ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

1.1. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει (UPLOAD) στον διακομιστή

4.1. Η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει την σύνδεση όταν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα

(SERVER) θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία

προκαλεί δυσλειτουργία των διακομιστών (WEB SERVERS) ή όταν ο Πελάτης παραβαίνει τις

για να λειτουργήσει, ειδάλλως μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας για την

υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε

κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση της ιστοσελίδας (WEB SITE)

επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα

στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το

της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο

οποίο χρεώνεται ξεχωριστά.

Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρεία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων
της από τον Πελάτη.

1.2. Ο Πελάτης σε αυτήν την περίπτωση κατανοεί ότι η διαχείριση και χρησιμοποίηση του
χώρου φιλοξενίας, προϋποθέτει ένα επίπεδο γνώσης στο διαδίκτυο (INTERNET), πρωτοκόλλων

5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

και αναλόγων λογισμικών.

5.1. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα
κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές

1.3. Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει

διεκδικήσεις και ευθύνες την Εταιρεία και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος

πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (CONTROL PANEL) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των

συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή

αρχείων (FILES), ιστοσελίδων (WEB PAGES) του στο διαδίκτυο, την εγκατάσταση των

διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει ο ίδιος ή ο

λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (EMAIL) του καθώς και για την αναγκαιότητα της

οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρείας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή

μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του Πίνακα Ελέγχου (CONTROL PANEL) του, το οποίο θα

άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του χώρου

υποδεικνύεται από την Εταιρία. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία

φιλοξενίας της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας του διακομιστή (SERVER).

επιπρόσθετου προγραμματισμού στον διακομιστή (SERVER) στην Εταιρεία, συμφωνεί ότι έχει
τις απαραίτητες γνώσεις και ότι δεν είναι υπεύθυνη η Εταιρεία να προσδώσει αυτές τις
γνώσεις αλλά καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν να του παράσχει υποστήριξη.

6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6.1. Η Εταιρία μπορεί, χωρίς τη καταγγελία της παρούσης, να αναστείλει άμεσα μέρος ή όλες
τις υπηρεσίες μέχρι περαιτέρω ειδοποίηση εφόσον

1.4. Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το
διαδίκτυο (INTERNET), επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που
εμφανίζονται μέσα στο διαδίκτυο (INTERNET) διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Ακόμη
δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο διαδίκτυο
(INTERNET) ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν
είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που
συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας
καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή
λάθος ή παράλειψη.
1.5. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου (INTERNET)
είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την
ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.
1.6. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη
διαθεσιμότητας του διαδικτύου (INTERNET) ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η
υπηρεσία της φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία η Εταιρεία δεν έχει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση
αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Επιπροσθέτως, έχει την δυνατότητα να απορρίψει υλικό που
διοχετεύεται στον χώρο φιλοξενίας που έχει παραχωρήσει στον Πελάτη, αν αυτό το υλικό
αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, είναι
πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου ή αντιβαίνει σε οποιοδήποτε άλλο
νόμο. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ειδοποιεί τον Πελάτη για άμεση αλλαγή και αν αυτός
δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να
ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (SPAM EMAIL). Τo παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση
που ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού αποκτήσει πρόσβαση στον διακομιστή (SERVER)
και μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια οπότε και θα
διωχθεί ποινικά με κάθε δικαστικό μέσο.

2. ΠΛΗΡΩΜΗ
2.1. Η πληρωμή για την διάθεση των υπηρεσιών καταβάλλεται μετρητοίς ή βάση συμφωνίας με
την Εταιρία και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.netmode.gr) ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Εάν ο Πελάτης για
οποιoδήποτε λόγο δεν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας,
υποχρεούται να καταβάλλει το υπολειπόμενο ποσό έως την ημερομηνία που κοινοποιήσει προς
την Εταιρία, ότι επιθυμεί να γίνει η διακοπή των υπηρεσιών αυτής. Χρεώσεις για πρόσθετες
υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται σύμφωνα με το τρέχοντα υπάρχον
τιμοκατάλογο και τον τύπο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ
3.1. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε
οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν
συναλλαγές που γίνονται από τον πελάτη μέσω του προσφερόμενου χώρου φιλοξενίας. Ο
Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που
σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του διακομιστή (SERVER) ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που
διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.
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(I) η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια βάσει μιας απόφασης,
οδηγίας ή ενός κυβερνητικού αιτήματος, μιας οργάνωσης/ υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, ή
άλλης αρμόδιας διοικητικής αρχής. Η Εταιρία θα ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο
δυνατό για την αναστολή των υπηρεσιών εφόσον πρόκειται για έναν τέτοιο λόγο, ή
(II) η Εταιρία πρέπει να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει το δίκτυο στα πλαίσια μιας σχεδιασμένης
συντήρησης.
6.2. Εάν είναι απαραίτητο για την Εταιρία να αναστείλει τις υπηρεσίες, θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να προσδιοριστεί ο χρόνος μιας τέτοιας διακοπής καθώς και να έχει μια
διάρκεια αναστολής των υπηρεσιών κατά το δυνατό συντομότερη σύμφωνα με τις
περιστάσεις.
6.3. Εάν η Εταιρία αναστείλει τις υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αυτό δεν θα
αποκλείσει το δικαίωμά του να καταγγείλει την συμφωνία αργότερα για αυτήν ή οποιοδήποτε
άλλη αιτία, ούτε θα αποτρέψει την Εταιρία από την διεκδίκηση οποιονδήποτε σχετικών
απαιτήσεων από τον Πελάτη.

7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ
7.1. Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του
τιμοκαταλόγου που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.netmode.gr), για το
είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο
Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρεία και την ενημερώσει γι' αυτό, η
κοινοποίηση από τον Πελάτη προς την Εταιρία, της διακοπής οποιασδήποτε παρεχόμενης
υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης αυτής.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
8.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος με το παρόν έγγραφο συμφωνεί ότι όποιο συμβαλλόμενο μέρος
παράσχει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες ("Ιδιόκτητες Πληροφορίες") στο άλλο
συμβαλλόμενο μέρος, αυτές οι Ιδιόκτητες Πληροφορίες θα κρατηθούν σε απόλυτη
εμπιστευτικότητα και το συμβαλλόμενο μέρος που τις λαμβάνει θα διατηρήσει αυτές τις
Ιδιόκτητες Πληροφορίες με την ίδια προσοχή και προστασία όπως διατηρεί γενικά τις δικές του
εμπιστευτικές και ιδιόκτητες πληροφορίες (που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερες
από τις κοινά αποδεκτές) και να αποφύγει την κοινοποίηση ή την αναρμόδια χρήση από
οποιοδήποτε τρίτο.
8.2. Αυτή η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των όρων, των διατάξεων και των παροχών της,
αποτελεί Ιδιόκτητες Πληροφορίες, και όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στο άλλο σε σχέση με ή κατά την εκτέλεση αυτής
της συμφωνίας θα θεωρούνται Ιδιόκτητες Πληροφορίες, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι
επισήμανσης σε αυτές τις πληροφορίες που να τις καθιστούν εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες όταν
δίνονται ή επιβεβαιώνονται ως τέτοιες.
8.3. Παρά τα παραπάνω, κάθε αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποκαλύψει Ιδιόκτητες
Πληροφορίες στους υπαλλήλους, τους πράκτορες, και τους νομικούς, οικονομικούς, και
λογιστικούς συμβούλους καθώς και τους Προμηθευτές του (συμπεριλαμβανομένων των
δανειστών και χρηματοδοτών του) στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή αναγκαίο σχετικά με την
εκτέλεση και την απόδοση αυτής της συμφωνίας ή τη λήψη χρηματοδότησής του, υπό τον όρο
ότι κάθε τέτοιο πρόσωπο ενημερώνεται για την εμπιστευτική και ιδιόκτητη φύση τέτοιων
Ιδιόκτητων Πληροφοριών και συμφωνεί να δεσμευθεί από παρόμοιους περιορισμούς για την
χρήση τους και την κοινοποίησή τους.
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8.4. Οι προηγούμενες παροχές αυτής της παραγράφου δεν ισχύουν για καμία Ιδιόκτητη
Πληροφορία που
8.4.1. γίνεται δημόσια διαθέσιμη με κάποιο τρόπο, εκτός ενεργειών από το συμβαλλόμενο
μέρος που τις λαμβάνει,
8.4.2. πρέπει για να γνωστοποιηθούν βάσει οποιασδήποτε δεσμευτικής υποχρέωσης που
επιβάλλεται από ένα κυβερνητικό ή κανονιστικό σώμα ή μια αρχή, ή από το νόμο, ή μιας
απόφασης δικαστηρίου ή τους κανόνες ενός αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου,
8.4.3. αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο μέρος που τις έλαβε ή
8.4.4. γίνεται διαθέσιμο στο συμβαλλόμενο μέρος που τις έλαβε από ένα τρίτο μέρος χωρίς
κανένα περιορισμό ως προς την διάθεσή της. Στην περίπτωση που Ιδιόκτητες Πληροφορίες
πρέπει να κοινοποιηθούν από το αντισυμβαλλόμενο μέρος που τις έλαβε για κάποια από τις
αιτίες της παραγράφου 8.4.2., το μέρος που τις έλαβε θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και
εγγράφως το μέρος που τις παρείχε γνωστοποιώντας του τις απαιτήσεις της κοινοποίησης. Οι
προβλέψεις αυτού του άρθρου 8 θα επιζήσουν της λύσης ή της καταγγελίας αυτής της
συμφωνίας.

9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
9.1. Ο υπογράφων δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή
υποχρέωση που απορρέει τους παρόντες όρους και από τους όρους της Αίτησης.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
10.1. Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το
σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε
διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του
Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο
Αθηνών.
10.2. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης στον ηλεκτρονικό ιστοχώρο,
www.netmode.gr τεκμηριώνεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους κι η
ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών μας.
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