
Σύµβαση Τελικού Χρήστη της Εφαρµογής Fon  

Χρήση, πρόσβαση και αγορά Κωδικού Πρόσβασης µέσω της Εφαρµογής Fon. 

Καλώς ήλθατε στην «Εφαρµογή WiFi της Fon». Η παρούσα σύµβαση τελικού χρήστη («Σύµβαση 
Τελικού Χρήστη») περιέχει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας που παρέχεται µέσω της 
«Εφαρµογής WiFi της Fon».  

Η Εφαρµογή WiFi της Fon σάς παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθείτε µε FonSpots οπουδήποτε 
στον κόσµο έναντι καταβολής µιας περιοδικής συνδροµής («Υπηρεσία»). 

Με τη µεταφόρτωση ή τη χρήση της Εφαρµογής WiFi της Fon, οι παρόντες όροι ισχύουν αυτοµάτως 
για εσάς. Συνεπώς, θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά προτού κάνετε χρήση της 
Εφαρµογής.  

Η Fon σάς προσφέρει την παρούσα Εφαρµογή για προσωπική σας χρήση, ωστόσο θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαίωµα να την προωθήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο, να την αντιγράψετε ή 
να την τροποποιήσετε. Η Εφαρµογή WiFi της Fon διέπεται από την Άδεια Χρήσης του Λογισµικού 
της Εφαρµογής Fon.  

Οι κατωτέρω σύνδεσµοι προς τον ιστότοπο της Fon αποτελούν µέρος της παρούσας Σύµβασης 
Τελικού Χρήστη: 

•  Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, στην οποία εξηγούνται οι όροι 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων και παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας 
µας για θέµατα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδοµένα.   

• Οι γενικοί Όροι Χρήσης της Fon που ισχύουν για τους Επισκέπτες Fon, οι οποίοι ισχύουν 
για εσάς. 

• Η Ανακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένου FonSpot, στην οποία παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά µε τα FonSpots µε τα οποία θα συνδέεστε. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

Βασικός στόχος της Fon είναι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο χρήσιµες και αποτελεσµατικές η 
Εφαρµογή WiFi της Fon και η αντίστοιχη Υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, η Fon διατηρεί το δικαίωµα 
να επιφέρει µεταβολές στην Εφαρµογή WiFi της Fon οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.  

• Τα Wi-Fi Fonspots 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. 

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

Εάν µεταφορτώσετε την Εφαρµογή WiFi της Fon εκτός περιοχής όπου υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, 
πρέπει να έχετε υπόψη ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της σύµβασής σας µε τον πάροχο 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να σας επιβληθούν χρεώσεις από 



τον πάροχό σας για το κόστος των σχετικών δεδοµένων κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας και της 
µεταφόρτωσης της Εφαρµογής WiFi της Fon, ή άλλες χρεώσεις τρίτων. 

Με τη χρήση της Εφαρµογής WiFi της Fon αποδέχεστε τις σχετικές χρεώσεις εάν δεν έχετε 
συνδεθεί κανονικά µε ένα FonSpot µέσω της Εφαρµογής WiFi της Fon, συµπεριλαµβανοµένων 
τυχόν χρεώσεων για περιαγωγή δεδοµένων κατά τη διάρκεια της χρήσης της Εφαρµογής WiFi της 
Fon ή της Υπηρεσίας εκτός της επικράτειάς σας (δηλ. περιοχή ή χώρα) χωρίς να έχετε 
απενεργοποιήσει την περιαγωγή δεδοµένων. Εάν δεν είστε το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο 
σχετικός λογαριασµός για τη συσκευή µέσω της οποίας χρησιµοποιείτε την Εφαρµογή WiFi της 
Fon, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Fon θεωρεί ότι έχετε λάβει την άδεια του αντίστοιχου προσώπου 
για να κάνετε χρήση της Εφαρµογής. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Η εξόφληση της χρήσης της Εφαρµογής WiFi της Fon θα γίνεται µέσω της πλατφόρµας 
καταστήµατος ή αγοράς τρίτου («Πλατφόρµα Τρίτου»). Η σχετική εξόφληση θα διενεργείται δια της 
περιοδικής καταβολής της σχετικής συνδροµής (η «Συνδροµή»). Η καταβολή θα διενεργείται µέσω 
της εν λόγω πλατφόρµας, οπότε πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς όρους πληρωµής που 
ισχύουν για την αγορά ή το κατάστηµα µέσω του οποίου µεταφορτώνετε και/ή αγοράζετε τη 
Συνδροµή της Εφαρµογής WiFi της Fon.  

Η Fon διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, αναστείλει, διακόψει ή µαταιώσει την Υπηρεσία ή να 
καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση Τελικού Χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Δεν 
φέρει ουδεµία ευθύνη έναντι του Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου εφόσον η Υπηρεσία 
παρέχεται σύµφωνα µε τη Συνδροµή. Στο µέτρο του δυνατού, η Fon θα σας κοινοποιεί εκ των 
προτέρων οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή, διακοπή ή µαταίωση της Υπηρεσίας ή της 
Σύµβασης. Η µαταίωση της Υπηρεσίας δεν επηρεάζει τις Συνδροµές που έχετε ήδη αποκτήσει έως 
τη λήξη της περιόδου συνδροµής.  

Οποιοδήποτε θέµα το οποίο δεν ρυθµίζεται στην παρούσα Σύµβαση Τελικού Χρήστη θα διέπεται 
από τους όρους της Πλατφόρµας Τρίτου.  

 


