Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Καπνόπολις Α.Ε.

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Καπνόπολις Α.Ε. που
περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό καθώς οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου
συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν.
Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Καπνόπολις Α.Ε.»
αναφέρονται στην Καπνόπολις Α.Ε.. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο
εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Δήλωση Ιδιωτικότητας
Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή υλικό που στέλνετε στην ιστοσελίδα της Καπνόπολις
Α.Ε. υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Καπνόπολις Α.Ε., η
οποία βρίσκεται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Καπνόπολις Α.Ε.σε αυτή την ιστοσελίδα.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών
Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια
και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια
και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο.
Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι
εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι
αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες και
το υλικό που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Διαβίβαση πληροφοριών
Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο
διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο,
συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι,
και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική
ιδιοκτησία. Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο
της Καπνόπολις Α.Ε. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης,
διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Επιπρόσθετα,
η Καπνόπολις Α.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό
(συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής,
διαφήμισης και εμπορικής εκμετάλλευσης (μάρκετινγκ) προϊόντων) οποιωνδήποτε ιδεών,
καλλιτεχνημάτων [artwork],
εφευρέσεων,
εξελίξεων,
προτάσεων
ή
επινοήσεων [concepts] που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στο
διαδικτυακό αυτό τόπο. Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς
το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά
εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό/περιεχόμενο που υποβάλλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό
και ότι η χρήση του από την Καπνόπολις Α.Ε. δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα
τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου.
H Καπνόπολις Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει χρήση των πληροφοριών που
υποβάλλονται.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα κείμενα, εικόνες και λοιπό υλικό σε αυτόν τον
διαδικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Καπνόπολις Α.Ε.ή περιλαμβάνονται
σε αυτόν κατόπιν αδείας του ιδιοκτήτη.

Επιτρέπεται να περιηγείστε σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να αναπαράγετε αντίγραφα μέσω
εκτύπωσης, μεταφόρτωσης [downloading] σε σκληρό δίσκο ή με σκοπό την διανομή σε άλλα
πρόσωπα. Αυτό επιτρέπεται με την προϋπόθεση του σεβασμού των πνευματικών και άλλων
δικαιωμάτων και την εμφάνιση της ακόλουθης δήλωσης περί ιδιοκτησίας του εμπορικού
σήματος σε κάθε τέτοια αναπαραγωγή: “Καπνόπολις Α.Ε. Εμπορικό σήμα κατατεθέν της
ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.”
Κανένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται
να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό όφελος και να μεταβληθεί ή να συμπεριληφθεί σε
οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή διαδικτυακό τόπο.
Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα που αφορούν παροχή
υπηρεσιών (συνολικά καλούμενα «Εμπορικά Σήματα») τα οποία προβάλλονται σε αυτό το
διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην Καπνόπολις Α.Ε. . Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόντα
διαδικτυακό τόπο δεν θα έπρεπε να ερμηνευτεί σαν παροχή οποιασδήποτε αδείας ή
δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος προβάλλεται σε αυτόν τον
διαδικτυακό τόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή κατάχρηση από εσάς των Εμπορικών
Σημάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου
περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του
Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι η εταιρία Καπνόπολις Α.Ε. θα προστατεύσει σθεναρά τα
πνευματικά της δικαιώματα στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
Οι σύνδεσμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους της Καπνόπολις
Α.Ε. ενδέχεται να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων της Καπνόπολις
Α.Ε. και η Καπνόπολις Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη
λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη
και η Καπνόπολις Α.Ε. δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή
σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους
δεν υπονοεί έγκριση από την Καπνόπολις Α.Ε.. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και
να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για του νομικούς όρους και την προστασία
προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

Εγγυήσεις και περιορισμοί ευθύνης
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και
κίνδυνο.

Εγγυήσεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε σας «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, συνεπώς,
η Καπνόπολις Α.Ε. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές, είτε
υπονοούμενες, είτε προβλεπόμενες από το νόμο είτε άλλες (συμπεριλαμβανομένων των
υποδηλούμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και
καταλληλότητας για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις ή
δηλώσεις ότι το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι πλήρες, ακριβές, έγκυρο,
επίκαιρο, δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό
τόπο θα είναι απαλλαγμένη διακοπών ή σφαλμάτων ή ιών, ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος
θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε πρόταση ή άποψη θα αποκομισθεί από την Καπνόπολις
Α.Ε. μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ακριβής ή έγκυρη και οποιεσδήποτε σχετικές
δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα ανωτέρω αποκλείονται ρητώς.
Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς
προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα
του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε
στιγμή.

Ευθύνη
H Καπνόπολις Α.Ε. και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η
παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε
νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή
αδικοπρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο
προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη
στον τεχνικό εξοπλισμό [hardware] ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος
διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου ή προκύπτουσα
από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον
παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από
οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε.
H Καπνόπολις Α.Ε. και/ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή η
παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα φέρουν οποιαδήποτε
ευθύνη να συντηρούν το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο
και να παρέχουν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις λογισμικού σε σχέση με αυτόν.
Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς
προειδοποίηση.
Επιπλέον, δεν εγγυούμαστε ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι
απαλλαγμένη από διακοπές ή σφάλματα και η Καπνόπολις Α.Ε. δεν θα υπέχει οποιαδήποτε
νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε προκαλούμενη από ιούς που
προσβάλλουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία λόγω της
χρήσης του, της πρόσβασης σε αυτόν ή της μεταφόρτωσης [downloading] οποιουδήποτε
υλικού από τον διαδικτυακό αυτό τόπο. Αν επιλέξετε να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν τον
διαδικτυακό τόπο, τότε προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.
Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από
οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της Καπνόπολις Α.Ε., των οργάνων της, διευθυντών,
συνεργατών, προμηθευτών και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση
ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

Απαγορευμένες δραστηριότητες
Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτη διακριτική
ευχέρεια της Καπνόπολις Α.Ε. μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή θα μπορούσε να
θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες
υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά:
Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας
(συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη
συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων,
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία
της Καπνόπολις Α.Ε., των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες
που δυσφημίζουν το καλό όνομα της εταιρίας Καπνόπολις Α.Ε.,
Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν
ζημιές στην περιουσία της Καπνόπολις Α.Ε. ή την περιουσία άλλων προσώπων, και
Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου
υλικού συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την
κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού για ή υλικού που παραβαίνει την
ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της η Καπνόπολις Α.Ε. ή τρίτων, δυσφημιστικού,
ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο
παράνομου υλικού.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο
Το υλικό και οι πληροφορίες της Καπνόπολις Α.Ε. που προβάλλονται στον παρόντα
διαδικτυακό τόπο αφορούν αποκλειστικά χρήστες στην Ελλάδα. H Καπνόπολις Α.Ε.δεν κάνει
καμία δήλωση ότι το υλικό και οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό
τόπο είναι κατάλληλες για ή διατίθενται σε άλλες τοποθεσίες πέραν της Ελλάδας.
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες
για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη χώρα σας. Τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν
τον διαδικτυακό τόπο είναι μόνο εικονικές αναπαραστάσεις και για αυτό δεν είναι σε
πραγματικό μέγεθος, χρώμα συσκευασίας κλπ.
Εσείς και η Καπνόπολις Α.Ε. συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση τυχόν
προκύψει ή αφορά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό
δίκαιο και η αποκλειστική δικαιοδοσία θα ανήκει στα δικαστήρια των Αθηνών.
Ενημερώσεις νομικών όρων
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά με τους
Όρους Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την
παρούσα ιστοσελίδα προκείμενου να ελέγχετε αυτές και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες.
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