Όροι χρήσης του ιστότοπου
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Η παρούσα σελίδα (μαζί με την Πολιτική
Απορρήτου, την Πολιτική Χρήσης Cookies και την Πολιτική Απορρήτου σε σχέση με τα Βιογραφικά
Σημειώματα) περιλαμβάνει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τον ιστότοπο (ο «Ιστότοπος») (οι «Όροι Χρήσης»). Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου
διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους
Χρήσης και αναγνωρίζετε ότι τυχόν άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Coca-Cola HBC
αντικαθίστανται σε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογής των Όρων Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε και δεν
αποδέχεστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους Όρους Χρήσης, παρακαλείστε να μην επισκέπτεσθε
τον Ιστότοπο.

Η διαχείριση του Ιστότοπου πραγματοποιείται από μέλος του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola
HBC, ελέγχουσα μητρική εταιρεία του οποίου είναι η Coca-Cola HBC AG (με έδρα την Ελβετία και
αριθμό μητρώου CH-170.3.037.199-9, στη διεύθυνση Turmstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland).

Υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος
Ο Ιστότοπος προσφέρει δωρεάν στους χρήστες τις ακόλουθες παροχές: προβολή ηλεκτρονικού
περιεχομένου (π.χ., με τη μορφή κειμένου, εικόνων, βίντεο, flash), παρακολούθηση ηλεκτρονικών
μαθημάτων και διεξαγωγή τεστ, σύνδεση με άλλους χρήστες, συμμετοχή σε ηλεκτρονικές
συζητήσεις, δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων γύρω από συγκεκριμένα θέματα, διεξαγωγή
ανασκοπήσεων επιδόσεων και καθορισμό στόχων.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο
Η πρόσβαση των χρηστών στον Ιστότοπο είναι προσωρινή και η Coca-Cola HBC διατηρεί το
δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιεί την υπηρεσία, που παρέχεται από τον Ιστότοπο, χωρίς
προειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Η Coca-Cola HBC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία
προκύψει από οποιονδήποτε λόγο εξαιτίας του οποίου ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος, ανά
πάσα χρονική στιγμή ή χρονική περίοδο.

Κατά διαστήματα, η Coca-Cola HBC ενδέχεται να περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα
του Ιστότοπου ή σε όλο τον Ιστότοπο συνολικά. Η Coca-Cola HBC σκοπεύει να ενημερώνει τακτικά
τον Ιστότοπο και ενδεχομένως να τροποποιεί το περιεχόμενό του. Εφόσον προκύψει ανάγκη, η
Coca-Cola HBC ενδέχεται να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να τη διακόψει επ’
αόριστον.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον
Ιστότοπο. Είστε, επίσης, υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στον
Ιστότοπο μέσω της δικής σας σύνδεσης στο διαδίκτυο, γνωρίζουν και συμφωνούν ανεπιφύλακτα
με την τήρηση των Όρων Χρήσης.

Κυριότητα του περιεχομένου
Ο Ιστότοπος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και λοιπά δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας, σε κείμενα, σχέδια, λογότυπα, γραφικά, εικονίδια, εικόνες και άλλα
μέσα στον Ιστότοπο (το «Περιεχόμενο») αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Coca-Cola HBC AG
ή περιλαμβάνονται σε αυτόν κατόπιν λήψης άδειας από τον δικαιούχο δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας τους.

Η εκ μέρους σας χρήση του Περιεχομένου, εκτός των όσων προβλέπονται στους Όρους Χρήσης,
απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη άδεια από τον δικαιούχο δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας του Περιεχομένου. Η Coca-Cola HBC AG επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας της στον μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από την νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων της ποινικής νομοθεσίας.

Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου
Η Coca-Cola HBC παραχωρεί με το παρόν μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη,
ελευθέρως ανακλητή και άνευ ανταλλάγματος άδεια χρήσης του Ιστότοπου σύμφωνα με τα εξής:

•

•

•

Επιτρέπεται η λήψη του Περιεχομένου αποκλειστικά για ενημερωτική, μη εμπορική, μη
κερδοσκοπική προσωπική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφαιρούνται,
μεταβάλλονται ή αποκρύπτονται τυχόν πληροφορίες, περιεχόμενο ή γνωστοποιήσεις
(όπως περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή περί άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας)
που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο
Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, αντιγραφή (εκτός των όσων προαναφέρονται),
μετάδοση, προβολή, εκ νέου χρήση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, χορήγηση άδειας,
δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, πώληση ή η κατ’ άλλον τρόπο χρήση του
Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Coca-Cola HBC
Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, δηλώνετε και εγγυάστε στην
Coca-Cola HBC ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για σκοπό ο οποίος
απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης, ούτε κατά τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή
να ενθαρρύνει συμπεριφορά η οποία μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει
αξίωση κατά της Coca-Cola HBC για αστική ευθύνη ή να παραβιάζει άλλως την νομοθεσία,
και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με σκοπό τη δημοσίευση ή μετάδοση
παραποιηθέντος, απειλητικού, ψευδούς, παραπλανητικού, προσβλητικού,
παρενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, σκανδαλώδους,
προκλητικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού. Η Coca-Cola HBC θα συνεργαστεί
πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές επιβολής της νομοθεσίας και θα συμμορφωθεί με
οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ζητά ή παραγγέλνει την αποκάλυψη της ταυτότητας
προσώπου το οποίο δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή τέτοιο υλικό. Επίσης,
εγγυάστε να ενημερώσετε πάραυτα την Coca-Cola HBC μόλις αντιληφθείτε τυχόν
παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Ιστότοπου από τρίτους

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για διαφήμιση ή για την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε ενέργειας εμπορικού χαρακτήρα.

Προστασία ιδιωτικού απορρήτου
Τυχόν προσωπικά δεδομένα (παραδείγματος χάρη, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το
τηλέφωνο ή η διεύθυνση email σας), τα οποία αποστέλλετε στον Ιστότοπο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή άλλο μέσο, θα χρησιμοποιηθούν από την Coca-Cola HBC σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης Cookies. Τυχόν άλλο περιεχόμενο
επικοινωνίας ή υλικό που αναρτάτε στον Ιστότοπο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις και τα
συναφή, δεν θα υπάγεται σε κανόνες εμπιστευτικότητας και κυριότητας.

Περιορισμός πρόσβασης
Η Coca-Cola HBC έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει ή/και να διακόψει την πρόσβαση στον
Ιστότοπο (ή τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον η
Coca-Cola HBC, κατά την εύλογη κρίση της, πιστεύει ότι η εν λόγω πρόσβαση ενδέχεται να θέσει
σε κίνδυνο την Coca-Cola HBC ή/και τον χρήστη, ή/και τυχόν τρίτο, καθώς επίσης και εφόσον
πιστεύει ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και τον νόμο.

Η Coca-Cola HBC διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του Ιστότοπου (ή τη
λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του) λόγω πραγματοποίησης εργασιών ενημέρωσης,
βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση, οι
χρήστες δεν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο.

Δηλώσεις και Αποποιήσεις
Το Περιεχόμενο του Ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.
Κατά διαστήματα, ενδέχεται να πραγματοποιούνται αλλαγές στον Ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή και
χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Coca-Cola HBC δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά τις
πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο. Επιπλέον, η Coca-Cola HBC δεν εγγυάται ότι ο
Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή άνευ σφαλμάτων, ότι οι προβληματικές λειτουργίες θα

διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό
σας, ότι ο Ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στον Ιστότοπο, ότι ο
διακομιστής που παρέχει τον Ιστότοπο δεν προσβάλλεται από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Coca-Cola HBC καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του
περιεχομένου του Ιστότοπου. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ρητά ότι η Coca-Cola HBC έχει
δικαίωμα να μεταβάλει ή/και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τον Ιστότοπο, εν μέρει ή
συνολικά, με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να
επηρεαστεί από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνίας, τον μεγάλο αριθμό
ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στον Ιστότοπο ή από οποιαδήποτε άλλη
αιτία. Συνεπώς, η Coca-Cola HBC δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για κανενός είδους ζημία (θετική,
αποθετική, παρεπόμενη, συμβατική ή άλλη), η οποία προκύπτει από την αδυναμία των χρηστών
να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο, για τη διακοπή του Ιστότοπου εν μέρει ή συνολικά, την
καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη των υπηρεσιών ή την απώλεια του
περιεχομένου τους και την ύπαρξη τυχόν σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, η Coca-Cola HBC
διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του
Ιστότοπου εν μέρει ή συνολικά για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για τυχόν άλλους
λόγους.

Οι πληροφορίες, οι συμβουλές και οι γνώμες που εκφράζονται στον Ιστότοπο δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών ή άλλων
αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλεύεστε τους κατάλληλους επαγγελματίες για την αντίστοιχη
εξειδικευμένη συμβουλή που αφορά την περίπτωσή σας.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ»
ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ,

ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ. Υπό την επιφύλαξη όσων προαναφέρονται, η
Coca-Cola HBC AG δεν εγγυάται και δεν δηλώνει ότι η εκ μέρους σας χρήση τυχόν Περιεχομένου
δεν θα συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, ούτε ότι το Περιεχόμενο θα είναι ακριβές,
πλήρες ή επικαιροποιημένο.

Η Coca-Cola HBC ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για την ανεπιτυχή λειτουργία οποιασδήποτε
υπηρεσίας που παρέχεται στον Ιστότοπο.

Απαλλαγή από την ευθύνη
Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΥΤΕ Η COCA-COLA HBC
AG, ΟΥΤΕ ΤΥΧΟΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Ή ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΩΤΕΡΑ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή
ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ,
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Ιοί, εισβολές και άλλες παραβάσεις
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στον Ιστότοπο με εσκεμμένη εισαγωγή ιών, δούρειων ίππων, ιών
τύπου worm, λογισμικού-βόμβα ή άλλου υλικού που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.
Δεν πρέπει να αποπειραθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας,
στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή,
υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε

στον Ιστότοπό μας πραγματοποιώντας, ενδεικτικά, επίθεση άρνησης υπηρεσιών ή κατανεμημένη
επίθεση άρνησης υπηρεσιών. Οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες ενδέχεται να
εκληφθεί ως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να ακολουθήσουν οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η COCA-COLA HBC ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή ζημία η οποία προκαλείται από
κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που
μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα του υπολογιστή σας,
δεδομένα ή άλλο υλικό που έχετε στην κατοχή σας, εξαιτίας της χρήσης εκ μέρους σας του
Ιστότοπου ή της λήψης υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο στον
οποίο παραπέμπει με σύνδεσμο. Σύμφωνα με την ορθή πρακτική χρήσης υπολογιστών,
συνιστάται να ελέγχετε για ιούς όλο το υλικό ή/και το περιεχόμενο του Ιστότοπου, το οποίο
επισκέπτεστε ή/και λαμβάνετε, χρησιμοποιώντας ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου ενάντια σε
ιούς, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) για ιστότοπους, των οποίων η
κυριότητα ή η ευθύνη λειτουργίας ανήκει σε τρίτους και όχι στην Coca-Cola HBC. Οι εν λόγω
σύνδεσμοι δίνονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Η Coca-Cola HBC δεν ελέγχει και δεν
ευθύνεται για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ή
την ασφάλεια των ιστότοπων αυτών. Υπό την επιφύλαξη όσων προαναφέρονται, η Coca-Cola HBC
απαλλάσσεται ειδικώς από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που τέτοιοι ιστότοποι:

•
•
•
•
•

Παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου
Είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικοί
Δεν πληρούν κριτήρια εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό
Δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια
Περιλαμβάνουν ιούς ή άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης

•

Είναι συκοφαντικοί ή δυσφημιστικοί

Επίσης, η Coca-Cola HBC δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
διατίθενται σε τέτοιους ιστότοπους. Με τη σύνδεση σε κάποιον από αυτούς τους ιστότοπους ή
στον Ιστότοπο, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη της εν λόγω ενέργειας και χωρίς την άδεια της
Coca-Cola HBC.

Δικοί σας υπερσύνδεσμοι στον Ιστότοπο
Επιτρέπεται να παρέχετε υπερσυνδέσμους στον Ιστότοπο μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής
έγγραφης άδειας από την Coca-Cola HBC.

Λογισμικό που διατίθεται στον Ιστότοπο
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή λοιπά δικαιώματα επί του λογισμικού που διατίθεται
προς λήψη στον Ιστότοπο («Λογισμικό») ανήκουν στην Coca-Cola HBC ή στους προμηθευτές/
δικαιοπαρόχους της. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες στον Ιστότοπο,
ενδέχεται να πρέπει να λάβετε άδεια χρήσης από τρίτους παρόχους λογισμικού (όπως π.χ. η
Adobe). Η δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να εξαρτάται από την
απόκτηση αυτών των αδειών χρήσης. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της
σύμβασης άδειας χρήσης που συνοδεύει το Λογισμικό ή περιλαμβάνεται σε αυτό. Η Coca-Cola
HBC δεν έχει την ευθύνη σύνταξης τέτοιων αδειών χρήσης. Μην εγκαθιστάτε και μην
χρησιμοποιείτε Λογισμικό πριν να αποδεχθείτε τη σύμβαση άδειας χρήσης. Σε περιπτώσεις στις
οποίες η λήψη λογισμικού γίνεται από τον Ιστότοπο, η ευθύνη είναι δική σας.

Μεταβολή των Όρων
Η Coca-Cola HBC ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να μεταβάλλει τους
Όρους Χρήσης και το Περιεχόμενο. Οι μεταβολές είναι δεσμευτικές και πρέπει, συνεπώς, να
επισκέπτεστε σε τακτά διαστήματα τον Ιστότοπο προκειμένου να ενημερώνεστε για τους

τρέχοντες όρους χρήσης. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τους Όρους Χρήσης εκτός αν συμφωνήσει
ρητά και εγγράφως η Coca-Cola HBC.

Γενικά
Οι Όροι Χρήσης και η εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.. Για κάθε διαφορά που
αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση του Ιστότοπου,
εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών..

Αν η Coca-Cola HBC αποφασίσει να παραιτηθεί από αξιώσεις που αφορούν τυχόν παράβαση
υποχρέωσης η οποία προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης, δεν συνεπάγεται ούτε εννοείται ότι η
Coca-Cola HBC παραιτείται από αξιώσεις που αφορούν τυχόν άλλη παράβαση ή μελλοντικές
παραβάσεις.

Όλα τα δικαιώματα και μέσα προσφυγής στο πλαίσιο των Όρων Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν
αποκλείουν δικαιώματα ή μέσα προσφυγής που προβλέπει ο νόμος ή άλλη συμφωνία.

Σε περίπτωση που τμήμα των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με το
εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προαναφερόμενων περί απαλλαγής
ευθύνης, τότε η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έγκυρη και
εκτελεστή διάταξη πολύ κοντά στο πνεύμα της αρχικής και οι λοιποί Όροι Χρήσης θα
εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

Ο Ιστότοπος και οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε ανακοίνωση γίνεται σε ηλεκτρονική
μορφή, θα μπορούν να προσκομίζονται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών προσφυγών στην
έντυπη εκτυπωμένη έκδοσή τους.

Αποδέχεστε ότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης ανάμεσα σε εσάς και την Coca-Cola HBC, όπως
ενδεικτικά σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εκπροσώπησης, εμπορικής αντιπροσωπείας,
κοινοπραξίας, συνεταιρισμού, ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης του Ιστότοπου και της
πρόσβασής σας στους Όρους Χρήσης.

