηξεία θαη νθείιεη λα έρεη
εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηξίησλ πξνζώπσλ γηα ηα αλσηέξσ, ζε
πεξίπησζε πνπ ηξίηα πξόζσπα δηθαηνύληαη λα αξλεζνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ
ζην ρώξν ηνπ Πειάηε ή ζε θνηλόρξεζην ρώξν.
4.8 Ο Πειάηεο νθείιεη λα κελ επεκβαίλεη ζηνλ Σεξκαηηθό Δμνπιηζκό. Κάζε επέκβαζε ή αιιαγή ή
απνθαηάζηαζε βιάβεο ηνπ Σεξκαηηθνύ Δμνπιηζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη από πξνζσπηθό ηεο
Δηαηξείαο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηεο.
4.9 Η δηαζθάιηζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σεξκαηηθνύ Δμνπιηζκνύ είλαη απνθιεηζηηθή
επζύλε ηνπ Πειάηε. Η Δηαηξεία δελ επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία (ελδεηθηηθά ηξαπκαηηζκόο ή
ζάλαηνο πξνζώπσλ, δεκίεο ζε νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία θαη ρξεζηκνπνηνύκελν εμνπιηζκό,
πξνζβνιέο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή/θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ)
πξνθιεζεί από ηελ θαθή ρξήζε ηνπ Σεξκαηηθνύ Δμνπιηζκνύ.
4.10 Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζηνλ Σεξκαηηθό Δμνπιηζκό
ηνπ Πειάηε κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο,
επηδηόξζσζεο ηερληθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαη γηα θάζε άιιε αηηία
απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο.
5. ΚΤΡΙΔ ΤΝΓΡΟΜΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ΠΑΚΔΣΑ)
5.1. Ο δηαρσξηζκόο ησλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ παξερόκελσλ πλδξνκεηηθώλ
Τπεξεζηώλ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα/παθέηα. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέγεη έλα ή ζπλδπαζκό από
ηηο Τπεξεζίεο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηηο
ξαδηνηειενπηηθέο, ειεθηξνληθέο ή/θαη έληππεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Αίηεζεο πλδξνκήο.
5.2. Η Δηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνλ Πειάηε, γηα θάζε κεηαβνιή ζηελ πνζόηεηα ή ζην
πεξηερόκελν ησλ παξερνκέλσλ πλδξνκεηηθώλ Τπεξεζηώλ κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν θαη ζε θάζε
πεξίπησζε κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο.
5.3. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία επηιέμεη λα πξνβεί ζε κεηαβνιή/αληηθαηάζηαζε ησλ
παξερόκελσλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ησλ παθέησλ ή/θαη ησλ πλδξνκεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ν
Πειάηεο απνδέρεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο Αίηεζεο πλδξνκήο όηη ε εθάζηνηε θαηαβαιιόκελε
πλδξνκή ηνπ, ζα αληηζηνηρεί ζηηο εθάζηνηε παξερόκελεο ππεξεζίεο (πλδξνκεηηθέο Τπεξεζίεο)
θαη ζηα Παθέηα Πξνγξακκάησλ. Δάλ, ζε πεξίπησζε ηέηνηαο κεηαβνιήο ή αληηθαηάζηαζεο
παθέησλ ή πξνγξακκάησλ, ν Πειάηεο δελ επηζπκεί λα επηιέμεη θάπνην από ηα λέα παθέηα, ηόηε
απηόο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη, αδεκίσο ηόζν γηα ηελ Δηαηξεία όζν θαη γηα εθείλνλ, ηε δηαθνπή ησλ
παξερόκελσλ πλδξνκεηηθώλ Τπεξεζηώλ.
6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
6.1 Η Δηαηξεία δε θέξεη νπδεκία επζύλε γηα νηαδήπνηε δεκία δύλαηαη λα πξνθιεζεί ζηνλ Πειάηε
από ηελ πξνβνιή θαη ην πεξηερόκελν ηεο Τπεξεζίαο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο, γηα ηε λόκηκε
θαη ζεκηηή ρξήζε ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο θαζίζηαηαη ν Πειάηεο.
6.2. Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηε ζύλζεζε ησλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ θαη ησλ
ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, ρσξίο
πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηώλ.
6.3 Η Δηαηξεία δελ παξάγεη ην νπηηθναθνπζηηθό πεξηερόκελν ηεο Τπεξεζίαο θαη δελ επζύλεηαη γηα
ηελ νξζόηεηα, αμηνπηζηία θαη ρξεζηκόηεηα γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ
πεξηερνκέλνπ πνπ αλακεηαδίδεηαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο.
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7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΔΛΑΣΗ
7.1. Δηδηθά γηα ηελ Τπεξεζία πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο, ν Πειάηεο ππνρξενύηαη λα θάλεη ρξήζε
ηεο Τπεξεζίαο απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ θαηνηθία ηνπ. Ιδηαίηεξα απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζε
θαθελεία, μελνδνρεία θαη ελ γέλεη ζε θάζε ρώξν θαη γηα θάζε ρξήζε πνπ αληίθεηηαη ζηελ παξνύζα
θαζώο θαη ε πξνζσξηλή ή ζπζηεκαηηθή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο Τπεξεζίαο.
Απαγνξεύεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από
ηνπο Όξνπο Παξνρήο πλδξνκεηηθήο Σειεόξαζεο. Χο κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε νξίδεηαη
νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη, ελδεηθηηθά θαη κε πεξηνξηζηηθά, κε απνζήθεπζε, αληηγξαθή,
αλαπαξαγσγή, δηαλνκή, κεηάδνζε, δεκόζηα πξνβνιή, ηξνπνπνίεζε, ελ όισ ή ελ κέξεη, γηα
ηδησηηθό ή εκπνξηθό ζθνπό, ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Δηαηξείαο ή/θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνύρνπ πλεπκαηηθώλ θαη ζπγγεληθώλ δηθαησκάησλ. Η Δηαηξεία
επηθπιάζζεηαη γηα θάζε λόκηκν ή/θαη ζπκβαηηθό δηθαίσκά ηεο, έλαληη θπζηθώλ ή λνκηθώλ
πξνζώπσλ, πέξαλ ησλ ξεηώο αλαθεξόκελσλ ζην παξόλ.
7.2. Η πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν γηα ελήιηθνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε επζύλε ηνπ Πειάηε θαη
γηα ην ζθνπό απηό ε Δηαηξεία ζα ρνξεγεί ζηνλ Πειάηε εηδηθό θσδηθό πξόζβαζεο. Η Δηαηξεία δελ
επζύλεηαη ζε πεξίπησζε πξόζβαζεο ζε Τπεξεζίεο πνπ απεπζύλνληαη ζε ελειίθνπο από ρξήζηεο
πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή από ηξίηνπο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο.
Ο Πειάηεο νθείιεη λα πξνζηαηεύεη ηνπο αλειίθνπο από πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν πνπ
απεπζύλεηαη ζε ελειίθνπο. ε θάζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επζύλεηαη απνθιεηζηηθά ν Πειάηεο.
7.3 Η ΠΡΟΒΑΗ Δ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΓΙΑ ΔΝΗΛΙΚΟΤ ΚΑΙ Η ΘΔΑΗ ΑΤΣΟΤ ΔΙΝΑΙ ΑΤΣΗΡΧ
ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚOΤ. Ο Πειάηεο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε πξόζβαζεο ζε
πεξηερόκελν γηα ελειίθνπο κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο γνληθνύ ειέγρνπ πνπ παξέρεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πειάηεο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα (π.ρ. θιείδσκα
θαλαιηώλ, γνληθό έιεγρν πξνγξακκάησλ) ώζηε λα εμαζθαιίδεη θαη λα απνηξέπεη ηελ πξόζβαζε
ζην ελ ιόγσ πεξηερόκελν από αλήιηθα άηνκα.
8. ΥΡΔΧΔΙ
8.1. Δηδηθά γηα ηελ Τπεξεζία Φεθηαθήο Σειεόξαζεο, ε ρξέσζε εθθηλεί από ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ηνπ Φεθηαθνύ Γέθηε από ηνλ Πειάηε θαη πεξηιακβάλεη ηα ηέιε πνπ νξίδνληαη ζηνλ
εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. Ρεηώο
ζπλνκνινγείηαη όηη ε Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα εύινγεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ βαζηθνύ
παθέηνπ ππεξεζηώλ (ελδεηθηηθά πξνζζήθε, αθαίξεζε, κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ
πξνζθεξόκελσλ πξνγξακκάησλ) θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη έπεηηα από ζρεηηθή
ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε. Ο ινγαξηαζκόο ηεο Τπεξεζία Φεθηαθήο Σειεόξαζεο ζα είλαη κέξνο ηνπ
ζπλνιηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ ιακβάλεη ν Πειάηεο γηα ηελ Σειεπηθνηλσληαθή Τπεξεζία ζε κεληαία
βάζε, ζηε δηεύζπλζε πνπ έρεη ήδε δειώζεη. Η εμόθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα γίλεηαη ζπλνιηθά
γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ απηόο πεξηιακβάλεη ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ έρεη ππνδείμεη ζηελ
αίηεζε ηνπ γηα ηελ Σειεπηθνηλσληαθή Τπεξεζία.
8.2 Η Δηαηξεία ρξεώλεη ηνλ Πειάηε, ζύκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνθαηάινγό ηεο κε:
α. ηε πλδξνκή, β. ην ηίκεκα γηα θάζε πξόζζεηε Τπεξεζία πνπ επηιέγεη (πρ. κίζζσζε ηαηληώλ
θιπ), γ. ηα πνζά πνπ θαηαπίπηνπλ γηα ηε κε επηζηξνθή/απώιεηα ή θαηαζηξνθή Σεξκαηηθνύ
Δμνπιηζκνύ ή/θαη ηελ θαηαγγειία ηεο παξνύζαο πξηλ ηελ πάξνδν ηεο ειάρηζηεο ρξνληθήο
δέζκεπζεο θαη δ. ινηπά ηέιε/πνζά πνπ ηπρόλ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν
ηεο Δηαηξείαο. O Φ.Π.A. θαη ηπρόλ άιινη θόξνη ή ηέιε επηβαξύλνπλ ηνλ Πειάηε.

4

