Όροι Χρήσης

Ο χρήστης της ιστοσελίδας greek-orthodontics.com (εφεξής το "site") αποδέχεται πλήρως
τους κατωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως του και αναγνωρίζει ότι θα
δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Το site έχει το δικαίωμα να
τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως του ανακοινώνοντας
τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Tο site διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε,
οποιεσδήποτε πληροφορίες. Η χρήση της ιστοσελίδας του site γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται "ως
έχουν" και "ανάλογα με τη διαθεσιμότητα".

Ο χρήστης ευθύνεται έναντι του site για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κ.λπ.), λόγω
της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στην ιστοσελίδα με την αποστολή ή μετάδοση με
οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή
προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή το
περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα ο χρήστης υποχρεούται να
αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις πληροφορίες
που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας και να αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση, του να
συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά.

Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του site αναδημοσίευση, πώληση,
εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή,
ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.)
εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται
μέσω της ιστοσελίδας του site. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή,
αποθήκευση και εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής από τον
χρήστη για αυστηρά προσωπική του χρήση.

Το site δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους χρήστες του, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως τη συναίνεσή τους προς τούτο. Σε περίπτωση
που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να
ενημερώσουν σχετικά το site με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση info@greek-orthod
ontics.com
.
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Το site έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση,
να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του
χρήστη στην ιστοσελίδα του, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει,
διακόπτει (προσωρινά ή και μόνιμα) ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει.

Το site δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους
οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθ' ότι η
παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του χρήστη και όχι για
κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με
οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών.

Το site θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως του. Σε όλες τις περιπτώσεις το
site ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.
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