Όροι Χρήσης
Εισαγωγή
Σο tallosweb.com, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που μέρος του διαχειρίζεται η Ελληνική Επιχείρηση με την
Επωνυμία «ΦΑΜΑΛΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΘΕΝΗ» και Διακριτικό Σίτλο «TALLOS IT», που
εδρεύει στο Κανάλι Πρέβεζας, ΣΚ 48100, στο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, με ΑΥΜ 105308742 και ΔΟΤ Πρέβεζας. (Σηλ.κέντρο 2682200541,
email: info@tallosweb.com). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του
δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tallosweb.com καθώς
και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία. Φρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες ή
τα προϊόντα που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και
προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

Προσωπικά δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της
TALLOS IT υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999
και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται
λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και
του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα
αυτά. ε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος
τμήματος. ε κάθε περίπτωση η TALLOS IT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των
προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και
ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της TALLOS
IT.

Φιλοξενία ιστοσελίδων και περιεχόμενο αυτών
Η TALLOS IT δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή και δημοσιεύουν οι
χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις
προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν η TALLOS IT λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε
κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά
δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των
σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η
παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε
άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.
Η ιστοσελίδα που επιθυμείτε να φιλοξενηθεί στο διαδίκτυο δεν επιτρέπεται να περιέχει:






Πορνογραφικό υλικό, εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες.
Τλικό που προσβάλλει τα δικαιώματα άλλων,συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων
(σε λογισμικό, εικόνες, κείμενα, μουσική και λοιπές δραστηριότητες).
Τλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα,
είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
Τλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Λογισμικό ή γενικότερα υλικό που περιέχει ιούς, ιούς, δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να επιδράσει
βλαπτικά ή καταστροφικά.

Καταχωρήσεις ονομάτων χώρου




Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να
κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Φώρου
και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων .GR υπάρχει στον διαδικτυακό
τόπο της ΕΕΣΣ. την διαδικτυακό τόπο της ΕΕΣΣ υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα
ονόματα χώρου .GR και τυχόν τροποιήσεις αυτών. Σα Κανονιστικά Κείμενα για τα .EU domain
names υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο της EUDid. Σα Κανονιστικά Κείμενα για τα gtlds, όπως
.com,.net κλπ, υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο της ICANN.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας του πελάτη και πριν ή
μετά την εξόφληση της, το domain που έχει επιλέξει καταχωρηθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή
που από την πλευρά της, η Εταιρεία ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της
πληρωμής του Πελάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει
κάποιο άλλο domain.

Άδειες χρήσης προγραμμάτων






Σα προγράμματα των οποίων Επίσημος Κατασκευαστής είναι η TALLOS IT και η άδεια χρήσης
διατίθεται προς αγορά, έχουν δοκιμαστεί ενδελεχώς αλλά παρ'όλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο να
έχουν κάποια σφάλματα. Η TALLOS IT δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο σε τυχόν ζημιές ή
διαφυγόντα κέρδη τα οποία μπορεί να προκληθούν από την εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος.
Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο, όλα τα προγράμματά ιδίας κατασκευής, διατίθενται σε δωρεάν
δοκιμαστική έκδοση 15 ημερών, ώστε ο κάθε χρήστης να κάνει τις όποιες δοκιμές θέλει πριν προβεί
σε αγορά κατά την οποία έχει αποδεχθεί πλέον πως το πρόγραμμα δουλεύει χωρίς καμία
δυσλειτουργία.
ε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται δωρεάν υποστήριξη (βοήθεια, αναβαθμίσεις) στο πρόγραμμα
ενώ σε άλλες είναι με ετήσια ή μηνιαία χρέωση. Ο διαχωρισμός αυτός είναι εμφανής κατά τη
διαδικασία παραγγελίας του εκάστοτε προγράμματος.
Σα προγράμματα των οποίων την άδεια χρήσης κάνει μεταπώληση η TALLOS IT και η άδεια
χρήσης διατίθεται προς αγορά, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη τα
οποία μπορεί να προκληθούν από την εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος.
Σα προγράμματα και γενικότερα τα λογισμικά που παραμετροποιεί η TALLOS IT και η άδεια
χρήσης διατίθεται προς αγορά, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη τα
οποία μπορεί να προκληθούν από την εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος και γενικότερα
λογισμικού.

Τιμολογιακή πολιτική
 Προϊόντα της TALLOS IT που είναι υπηρεσίες και ως εκ τούτου είναι σε άυλη μορφή δεν χρειάζεται
να γίνει παράδοση του προϊόντος με την κλασική έννοια της ταχυδρομικής αποστολής.
 Προϊόντα της TALLOS IT που είναι λογισμικά και μπορούν να διατίθενται στην αγορά είτε με την
άυλη μορφή είτε με την μορφή συσκευασίας (CD, DVD, Retail Box κτλ). την περίπτωση της
μορφής συσκευασίας η παράδοση του προϊόντος υπόκειται στην κλασική έννοια της ταχυδρομικής
αποστολής με χρέωση που εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση και ορίζεται κάθε φορά από
την εταιρεία μεταφορών.
 Προϊόντα της TALLOS IT που είναι υλικό – Hardware, διατίθενται στην αγορά με την μορφή
συσκευασίας και η παράδοση του προϊόντος υπόκειται στην κλασική έννοια της ταχυδρομικής
αποστολής με χρέωση που εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση και ορίζεται κάθε φορά από
την εταιρεία μεταφορών.
 Για να γίνει χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφληθεί είτε
εφάπαξ είτε με δόσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της TALLOS IT. ε περίπτωση
εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας από το PayPal ή άλλες συνεργαζόμενες τράπεζες, η
ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται αυτόματα. ε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικής
κατάθεσης, θα πρέπει να γίνει πρώτα επιβεβαίωση από το λογιστήριο.
 Η TALLOS IT δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών κατά τις διαδικτυακές συναλλαγές.
 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας δημιουργείται ένα πελατολόγιο. Όταν επιβεβαιωθεί η
εξόφληση της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό είτε ηλεκτρονικά είτε
ταχυδρομικώς.

Πολιτική επιστροφών/ακυρώσεων






Οι υπηρεσίες φιλοξενίας μπορούν να ακυρωθούν εντός 15 ημερών από την παραγγελίας τους. 'αυτή
την περίπτωση ο πελάτης ενημερώνει την TALLOS IT και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες
ακύρωσης της φιλοξενίας και επιστροφής του ποσού που είχε καταβληθεί στο ακέραιο. Μετά το
πέρας των 15 ημερών μπορεί να γίνει ακύρωση της φιλοξενίας εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, χωρίς
όμως επιστροφή χρημάτων.
Οι υπηρεσίες καταχώρησης ονόματος μπορούν να ακυρωθούν εντός 4 ημερών από την εντολή
καταχώρησης/ανανέωσης όπου και γίνεται η επιστροφή του ποσού στο ακέραιο. Μετά την 5η ημέρα
δεν μπορεί να γίνει ανάκληση στο σύστημα της ΕΕΣΣ και η πράξη δεν μπορεί να ανακληθεί ή να
επιστραφούν τα χρήματα.
Οι υπηρεσίες εκχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού δεν μπορούν να ακυρωθούν και ως εκ τούτου να
επιστραφεί η αξία τους. Αντί γι'αυτή τη δυνατότητα, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικής
χρήσης 15 ημερών πριν προβεί ο πελάτης σε αγορά. Με την ολοκλήρωση των 15 ημερών,
τεκμαίρεται πως ο πελάτης έχει δοκιμάσει επαρκώς το πρόγραμμα και εφόσον προβεί σε αγορά
δικαιώματος χρήσης είναι σίγουρος για την καταλληλότητά του.

Τελικοί όροι








Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. H TALLOS IT δεν
ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη
χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
H TALLOS IT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν
εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των Servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς
κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms,
trojan horses).
H TALLOS IT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο
και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της
τόπου.
Για τυχόν διαφορές, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πρέβεζας ή/και Ιωαννίνων.
Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων
και τη χρήση των Τπηρεσιών της TALLOS IT.

