Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
Εισαγωγή
Η ιστοσελίδα www.simpleit.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες με την αποδοχή
από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε
προσεκτικά.
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα www.simpleit.gr, αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), επικοινωνείτε με τη σελίδα www.simpleit.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου
αποδέχεστε το δικαίωμα της σελίδας www.simpleit.gr να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με
ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και
οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.
Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στη σελίδα www.simpleit.gr, όπως ενδεικτικά
και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως
χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της
ιστοσελίδας www.simpleit.gr και των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την
ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας
και των περιεχομένων αυτής, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση της Simple IT.
Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Η Simple IT παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας
www.simpleit.gr, για την επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες της σελίδας
www.simpleit.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα
να δημιουργήσουν έναν υπέρ-σύνδεσμο (Hyperlink) για την αρχική σελίδα www.simpleit.gr
σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπέρ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την
Simple IT, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως
δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης
που χορηγείται από την www.simpleit.gr
Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα www.simpleit.gr παρέχεται από την Simple IT "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". Η Simple IT δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση
οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και
υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν
στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η Simple IT δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα
www.simpleit.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία
αποστέλλονται από την www.simpleit.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή
στοιχεία. Η Simple IT δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που
μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων,
αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών
Η www.simpleit.gr. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ηλεκτρονική
σελίδα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή αυτό κριθεί
απαραίτητο.
Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.simpleit.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι
Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία
προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας www.simpleit.gr, και κατά συνέπεια της
Simple IT. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον χρήστη της
ιστοσελίδας www.simpleit.gr με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, και γίνεται κατ'
αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση επίτευξης τέτοιου είδους
επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά ζητήματα επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια των
Αθηνών.

Terms of Use
Introduction
The website www.simpleit.gr provides its services to visitors by accepting the following Terms
of Use. Please read them carefully.
Electronic Communications
When you visit the website www.simpleit.gr or send electronic messages (e-mails), you
contact the website www.simpleit.gr electronically. Therefore, you accept the right of the
website www.simpleit.gr to contact you by electronic means. In advance, you agree that these
electronic communications and information going through them, meet applicable legal
requirements and rules on the exchange of such communications in written form.
Copyright Notices
All content found on the website www.simpleit.gr, including but not binding, text, graphics,
trademarks, images (regardless of features), digital files and software, is the exclusive
property of the website www.simpleit.gr or content providers who work in this website and
they are protected by Greek and international laws of copyright. Permission to reprint or
electronically reproduce any document, audio, video footage or any other materials in whole
or in part for any reason is expressly prohibited, unless in prior written form granted and
obtained from Simple IT.
License and Website Access
Simple IT is providing a limited license to access and use the website www.simpleit.gr, for
communication with the company. Guests of the website www.simpleit.gr maintain a limited,
revocable, and nonexclusive right to create a hyper-link to the www.simpleit.gr home page to
their property, as long as this hyper-link does not describe the Simple IT, or its services in a
false, misleading, derogatory, or otherwise offensive manner. Any unauthorized use
interrupts license or access granted by www.simpleit.gr
Limitation of liability due to website use
The website www.simpleit.gr is provided by Simple IT "AS IT IS" and "AS AVAILABLE". Simple
IT does not provide any representation or warranty of any kind, expressed or implied
regarding the information, material and content contained therein. For this reason, users of
this website agree to use it on their own responsibility. Simple IT does not guarantee that the
website www.simpleit.gr, the servers, or emails sent from the www.simpleit.gr do not contain
any viruses or other malicious software or data. Simple IT has no responsibility for damage of
any kind that can be made from and during the use of this website including, but not limited
to, direct, indirect, incidental, incidental and consequential damages.

Right of Changes
The website www.simpleit.gr reserves the right to make any changes to the website, its
commercial policy and the Terms of Use at any time.
Applicable Law - Disputes
Visitors of the website www.simpleit.gr automatically agree to these Terms of Use and to the
fact that they are governed by the laws of the Greek state on any dispute arise between users
and the website www.simpleit.gr, and hence Simple IT. Any dispute relating in any way to the
use of this website www.simpleit.gr or its services provided through will be first attempt to
be resolved in private. In case of such settlement, disputes and related issues will be resolved
in the courts of Athens.

