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Χρήση και Πρόσβαση στο Σημείο Fon 

Καλωσήλθατε στο παρόν Σημείο Fon. Η παρούσα Νομική Γνωστοποίηση σκοπό έχει να σας 
ενημερώσει για την υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσω του παρόντος Σημείου Fon. 

Η Fon παρέχει στους πελάτες των Συνεργατών της (υπάρχοντες ή μελλοντικοί «Συνεργάτες της 
Fon», όπως εμφανίζονται στον ιστότοπο της Fon) πρόσβαση μέσω των Σημείων Fon (εφεξής: η 
«Υπηρεσία»). 

Εάν έχετε πρόσβαση στο παρόν Σημείο Fon, τότε έχετε εγγραφεί και αποδεχθεί τους Όρους και 
Προϋποθέσεις της Fon ή τους Όρους και Προϋποθέσεις κάποιου Συνεργάτη της Fon, με 
αποτέλεσμα να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία και να είστε μέλος της Κοινότητας Fon. 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Fon ή οι Όρους και Προϋποθέσεις του Συνεργάτη της Fon που 
έχετε αποδεχθεί παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Καμία διάταξη της παρούσας Νομικής 
Γνωστοποίησης δεν επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στους ανωτέρω Όρους και 
Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ διάταξης της παρούσας Νομικής 
Γνωστοποίησης και οποιωνδήποτε Όρων και Προϋποθέσεων της Fon ή του Συνεργάτη της Fon, 
θα υπερισχύουν οι τελευταίοι. 

Συνιστάται να διαβάσετε την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση στο σύνολό της. Αυτό αποτελεί 
υποχρέωσή σας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιουσδήποτε από τους κατωτέρω όρους, 
δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία. 

Δια της παρούσας Νομικής Γνωστοποίησης η Fon σαν ενημερώνει ότι: 

1. Πρόσβαση στο Σημείο Fon 
o Η Fon θα χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας την οποία εντοπίζει μέσω 

του κινητού τηλεφώνου ή της συσκευής σας, αποκλειστικά προκειμένου να σας 
υποδείξει Σημεία Fon κοντά στην τοποθεσία σας. Η Fon δεν ευθύνεται για τυχόν 
δαπάνες που σχετίζονται με τη σύνδεση με Σημείο της Fon ή Συνεργάτη της Fon 
που λειτουργεί με Σήμα WiFi της Fon. 

2. Προσωπικά Στοιχεία Πρόσβασης 
o Η Fon θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να σας 

παρέχει Πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω της Fon ή κάποιου Συνεργάτη της Fon. 
Δια της παρούσας σάς κοινοποιείται νομίμως και εσείς αποδέχεστε ότι 
προκειμένου να έχετε Πρόσβαση στο παρόν Σημείο Fon, η Fon έχει δικαίωμα να 
συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα προωθεί στον 
Συνεργάτη της δια του οποίου έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Fon. Άλλως, η Fon 
θα λαμβάνει και κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν αυτό 
απαιτείται από το νόμο ή από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή. 

3. Ποιότητα Υπηρεσιών 
o Τα Σημεία Wi-Fi της Fon δεν ανήκουν στη Fon ούτε λειτουργούν υπό την ευθύνη 

της. Η Fon δεν είναι σε θέση να υπολογίσει την ταχύτητα τηλεφόρτωσης 
(upload/download) σε αυτές τις τοποθεσίες. 



o Η Fon δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις όσον αφορά στα επίπεδα 
συνδεσιμότητας τα οποία θα επιτυγχάνετε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή 
της συσκευής σας. Η συνδεσιμότητά σας μπορεί να εξαρτάται 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 Σημείο Fon. Η 
μη συνδεσιμότητα μπορεί να οφείλεται στη σύμβαση που έχετε με τον Συνεργάτη 
της Fon, ο οποίος σας παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στο Δίκτυο. 

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

4. Περιεχόμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
o Κατανοείτε ότι Υπηρεσίες περιέχουν ιδιωτικό 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, λογοτύπων και εμπορικών σημάτων, 
και ότι εσείς δεν θα κάνετε χρήση του εν λόγω περιεχομένου, πληροφοριών ή 
υλικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν της επιτρεπόμενης χρήσης των 
Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση ή 
εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή άλλη πράξη 
οποιασδήποτε μορφής η οποία δεν εξουσιοδοτείται ρητά από τον δικαιούχο των 
σχετικών δικαιωμάτων. 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. 

o Επίσης, στο μέτρο που επιλέγετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε 
Υπηρεσίες ή Υλικό, το πράττετε με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία και 
ευθύνεστε για τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, 
όπως ενδεικτικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. 

o 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 Νομική Γνωστοποίηση. Σε καμία 
περίπτωση δεν ευθύνεται η Fon για την απόσυρση ή διακοπή της πρόσβαση στις 
εν λόγω Υπηρεσίες. 

o Η Fon και ο Συνεργάτης της Fon δεν εγγυώνται και δεν αναλαμβάνουν ή φέρουν 
οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι υμών ή οποιουδήποτε τρίτου για 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή υλικό τρίτων. 

 


