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Τα προϊόντα που παραδόθηκαν µέσω αυτής της συνδροµητικής άδειας χρήσης λογισµικού («Εφαρµογή») σε Εσάς,
είναι µόνο για χρήση υπό τους όρους αυτής της άδειας. Ο δικαιοπάροχος µε την ονοµασία ΡΙΦΟΡΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ («Πάροχος του λογισµικού»), διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, που δε χορηγούνται ρητά σε Εσάς. Το
προϊόν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας άδειας.
α. Πεδίο εφαρµογής της άδειας: Η άδεια αυτή χορηγήθηκε σε Εσάς από τον Πάροχο του λογισµικού, µε το νόµιµο
φορολογικό παραστατικό και περιορίζεται στα τεµάχια αδειών που αναφέρει το φορολογικό παραστατικό και αφορά
σε µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης της Αδειοδοτούµενης Εφαρµογής σε οποιονδήποτε υπολογιστή σας ανήκει ή έχετε
τον έλεγχο. Αυτή η άδεια δε σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε την αδειοδοτούµενη Εφαρµογή σε οποιονδήποτε
υπολογιστή που δεν σας ανήκει ή δεν τον ελέγχετε, και δε µπορείτε να διανείµετε ή να κάνετε την Εφαρµογή διαθέσιµη
µέσω διαδικτύου όπου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα. Δεν επιτρέπεται η
ενοικίαση, µίσθωση, διανοµή, πώληση, δάνειο ή άλλη περαιτέρω παροχή του λογισµικού. Δεν επιτρέπεται η
αντιγραφή, η αποκωδικοποίηση, η αποσυναρµολόγηση, η αποδόµηση και όποια άλλη προσπάθεια εντός του πηγαίου
κώδικα, ή ακόµη και η τροποποιήση, ή η δηµιουργία σε παράγωγα έργα του λογισµικού, τυχόν ενηµερώσεις, ή
οποιοδήποτε µέρος τους (εκτός και µόνο στο βαθµό που οποιοσδήποτε προαναφερόµενος περιορισµός απαγορεύεται
από το εφαρµοστέο δίκαιο ή στο βαθµό που µπορεί να επιτρέπεται από τους όρους αδειοδότησης που διέπουν τη
χρήση ανοιχτών πηγαίων στοιχείων που όµως περιλαµβάνονται µε την Εφαρµογή). Οποιαδήποτε προσπάθεια να
πραχθούν τα παραπάνω είναι µια παραβίαση των δικαιωµάτων του Παρόχου του λογισµικού και των δικαιοπαρόχων
του. Εάν παραβείτε τον περιορισµό αυτόν, ενδέχεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και να ζητηθεί αποζηµίωση. Οι όροι
της άδειας αυτής διέπουν και τυχόν αναβαθµίσεις που παρέχονται από τον Πάροχο του λογισµικού, οι οποίες
αντικαθιστούν ή και συµπληρώνουν το αρχικό Προϊόν, εκτός εάν η εν λόγω αναβάθµιση συνοδεύεται από χωριστή
άδεια, οπότε οι όροι της εν λόγω άδειας θα υπερισχύουν.
β. Συγκατάθεση για Χρήση Πληροφοριών: Συµφωνείτε ότι ο Πάροχος του λογισµικού µπορεί να συλλέγει και να
χρησιµοποιεί τεχνικά στοιχεία και σχετικές πληροφορίες, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε τεχνικές
πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή, το σύστηµα σας και το λογισµικό εφαρµογής και τα περιφερειακά, τα οποία
συλλέγονται περιοδικά για την παροχή ενηµερώσεων λογισµικού, τεχνικής υποστήριξης προϊόντων και άλλες
υπηρεσίες (αν υπάρχουν) που σχετίζονται µε την Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή. Ο πάροχος του λογισµικού µπορεί να
χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εφ 'όσον είναι σε µορφή που δε σας προσδιορίζουν προσωπικά, να βελτιώσει
τα προϊόντα της ή να παρέχει υπηρεσίες ή τεχνολογίες προς εσάς.
γ. Τερµατισµός. Η άδεια ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό και
µπορεί επίσης να καταγγελθεί από εσάς ή τον Πάροχο του λογισµικού σε περίπτωση που δε συµµορφωθείτε µε
οποιοδήποτε όρο αυτής της άδειας. Τα δικαιώµατά σας σύµφωνα µε την παρούσα άδεια θα λήξουν αυτόµατα χωρίς
άλλη ειδοποίηση από τον Πάροχο του λογισµικού. Με τον τερµατισµό της άδειας, θα πρέπει να παύσετε να
χρησιµοποιείτε την Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή.
δ. Υπηρεσίες - Υλικό Τρίτων. Η Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στην εφαρµογή του
Παρόχου σε υπηρεσίες τρίτων και άλλες ιστοσελίδες («Υπηρεσίες»). Η χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτήσει
την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και αποδέχεστε όποιους επιπλέον όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας. Κατανοείτε ότι
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, µπορείτε να συναντήσετε περιεχόµενο που µπορεί να θεωρείται
απόρρητο, προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρµοστο το οποίο µπορεί ή δε µπορεί να χαρακτηριστεί από σαφή γλώσσα, και
ότι τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε έρευνας ή εισόδου σε συγκεκριµένο ιστολόγιο (URL) ενδέχεται αυτόµατα και χωρίς
πρόθεση σε συνδέσµους ή αναφορές σε ανάρµοστο υλικό. Παρ 'όλα αυτά, συµφωνείτε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες
µε δική σας κίνδυνο και ότι ο Πάροχος του λογισµικού δε θα έχει καµία ευθύνη προς εσάς.
Ορισµένες Υπηρεσίες δύναται να δείχνουν, να περιέχουν ή να διαθέτουν περιεχόµενο, δεδοµένα, πληροφορίες,
εφαρµογές ή προσωπικά δεδοµένα που προέρχονται από τρίτους («Υλικό Τρίτων») ή να παρέχουν συνδέσµους προς
ιστοσελίδες τρίτων. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι ο Πάροχος του λογισµικού δεν
είναι υπεύθυνος για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχοµένου, την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα,
συµµόρφωση µε πνευµατικά δικαιώµατα, τη νοµιµότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των εν λόγω Υλικών
Τρίτων Προσώπων ή ιστοσελίδων τοποθεσίας. Ο Πάροχος του λογισµικού δεν εγγυάται, ούτε υποστηρίζει και δεν
αναλαµβάνει και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιεσδήποτε
Υπηρεσίες τρίτων προσώπων, Υλικά Τρίτων Προσώπων ή ιστοσελίδες, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή
υπηρεσίες τρίτων. Υλικά Τρίτων προσώπων και συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για δική σας
διευκόλυνση. Οικονοµικές πληροφορίες που υπάρχουν στις Υπηρεσίες είναι για γενικούς ενηµερωτικούς σκοπούς µόνο
και δεν προορίζεται να προβληθεί ως επενδυτική συµβουλή. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής
κινητών αξιών µε βάση πληροφορίες που προέρχονται από τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να συµβουλευτείτε έναν
επαγγελµατία στα οικονοµικά. Τα δεδοµένα θέσης που παρέχονται από τις Υπηρεσίες είναι για βασικούς σκοπούς
πλοήγησης και δεν προορίζεται να προβληθεί σε περιπτώσεις που ακριβείς πληροφορίες εντοπισµού είναι απαραίτητες
ή σε περίπτωση που εσφαλµένα, ανακριβή ή ελλιπή δεδοµένα θέσης µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σωµατική βλάβη,
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την περιουσία ή την περιβαλλοντική ζηµία. Ούτε ο Πάροχος του λογισµικού, ούτε οι πάροχοι περιεχοµένου εγγυώνται
τη διαθεσιµότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα των στοιχείων ή άλλων
πληροφοριών που υπάρχουν στις Υπηρεσίες.
Συµφωνείτε ότι οποιαδήποτε Υπηρεσία αποτελείται από περιεχόµενο, πληροφορίες και υλικό που προστατεύεται από
την ισχύουσα πνευµατική ιδιοκτησία και άλλους νόµους, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πνευµατικά
δικαιώµατα, και ότι δε θα χρησιµοποιήσετε όπως περιεχόµενο, πληροφορίες ή υλικό µε κανέναν τρόπο παρά µόνο για
τη χρήση των Υπηρεσιών. Κανένα τµήµα των Υπηρεσιών δε µπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε
οποιοδήποτε µέσο. Συµφωνείτε να µην τροποποιήσετε, ενοικιάσετε, µισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείµετε, ή
δηµιουργήσετε παράγωγα έργα µε βάση τις Υπηρεσίες, µε κανέναν τρόπο, και να µην εκµεταλλευθείτε τις Υπηρεσίες
µε κανέναν µη επιτρεπόµενο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικώς της παραβίασης ή της επιβάρυνσης της
χωρητικότητας του δικτύου. Επιπλέον, συµφωνείτε να µην χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µε οποιονδήποτε τρόπο για
την παρενόχληση, προσβολή, απειλή, δυσφήµιση ή µε κάποιο άλλο τρόπο που παραβιάζει ή προσβάλλει τα δικαιώµατα
οποιουδήποτε τρίτου, και ότι ο Πάροχος του λογισµικού δεν έχει σε καµία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια
χρήση από εσάς , ούτε για οποιαδήποτε παρενοχλητικό, απειλητικό, δυσφηµιστικό, προσβλητικό ή παράνοµο µήνυµα
ή µετάδοση που τυχόν λάβετε ως αποτέλεσµα της χρήσης των Υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι Υπηρεσίες τρίτων µερών και Υλικά Τρίτων Προσώπων που µπορεί να έχετε
πρόσβαση, προβάλλετε ή συνδέεστε από τον υπολογιστή σας, µπορει να µην είναι διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες ή σε
όλες τις χώρες. Ο Πάροχος του λογισµικού δεν κάνει καµία δήλωση ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες και Υλικά είναι κατάλληλα
ή διαθέσιµα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Στο βαθµό που επιλέγετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Υπηρεσίες
ή Υλικά, το κάνετε µε δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους,
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των εφαρµοστέων τοπικών νόµων. Ο Πάροχος του λογισµικού, και των
δικαιοπαρόχων της, διατηρούν το δικαίωµα να αλλάξει, να αναστείλει, να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει την
πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Σε καµία περίπτωση ο Πάροχος του
λογισµικού δεν είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες. Ο
Πάροχος του λογισµικού µπορεί επίσης να επιβάλει όρια στη χρήση ή την πρόσβαση σε ορισµένες Υπηρεσίες, σε κάθε
περίπτωση και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη.
ε. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ: ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η
ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Η ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ,
ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΚΑΜΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, Ή ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ)
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ), ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00€). ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.
η. Δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για δικό σας εµπορικό όφελος ή να εξαγάγετε την Εφαρµογή.
θ. Η παρούσα άδεια χρήση και η χρήση του λογισµικού και των υπηρεσιών διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Ελλάδας) και δε λαµβάνεται υπόψη σύγκρουση νόµου ή επιλογή κανόνων
δικαίου ή αρχών δικαίου. Κάθε διένεξη που ανακύπτει από ή σε σχέση µε την παρούσα άδεια χρήσης ή τη χρήση του
λογισµικού ή των υπηρεσιών υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, στην
Ελλάδα.
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