
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FON 

Χρήση της Εφαρμογής Κινητού  

Καλωσήλθατε στην Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού Εφαρμογών Fon («το Λογισμικό») (η 
«Σύμβαση»). Η παρούσα Σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ υμών (ή οποιουδήποτε 
εξουσιοδοτημένου χρήστη του Λογισμικού) και της Fon, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 
της.  

Η Fon παρέχει στον πελάτη των Συνεργατών της (υπάρχοντες ή μελλοντικοί «Συνεργάτες της 
Fon», όπως αυτοί εμφανίζονται στον ιστότοπο της Fon) πρόσβαση μέσω του Λογισμικού. Οι 
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν τροποποιούν τους όρους της συμφωνάς σας με τον 
Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου («ISP») ή τον Συνεργάτη της Fon. Ωστόσο, θα πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ μεταξύ υμών και της Fon ή μεταξύ υμών και του Συνεργάτη της Fon οι 
αντίστοιχοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Fon και των Συνεργατών της Fon.  

Η Fon σας παρέχει το δικαίωμα να τηλεφορτώσετε (download), εγκαταστήσετε και χρησιμοποιείτε 
το Λογισμικό στη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις υπηρεσίες της Fon ή στις υπηρεσίες του Συνεργάτη της Fon τις οποίες ενεργοποιεί η Fon, 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  

Για να τηλεφορτώσετε και εγκαταστήσετε το Λογισμικό πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους της 
παρούσας Σύμβασης. Επίσης, δεσμεύεστε και από τους Όρους Υπηρεσιών του Apps Store από 
το οποίο έχετε τηλεφορτώσει την Εφαρμογή Fon.  

Η παρούσα Σύμβαση είναι νομικά δεσμευτική και θα πρέπει να λάβετε γνώση όλων των όρων 
της. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω όρους, η Fon δεν σας 
παρέχει άδεια χρήσης του Λογισμικού και εσείς δεν έχετε δικαίωμα να τηλεφορτώσετε το 
Λογισμικό ενώ θα πρέπει να ακυρώσετε ή διακόψετε την όποια διαδικασία εγκατάστασης έχετε 
αρχίσει.  

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει μόνο για την Άδεια του Λογισμικού. Καμία διάταξη της παρούσας 
Σύμβασης δεν επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Fon ή 
στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Συνεργάτη της Fon, όπως αυτοί αναρτώνται στον 
ιστότοπο του Συνεργάτη της Fon. Η μη αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης δεν 
επηρεάζει την δυνατότητα χρήσης άλλων υπηρεσιών της Fon ή του Συνεργάτη της Fon.  

Εγκαθιστώντας το Λογισμικό δεσμεύεστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και 
ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Σύμβασης.  

Η Fon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης οποτεδήποτε 
αναρτώντας νέα έκδοση αυτών. Χρήση του Λογισμικού μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση 
συνιστά σιωπηρή αποδοχή των τροποποιημένων όρων.  

Η Fon θα χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας μέσω της συσκευής σας αποκλειστικά 
προκειμένου να σας υποδείξει ενεργά σημεία κοντά στην τοποθεσία σας. Η Fon δεν ευθύνεται για 
τυχόν Δαπάνες που σχετίζονται με τη σύνδεση στο Σήμα WiFi της Fon ή των Συνεργατών της 
Fon.  



Τα ενεργά σημεία Wi-Fi (Wi-Fi hotspots) ανήκουν στη Fon και λειτουργούν υπό την ευθύνη της. Η 
Fon δεν είναι σε θέση να υπολογίσει την ταχύτητα τηλεφόρτωσης (upload/download) σε αυτές τις 
τοποθεσίες.  

Χρήση και Περιορισμοί Χρήσης  

Το λογισμικό, τα έγγραφα και τοπικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί η 
εφαρμογή εγκατάστασης ανήκουν στη Fon, ενώ δια της παρούσας σας παρέχετε από την Fon μη 
αποκλειστική, μη-εκχωρητή άδεια χρήσης αυτών (με την επιφύλαξη των κατωτέρω περιορισμών) 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους 
νόμιμης χρήσης του Λογισμικού, και όλων των επικαιροποιήσεων (updates), επανεκδόσεων, 
αντικαταστάσεων και αντιγράφων αυτού που δημιουργούνται από ή για εσάς.  

Όλα τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται ρητά σε εσάς ανήκουν στην Fon ή στους αντίστοιχους 
δικαιούχους τους.  

α. ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: (i) Να εγκαταστήσετε και κάνετε προσωπική χρήση του Λογισμικού και 
τυχόν επικαιροποιήσεων αυτού που εκδίδονται από τη Fon (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) σε 
μορφή πρωτογενή κώδικα, επί συσκευής η οποία σας ανήκει και την οποία εσείς ελέγχετε, ενώ 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για προσωπική σας μη εμπορική χρήση ή ωφέλεια. Η 
άδεια χρήσης του Λογισμικού που σας παρέχετε δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ισχύει 
εωσότου καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. Έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε την 
παρούσα Σύμβαση διακόπτοντας τη χρήση του Λογισμικού εν όλω ή εν μέρει και καταστρέφοντας 
όλα τα αντίγραφα αυτού. Η παρούσα Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση αθέτησης 
οποιουδήποτε όρου αυτής εκ μέρους σας, ή σε περίπτωση που η Fon αναρτήσει ανακοίνωση 
καταγγελίας της παρούσας στον ιστότοπό της ή αποστείλει σε εσάς σχετική κοινοποίηση της 
καταγγελίας.  

β. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:  

(i) Να προβείτε σε ανακατασκευή, ανάστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, μετατροπή, 
μίσθωση, εκμίσθωση, δανεισμό ή διανομή του Λογισμικού (εν όλω ή εν μέρει) ή στη δημιουργία 
παράγωγων έργων ή βελτιώσεων του Λογισμικού ή τμήματος αυτού.  

(ii) Να ενσωματώσετε το Λογισμικό σε οποιοδήποτε συστατικό ή υλικολογισμικό οποιασδήποτε 
συσκευής η οποία θα κατασκευαστεί από εσάς ή για λογαριασμό σας.  

(iii) Να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε 
παράνομο σκοπό ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης.  

(iv) Να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για την λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
εγκαταστάσεων μηχανικής υποστήριξης της ζωής ή εφαρμογών καίριας σημασίας όπου 
διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή ή περιουσιακά δικαιώματα. Κατανοείτε ότι το Λογισμικό δεν έχει 
σχεδιαστεί για τους σκοπούς αυτούς και ότι τυχόν ανεπάρκειά του σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο, σωματικές βλάβες ή σημαντικές υλικές ή περιβαλλοντικές 
ζημίες για τις οποίες η Fon δεν ευθύνεται.  

(v) Να χρησιμοποιήσετε ή εξάγετε το Λογισμικό κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλων εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.  

(vi) Να πωλήσετε, μισθώσετε, δανείσετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε ή υπεκχωρήσετε το Λογισμικό 
ή το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή ή να αποκομίσετε εισόδημα από τη χρήση ή παροχή του 



Λογισμικού, προκειμένου να αποκομίσετε άμεση εμπορική ή χρηματική ωφέλεια ή άλλως, χωρίς 
την προηγούμενη, ρητή και έγγραφη άδεια της Fon. Τα ανωτέρω διέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις και κάθε άλλη ρητή διάταξη νόμου ή κανονισμού.  

Κυριότητα επί του Λογισμικού  

Εφόσον το Λογισμικό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, 
σήματα υπηρεσιών, διεθνείς συνθήκες και/ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα και σχετικές διατάξεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλων χωρών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς όλες τις σχετικές 
διατάξεις, καθώς και προς τυχόν πρόσθετες κοινοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Η Fon διατηρεί όλα τα δικαιώματα 
κυριότητας και λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των σχετικών συνεισφορών της στο Λογισμικό. 
Δια της παρούσας δεν σας παρέχετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε 
πνευματική ιδιοκτησία της Fon, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) του Λογισμικού και των 
εμπορικών σημάτων της Fon, και δεν ιδρύεται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ υμών και της Fon 
πέραν αυτής του δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου.  

Υπηρεσίες και Υλικό Τρίτων  

Το Λογισμικό ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και ιστότοπους τρίτων μερών 
(συλλογικά και ατομικά «οι Υπηρεσίες»).  

Κατανοείτε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόμενο το οποίο 
μπορεί να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ενοχλητικό και να μην αναγνωρίζεται ως γλωσσικά 
προσβλητικό. Κατανοείτε επίσης ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αναζήτησης ή η εισαγωγή 
συγκεκριμένου URL μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως και χωρίς καμία πρόθεση σε συνδέσμους 
(links) ή να περιέχει παραπομπές σε ενοχλητικό περιεχόμενο. Ωστόσο, συμφωνείτε να 
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με δικό σας αποκλειστικά κίνδυνο και ότι η Fon δεν φέρει ευθύνη 
για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ενοχλητικό.  

Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να εμφανίζουν, περιέχουν ή δημιουργούν περιεχόμενο, 
δεδομένα, πληροφορίες, στοιχεία, εφαρμογές ή υλικό τρίτων (το «Υλικό Τρίτων») ή να 
παραπέμπουν σε συνδέσμους σε συγκεκριμένους ιστότοπους τρίτων. Κάνοντας χρήση των 
Υπηρεσιών αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Fon δεν υποχρεούται να εξετάζει ή αξιολογεί το 
περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα, χρονική ακρίβεια, εγκυρότητα, τη συμμόρφωση με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμότητα, ευπρέπεια, ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη 
ιδιότητα του Υλικού Τρίτων ή των ιστότοπων τρίτων. Η Fon δεν εγγυάται, δεσμεύεται ή 
αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι υμών ή έναντι 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου για τυχόν Υπηρεσίες τρίτων, Υλικό Τρίτων ή ιστότοπους τρίτων 
μερών ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.  

Συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο, πληροφορίες και υλικό το οποίο 
προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπές διατάξεις, 
όπως ενδεικτικά από τη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι δεν θα 
κάνετε χρήση του εν λόγω περιεχομένου, πληροφοριών ή υλικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν 
της επιτρεπόμενης χρήσης των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε 
τμήματος των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε ότι δεν θα 
μεταβάλλετε, μισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με 
βάση τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν θα προβείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε 
μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση των Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά εισβάλλοντας ή 
επιβαρύνοντας τη χωρητικότητα του δικτύου. Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε χρήση των 
Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να παρενοχλήσετε, κατασκοπεύσετε, 
απειλήσετε, συκοφαντήσετε ή άλλως παραβιάσετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, 



καθώς και ότι η Fon δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αντίστοιχη χρήση των Υπηρεσιών εκ 
μέρους σας ή για τυχόν παρενοχλητικά, απειλητικά, συκοφαντικά, προσβλητικά ή παράνομα 
μηνύματα ή μεταδόσεις που μπορεί να λάβετε ως αποτέλεσμα χρήσης οποιωνδήποτε 
Υπηρεσιών.  

Επίσης, Υπηρεσίες τρίτων και Υλικό Τρίτων στα οποία ενδεχομένως έχετε πρόσβαση από το 
Λογισμικό ή τα οποία εμφανίζονται στο Λογισμικό ή συνδέονται με αυτό, δεν είναι διαθέσιμα σε 
όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες. Η Fon δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες και Υλικό 
είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Στο μέτρο 
που επιλέγετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες ή Υλικό, το πράττετε με δική 
σας αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνεστε για συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους 
και κανονισμούς, όπως ενδεικτικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Η Fon, οι δικαιοπάροχοι 
και Συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν, αναστείλουν, αποσύρουν 
οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Fon για την απόσυρση ή διακοπή 
της πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες. Ο Πάροχος της Εφαρμογής μπορεί επίσης να θέσει 
περιορισμούς στη χρήση ή πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες, οποτεδήποτε και χωρίς 
ειδοποίηση ή ευθύνη.  

Συμφωνείτε να κάνετε αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση του Λογισμικού και τυχόν 
δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού. Συμφωνείτε να μην εκχωρήσετε, 
αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο το Λογισμικό ή οποιαδήποτε 
δεδομένα στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού, των 
συστατικών του και τυχόν δεδομένων τρίτων θα παύσει να ισχύει σε περίπτωση που παραβείτε 
τους ανωτέρω περιορισμούς. Σε περίπτωση διακοπής της άδειάς σας, συμφωνείτε να διακόψετε 
κάθε χρήση του Λογισμικού, των συστατικών του και τυχόν δεδομένων τρίτων. Δικαιούχοι όλων 
των δικαιωμάτων επί δεδομένων τρίτων, λογισμικού τρίτων ή servers δεδομένων τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κυριότητας, είναι και παραμένουν οι αντίστοιχοι 
τρίτοι. Συμφωνείτε ότι οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να ασκήσουν εναντίον σας τα δικαιώματά τους 
από την παρούσα Σύμβαση απευθείας στο όνομά τους.  

Η παρούσα διάταξη θα ισχύει και μετά από την λύση της παρούσας Σύμβασης.  

Υποστήριξη, Επικαιροποιήσεις Λογισμικού & 
Διαθεσιμότητα  

Παρότι η Fon έχει προσπαθήσει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κινητών συσκευών, το Λογισμικό 
της Fon δεν λειτουργεί σε όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η επιτυχία της τηλεφόρτωσης 
και λειτουργίας μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής.  

Η Fon μπορεί να επιλέξει να παράσχει προς εσάς υποστήριξη και/ή επικαιροποιήσεις, βελτιώσεις 
ή μετατροπές του Λογισμικού (συλλογικά: «Υποστήριξη»), κατά την απόλυτη διακριτική της 
ευχέρεια, και να διακόψει την παροχή Υποστήριξης οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση προς 
εσάς. Η Fon μπορεί να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε ιδιότητα του Λογισμικού 
οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιουδήποτε χαρακτηριστικού, βάσης 
δεδομένων ή περιεχομένου του Λογισμικού. Η Fon μπορεί επίσης να θέσει περιορισμούς σε 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα 
τμήματα ή στο σύνολο του Λογισμικού ή στον ιστότοπο Εφαρμογών της Fon, χωρίς ειδοποίηση ή 
ευθύνη. Επιπρόσθετα, για συγκεκριμένες εκδόσεις του Λογισμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του Λογισμικού ή να αποκατασταθούν σφάλματα, η Fon μπορεί κατά καιρούς να 
τηλεφορτώνει και εγκαθιστά αυτομάτως επικαιροποιήσεις του Λογισμικού με ή χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.  



Κατά καιρούς η Fon μπορεί να τηλεφορτώνει αυτομάτως την τελευταία έκδοση του Λογισμικού και 
να σας ειδοποιεί όταν αυτή είναι έτοιμη για εγκατάσταση. Η τηλεφόρτωση του Λογισμικού μπορεί 
να εμποδίζεται από τον ISP ή το δίκτυό σας. Εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε το Λογισμικό 
σας, πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Σύμβασης προκειμένου να 
εγκατασταθεί η επικαιροποιημένη έκδοση στη συσκευή σας. Η Fon είναι αποκλειστικά υπεύθυνη 
για την συντήρηση και υποστήριξη αυτής της εφαρμογής.  

Η Fon έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του Λογισμικού. Η Fon 
μπορεί να προβεί σε αυτή την ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, ωστόσο κατά κανόνα το πράττει 
κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του Λογισμικού ή των συστημάτων που το υποστηρίζουν.  

Χρεώσεις Δεδομένων και Πρόσβαση  

Αναγνωρίζετε ότι ο μηχανισμός αναζήτησης ενεργών σημείων προϋποθέτει δεδομένα 
πρόσβασης. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, η Fon δεν σας χρεώνει για την υπηρεσία, ωστόσο ο 
πάροχός σας ενδέχεται να επιβάλλει κάποια χρέωση.  

Χρεώσεις για δεδομένα πρόσβασης μπορεί να σας επιβληθούν από τον πάροχο δικτύου σας με 
βάση το ατομικό σας τιμολόγιο. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν εσάς. Επισημαίνεται ότι σε 
περίπτωση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σε δίκτυο του εξωτερικού, το 
κόστος χρήσης δεδομένων μπορεί να είναι αρκετά αυξημένο.  

Η Fon δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις όσον αφορά στα επίπεδα συνδεσιμότητας μέσω της 
συσκευής σας. Αυτά ενδέχεται να εξαρτώνται από το τιμολόγιό σας, τη Σύμβασή σας με τον 
Συνεργάτη της Fon ή τον πάροχο δικτύου σας, από τη συσκευή σας και από την τοποθεσία σας 
σε σχέση με κάποιο Ενεργό Σημείο (Hotspot). Η μη συνδεσιμότητα μπορεί να οφείλεται στη 
σύμβαση που έχετε με τον Συνεργάτη της Fon, ο οποίος σας παρέχει περιορισμένη πρόσβαση 
στο Δίκτυο.  

Η Fon δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας τα οποία 
ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.  

Η παρούσα διάταξη θα ισχύει και μετά από την λύση της παρούσας Σύμβασης.  

Αποποίηση Ευθύνης:  

Χρήση του Λογισμικού με ίδιο κίνδυνο του χρήστη και «στην παρούσα κατάσταση».  

Η Fon, τα στελέχη, οι διευθυντές, εργαζόμενοι, συνεργάτες, αντιπρόσωποι, θυγατρικές και 
εκδοχείς αυτής (συλλογικά: «Εταιρίες της Fon»), αποποιούνται ρητώς κάθε εγγύηση, ρητή ή 
σιωπηρή, σε σχέση με το Λογισμικό και τυχόν δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω 
του Λογισμικού, καθώς και σε σχέση με την ακρίβεια, χρονική ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια 
του Λογισμικού και οποιωνδήποτε δεδομένων στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτού, 
συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής εγγύησης κυριότητας, εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής 
ποιότητας, καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.  

Σε περίπτωση που το Λογισμικό ή και οποιαδήποτε δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση 
μέσω αυτού αποδειχθούν ελαττωματικά, τα έξοδα αποκατάστασης ή οποιαδήποτε σχετική ζημία 
βαρύνουν αποκλειστικά εσάς (και όχι τις Εταιρίες της Fon), ακόμη και εάν οι Εταιρίες της Fon 
έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο του σχετικού ελαττώματος ή ζημίας.  



Περιορισμός Ευθύνης  

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δια της παρούσας δεν αποκλείεται ή περιορίζεται η 
ευθύνη οποιουδήποτε συμβαλλόμενου για απάτη, ψευδείς παραστάσεις, θάνατο ή σωματική 
βλάβη από αμέλεια.  

Η Fon δεν ευθύνεται έναντι υμών για αξιώσεις και υποχρεώσεις οποιουδήποτε είδους οι οποίες 
απορρέουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Λογισμικού από εσάς ή 
από τρίτους.  

Η Fon δεν ευθύνεται έναντι υμών για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική ή 
παρεπόμενη ζημία η οποία προκαλείται από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης του 
Λογισμικού ή τυχόν δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού, ανεξαρτήτως εάν η 
σχετική αξίωση ασκείται δυνάμει οποιασδήποτε νομικής θεωρίας ή εθίμου. Στην εν λόγω ζημία 
δεν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ζημίες στον προσωπικό σας υπολογιστή ή λογισμικό, ζημία ή 
απώλεια της επιχείρησής σας ή των δεδομένων σας, και ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της 
απώλειας εσόδων ή εμπορικών ευκαιριών, που σχετίζονται με ή προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα ως 
αποτέλεσμα της μη παροχής των υπηρεσιών ή βλάβης του εξοπλισμού ή υποκείμενης βλάβης 
των γραμμών.  

Πληροφορίες οι οποίες παρέχονται μέσω του Λογισμικού ενδέχεται να είναι μη επίκαιρες, 
ανακριβείς ή να περιέχουν σφάλματα ή παραλείψεις, στην οποία περίπτωση η Fon δεν φέρει 
απολύτως καμία ευθύνη. Η Fon μπορεί να μεταβάλει ή διακόψει οποιαδήποτε ιδιότητα ή 
χαρακτηριστικό του Λογισμικού ή τη χρήση ορισμένων ή όλων των χαρακτηριστικών ή 
τεχνολογιών του Λογισμικού οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.  

Μη γενική Παραίτηση - Ακυρότητα Μέρους  

Στο μέτρο που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομη, άκυρη ή 
ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανόνα δικαίου ή άλλως, η 
σχετική διάταξη (ή τμήμα αυτής) θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης, 
χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα, το κύρος και η εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της 
παρούσας.  

Εφαρμοστέο δίκαιο  

Η παρούσα Σύμβαση αποτυπώνει τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση των μερών σε σχέση 
με το Λογισμικό και υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης ή 
δέσμευσης σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο. Η παρούσα Σύμβαση και η σχέση μεταξύ υμών και 
της Fon διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας, εξαιρουμένων των διατάξεων περί 
σύγκρουσης δικαίου. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά από την παρούσα 
Σύμβαση είναι τα δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλίας.  

 


