
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας 
WiFi για Επισκέπτες Χομδρικής Πώλησης. 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο έθδνζεο Ννέκβξηνο 2016 

Καιψο ήξζαηε ζηε Fon. Με ηελ πξφζβαζή ζαο ζηελ «ςπηπεζία WiFi ηηρ Fon για επιζκέπηερ σονδπικήρ 

πώληζηρ» (εθεμήο ε «Υπεξεζία») απνδέρεζηε φηη ππφθεηζζε ζηνπο παξφληεο Όποςρ και πποϋποθέζειρ 

σπήζηρ ηηρ Υπηπεζίαρ (εθεμήο «ΟΠΦ»). Παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηνπο παξφληεο ΟΠΦ, 

επεηδή αθνξνχλ ζηα λνκηθά ζαο δηθαηψκαηα. Αλ δελ ζπκθσλείηε κε ηνπο παξφληεο ΟΠΦ, δελ κπνξείηε λα 

απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηε Υπεξεζία φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, γηα απηφ θαη παξαθαιείζηε λα κελ 

θάλεηε ρξήζε ηεο ηδίαο. 

 

Η Fon Wireless Limited (εθεμήο «Fon» ή «εκείο») είλαη κηα εηαηξία ηνπ ΗΒ, κε ΑΦΜ 5661131 θαη έδξα ζηελ 

Farringdon Street 25, EC4A 4AB, Λνλδίλν. 

1. Υπεξεζίεο 

Ποιορ δεζμεύεηαι από ηοςρ παπόνηερ Όποςρ και Πποϋποθέζειρ Χπήζηρ; 

Οη ΟΠΦ ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή Υπεξεζηψλ απφ ηελ Fon πξνο ηνπο Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο (εθεμήο 

«Δζείο» ή «εζείο»). Τα πεξηερφκελα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πχιε πξφζβαζεο, ηελ 

εθαξκνγή, πιαηθφξκα θηι. φπνπ πξνζθέξεηαη ε Υπεξεζία (εθεμήο «Πιαηθφξκα Πξφζβαζεο») δελ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί νχηε απεπζχλνληαη ζε άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζε επηθξάηεηεο φπνπ απηνχ ηνπ είδνπο πεξηερφκελα ή 

Υπεξεζίεο δελ είλαη λφκηκεο ή εγθεθξηκέλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Fon είλαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ησλ 

Αληηπξνζψπσλ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon θαη πξνκεζεχεη ζε απηνχο ηηο Υπεξεζίεο Wifi.  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη θάπνηα άιιε ξεηή ππφδεημε, νη παξφληεο ΟΠΦ ξπζκίδνπλ ηελ ζχκβαζε κεηαμχ 

ηεο Fon θαη ηνπ Δπηζθέπηε Φνλδξηθήο Πψιεζεο. 

Αλαγλσξίδεηε φηη δελ εμαξηάζηε απφ θαλέλαλ άιινλ αληηπξφζσπν πνπ δελ εκθαλίδεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα 

Σχκβαζε. Βεβαηψλεηε φηη δηαζέηεηε ηε λφκηκε ειηθία θαη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα γηα λα ζπλάςεηε ηελ 

παξνχζα Σχκβαζε. Σε πεξίπησζε πνπ αληηπξνζσπεχεηε θάπνηα εηαηξία, βεβαηψλεηε πσο είζηε 

εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο ελψ, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνηαο 

εμνπζηνδφηεζεο, απνδέρεζηε λα αλαιάβεηε ηελ πιήξε πξνζσπηθή επζχλε. 

Ποιορ έσει δικαίωμα ππόζβαζηρ ζηην Υπηπεζία Fon WiFi για Επιζκέπηερ Χονδπικήρ Πώληζηρ;  

Γηα λα γίλεηε Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο, πξέπεη λα εγγξαθείηε ζηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο 

Πψιεζεο ηεο Fon θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θαηάιιειν θνπηί γηα λα επηβεβαηψζεηε φηη δηαβάζαηε, θαηαλνήζαηε 

θαη απνδέρεζηε ηνπο παξφληεο ΟΠΦ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο, πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

Αληηπξνζψπνπο Φνλδξηθήο Πψιεζεο, θαζψο θαη επηπξφζζεηνπο φξνπο, φπνπ θαζίζηαληαη αλαγθαίνη. Οη 

Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο πξέπεη λα αγνξάζνπλ κηα Κάξηα Πξφζβαζεο ή λα ηνπο παξαρσξεζεί 



πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε πξφζβαζε, βάζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Fon θαη ηνπ 

Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon. 

O Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο ζα εγγξαθεί κέζσ ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ Υπεξεζία Fon WiFi γηα ηνπο Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο.  

Όιεο νη πιεξνθνξίεο ή ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ή ζα απνζεθεπηνχλ απφ ηνλ Αληηπξφζσπν 

Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon δεζκεχνληαη απφ ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή θαη 

επηπξφζζεηεο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο. 

 

Πεπιγπαθή ηων Υπηπεζιών 

Οη Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Fon είλαη: 

1. Παξνρή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηα ζεκεία Fon Spots 

2. Παξνρή απζεληηθνπνίεζεο γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε 

3. Παξνρή πξφζβαζεο ζε ζεκεία Fon Spots κέζσ ηεο πψιεζεο Καξηψλ Πξφζβαζεο ζηνπο Δπηζθέπηεο 

Φνλδξηθήο Πψιεζεο. 

 

Οη Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην Γίθηπν ηεο Fon κέζσ ησλ ζεκείσλ Fon Spot, 

φπνπ απηά είλαη δηαζέζηκα. 

Γηα λα ζπλδεζείηε ζην Γίθηπν ηεο Fon, ζα πξέπεη πξψηα λα ζπλδεζείηε κε θάπνην ζεκείν Fon Spot θαη λα 

αθνινπζήζεηε ηε δηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζαο παξέρεη ν Αληηπξφζσπνο Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο 

Fon. 

Η Fon ζα πηζηνπνηήζεη ηελ απζεληηθνπνίεζε θαη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα ζαο επηηξέςεη 

ηε ζχλδεζε ζην ζεκείν Fon Spot. 

2. Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεηε Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο, ζα πξέπεη λα εγγξαθείηε ζηνλ Αληηπξφζσπν 

Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon, λα αγνξάζεηε κηα Κάξηα Πξφζβαζεο κέζσ ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο 

Πψιεζεο ηεο Fon, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο πιεξσκήο, ή λα ζαο παξαρσξεζεί 

πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε πξφζβαζε, βάζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Fon θαη ηνπ 

Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon. 

Οη ηζρχνπζεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πιαηθφξκα Πξφζβαζεο. Ο Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο 

κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί αλά πάζα ζηηγκή ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο απφ ηελ Πιαηθφξκα Πξφζβαζεο. 

Οη ηηκέο απηέο ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο έκκεζνπο θφξνπο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ρξεψζεηο 

πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ρψξα.  



Οη ηξφπνη πιεξσκήο πνπ ν Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο κπνξεί λα επηιέμεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο 

Υπεξεζίεο, ζα απαξηζκνχληαη ζηελ Πιαηθφξκα Πξφζβαζεο θαη ζα παξέρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο 

απφ ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon. 

Ο Δπηζθέπηεο Φνλδξηθήο Πψιεζεο ζα εμνθιεί ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon κε ην πνζφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Κάξηα Πξφζβαζεο. 

Η Fon δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη, αλά πάζα ζηηγκή, ηηο ηηκέο, πξνζθνξέο ή/θαη εθπηψζεηο γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο Υπεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Η ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ησλ Υπεξεζηψλ κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ησλ ηηκψλ, ζα εξκελεχεηαη σο απνδνρή ηεο λέαο Τηκήο. 

Απνδέρεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Υπεξεζίεο θαη ζπκθσλείηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε κφλν γηα λφκηκνπο 

ζθνπνχο. Αλ νη Υπεξεζίεο ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο, είηε γηα ηελ παξνρή απζαίξεησλ 

ή παξάλνκσλ πεξηερνκέλσλ, παξαβηάζνπλ ηνπο παξφληεο ΟΠΦ ή ηηο πνιηηηθέο ηνπ Αληηπξνζψπνπ 

Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon, ε Fon κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα Σχκβαζε. 

3. Υπνρξεψζεηο ηεο Fon 

H Fon ζα παξάζρεη θαη ζα ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα ζεκεία Fon Spot κέζσ ηεο απζεληηθνπνίεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο φισλ ησλ Δπηζθεπηψλ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon πνπ ζπλδένληαη κέζσ ησλ ζεκείσλ Fon 

Spot. 

Ποιόηηηα ηηρ Υπηπεζίαρ 

Η Fon αδπλαηεί λα παξάζρεη εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ επιπέδων ζςνδεζιμόηηηαρ. 

Η παξαπάλσ ζπλδεζηκφηεηα κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ θέζη ζαρ ζε ζσέζη με ηο ζημείο Fon Spot. 

H Fon δελ κπνξεί λα παξάζρεη εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ. Η Fon δε ζα αλαγλσξίζεη θακία εςθύνη για οποιαδήποηε πποβλήμαηα 

ζςνδεζιμόηηηαρ κπνξεί λα αληηκεησπίζεηε. 

Η Fon δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ή λα αλαθαιέζεη ηελ πξφζβαζε, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

δφιηα ρξήζε ησλ Υπεξεζηψλ. 

Γηα κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα ζεκεία Fon Spot, ν Δπηζθέπηεο 

Φνλδξηθήο Πψιεζεο ζα εμνθιήζεη κηα Κάξηα Πξφζβαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Πιαηθφξκα Πξφζβαζεο. 

Η Κάξηα Πξφζβαζεο ζα ιήμεη φηαλ ν αξηζκφο ιεπηψλ πνπ αγνξάζαηε εμαληιεζεί.  

 

Εξςπηπέηηζη Πελαηών 

Ο Αληηπξφζσπνο Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon ζα δηαζέηεη κηα ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ, έηζη ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ αηηήκαηα. Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ 

Δμππεξέηεζε Πειαηψλ ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Fon κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο 

πνπ παξέρεη ν Αληηπξφζσπνο Φνλδξηθήο Πψιεζεο Fon ζηηο αληίζηνηρεο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο ή ηνπο Όξνπο 

θαη Πξνυπνζέζεηο Φξήζεο.   



Παξνκνίσο, αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε πιεξσκέο, επηζηξνθέο ρξεκάησλ, πξφζβαζε ζην 

ινγαξηαζκφ ζαο θηι., παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε απ' επζείαο κε ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο 

ηεο Fon. 

4. Πλεπκαηηθά θαη Βηνκεραληθά Γηθαηψκαηα Ιδηνθηεζίαο 

Απνδέρεζηε φηη ε Fon θαη ηα ζχκβνια, ινγφηππα θαη γξαθηθά ηεο απνηεινχλ εκπνξηθά ζήκαηα ηεο Fon θαη φηη 

ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο Fon πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν. Με ηε ιήμε ηεο Σχκβαζεο, ζα ζηακαηήζεηε 

πάξαπηα λα ρξεζηκνπνηείηε ην ζχκβνιν, ηα ινγφηππα θαη γξαθηθά. 

Απνδέρεζηε πσο ην πιηζκηθφ, ινγηζκηθφ θαη νη Υπεξεζίεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο πλεπκαηηθήο θαη 

βηνκεραληθήο ππεξεζίαο θαη φηη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο Fon πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν. Θα ζέβεζηε 

ηα βηνκεραληθά θαη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αθφκα θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο Σχκβαζεο. 

Απνδέρεζηε φηη νη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηερφκελα, πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ πνπ αλήθεη ζηελ 

εηαηξία πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο «λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο». Απνδέρεζηε 

φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελα, πιηθφ ή πιεξνθνξίεο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν 

εθηφο απφ απηφλ πνπ ζαο επηηξέπεηαη απφ ηηο Υπεξεζίεο. 

Αλαγλσξίδεηε θαη απνδέρεζηε φηη φια ηα πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηψκαηα, ε Υπεξεζία, ην 

πεξηερφκελν ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θαηαρσξείηαη ζηελ Πιαηθφξκα Πξφζβαζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ινγνηχπσλ, θεηκέλσλ, εηθφλσλ, γξαθηθψλ θηι.) 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλαπαξαγσγή, δηαλνκή, 

δεκνζίεπζε, κεηαβίβαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα εθκεηάιιεπζεο δελ εμνπζηνδνηείηαη ξεηά απφ ηνλ 

θάηνρν ησλ δηθαησκάησλ ιεηηνπξγίαο. 

Γελ γίλεηαη λα αλαπαξαρζεί θαλέλα ηκήκα απηψλ ησλ Υπεξεζηψλ, ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή ή κε 

νπνηνδήπνηε κέζν. Απνδέρεζηε λα κελ ηξνπνπνηήζεηε, ελνηθηάζεηε, εθκηζζψζεηε, δαλείζεηε, πσιήζεηε, 

δηαλείκεηε, εθρσξήζεηε, αληηγξάςεηε, κεηαβηβάζεηε ή κεηαδψζεηε ην ινγηζκηθφ ζε ηξίηνπο θαη λα κελ πξνβείηε 

ζηε δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ κε βάζε ηηο Υπεξεζίεο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, θαζψο θαη λα κελ 

εθκεηαιιεπηείηε ηηο Υπεξεζίεο θαζ' νπνηνλδήπνηε κε εγθεθξηκέλν ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, 

ηεο παξάλνκεο πξφζβαζεο ή ηεο ππεξθφξησζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

Απνδέρεζηε, επηπιένλ, λα κελ θάλεηε ρξήζε ησλ Υπεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ παξελφριεζε, εμχβξηζε, 

παξαθνινχζεζε, απεηιή, δπζθήκηζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ, θαζψο 

θαη φηη ε Fon, ζε πεξίπησζε πνπ πξνβήθαηε ζε ηέηνηα ρξήζε, δελ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε 

παξελφριεζε, απεηιή, δπζθήκηζε, πξνζβνιή, παξάλνκα κελχκαηα ή κεηαδφζεηο πνπ ηπρφλ ιάβεηε σο 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ Υπεξεζηψλ. 

5. Ννκηθή Γλσζηνπνίεζε γηα ηα ζεκεία Fon Spot  



Η Fon επηηξέπεη ζηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο θαη ζε εζάο ηελ πξφζβαζε κέζσ ηνλ ζεκείσλ Fon 

Spots. Η πξφζβαζή ζαο ζην Fon Spot εμαξηάηαη απφ ην αλ έρεηε πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί θαη απνδερζεί 

ηνπο ΟΠΦ θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο, πνπ ζαο 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηελ παξνχζα Υπεξεζία.  

 

Πξέπεη λα δηαβάζεηε φιν ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Ννκηθήο Γλσζηνπνίεζεο. Η αλάγλσζή ηνπ απνηειεί 

πξνζσπηθή ζαο επζχλε. Αλ δηαθσλείηε κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ φξνπο, παξαθαιείζηε λα κελ 

πξνβείηε ζε απηή ηελ Υπεξεζία. 

  

Μέζσ ηεο παξνχζαο Ννκηθήο Γλσζηνπνίεζεο, ε Fon ζαο πιεξνθνξεί γηα ηα παξαθάησ: 

  

1. Πξφζβαζε ζηνλ παξφλ ζεκείν Fon Spot 

  

Η Fon κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνχζα ηνπνζεζία ζαο, γηα ηελ νπνία πιεξνθνξείηαη κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ ή ηεο ζπζθεπήο ζαο, γηα λα ζαο ππνδείμεη ηα πιεζηέζηεξα δηαζέζηκα ζεκεία Fon Spots. Η Fon δελ 

επζχλεηαη γηα ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχλδεζε ζηε Fon ή ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο 

πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ ζήκαηνο WiFi ηεο Fon. 

  

2. Πνηφηεηα ηεο Υπεξεζίαο 

 

Τα Fon Spots δελ απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Fon, νχηε ιεηηνπξγνχληαη απφ απηή. Η Fon δελ κπνξεί λα 

εθηηκήζεη ηηο ηαρχηεηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ ζε απηέο ηηο ηνπνζεζίεο. 

 

Η Fon δελ κπνξεί λα παξάζρεη εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ζπλδεζηκφηεηαο πνπ ζα ιάβεηε κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ ή ηεο ζπζθεπήο ζαο. Απηφ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ζαο, ηε ζχκβαζή ζαο κε ηνλ 

Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο, ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ ζαο, ηε ζπζθεπή ζαο θαη ηελ απφζηαζή ζαο ζε 

ζρέζε κε θάπνην ζεκείν Fon Spot. Η απνηπρία ζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ην 

ζπκβφιαηφ ζαο κε ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ 

πξφζβαζή ζαο ζην Γίθηπν ηεο Fon. 

 

Η Fon δε ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζπλδεζηκφηεηαο ηπρφλ αληηκεησπίζεηε. 

6. Τειηθέο δηαηάμεηο 

Λήξη, ηποποποίηζη ή μεηαβίβαζη ηηρ παπούζαρ Σύμβαζηρ. 

Δζείο ή ε Fon έρεηε ηε δπλαηφηεηα ηα ηεξκαηίζεηε ηελ παξνχζα Σχκβαζε αλά πάζα ζηηγκή. Αλ επηζπκείηε λα 

ηεξκαηίζεηε ηελ παξνχζα Σχκβαζε, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon φπσο 

ξεηά ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αληηπξφζσπν Φνλδξηθήο Πψιεζεο ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ. 



Η Fon μποπεί να ηεπμαηίζει αςηήν ηη Σύμβαζη ανά πάζα ζηιγμή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ελδεηθηηθά, ηνπ εληνπηζκνχ παξαβίαζεο ησλ παξφλησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ. 

Δπίζεο, ε Fon κπνξεί λα δηαθφςεη ή λα αλαθαιέζεη ηελ πξφζβαζε αλ ζεσξήζεη πσο ν Δπηζθέπηεο ηνπ 

Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ή ην πλεχκα ησλ παξφλησλ 

ΟΠΦ. 

 

Αλ ε Fon απνθαζίζεη λα ηεξκαηίζεη απηή ηε Σχκβαζε, ζα ζαο εηδνπνηήζεη κέζνπ ηνπ Αληηπξνζψπνπ 

Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon. Η Σύμβαζη αςηή θα λήξει με ηον ηεπμαηιζμό ηηρ από οποιαδήποηε 

πλεςπά. Δληνχηνηο, ζα ζπλερίζεηε λα απνδέρεζηε θαη λα ζέβεζηε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο Fon. 

 

H Fon έσει ηη δςναηόηηηα να ηποποποιήζει αςηήν ηη Σύμβαζη ανά πάζα ζηιγμή. Δίλαη αλακελφκελν 

θάπνηεο αιιαγέο λα ζεσξεζνχλ απαξαίηεηεο ιφγσ ηεο πξνζζήθεο λέσλ ιεηηνπξγηψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ ζην ινγηζκηθφ θαη ηηο Υπεξεζίεο. Θα ελεκεξψζνπκε ηνπο παξφληεο ΟΠΦ κέζσ ηνπ 

Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο έλα κήλα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ. Αλ νη αιιαγέο απηέο 

δελ ζαο βξίζθνπλ ζχκθσλν ή αλ πηζηεχεηε φηη ζα έρνπλ γηα εζάο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, κπνξείηε λα πξνβείηε 

ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο. Η Fon ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεηαβιβάζει ή εκσωπήζει ηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ ηεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνχζα Σχκβαζε ζε νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξία ηνπ 

νκίινπ ηεο. O εθδνρέαο ζα αλαιάβεη, σο αληηθαηαζηάηεο, φια δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Fon πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε. Απνδέρεζηε φιεο ηηο αλσηέξσ κεηαβηβάζεηο θαη εθρσξήζεηο. 

Πεπιοπιζμόρ εςθύνηρ 

H Fon ζα επζχλεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, γηα ηηο δεκίεο εθείλεο πνπ απνηεινχλ εχινγε θαη 

πξνβιέςηκε ζπλέπεηα θάπνηαο ζρεηηθήο αζέηεζεο. 

Η Fon δελ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ κέζσ άιισλ ππεξεζηψλ ή αγαζψλ πνπ 

ειήθζεζαλ ή δηαθεκίζηεθαλ ζηηο Υπεξεζίεο ή κέζσ ζπλδέζκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Υπεξεζίεο, νχηε 

κέζσ πιεξνθνξηψλ ή ζπζηάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ή δηαθεκίζηεθαλ ζηηο Υπεξεζίεο ή κέζσ ζπλδέζκσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Υπεξεζίεο. 

Η Fon δελ απνθιείεη νχηε πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ηεο ζε πεξηπηψζεηο (α) εζθεκκέλεο αζέηεζεο ή απάηεο ή (β) 

ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο. 

Διασωπιζμόρ διαηάξεων 

Αλ θάπνηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο θαηαζηεί άθπξε, παξάλνκε ή κε εθαξκφζηκε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν κέζσ δηθαζηηθήο απφθαζεο ηεο αληίζηνηρεο επηθξαηείαο, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ζα 

αθαηξεζεί ελψ νη ππφινηπεο ζα ζπλερίζνπλ ζε πιήξε ηζρχ θαη εθαξκνγή, ζαλ απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε λα 

είραλ παξαιεηθζεί νη αλσηέξσ άθπξεο, παξάλνκεο ή κε εθαξκφζηκεο δηαηάμεηο. 

Σςνολική Σύμβαζη 

Οη παξφληεο ΟΠΦ αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε εζάο θαη ηελ Fon φζνλ 

αθνξά ηελ Υπεξεζία θαη ηα πξντφληα, θαη αληηθαζηζηνχλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο κε ηελ Υπεξεζία 

ζπκθσλίεο. 

 

Επικπάηεια Δικαιοδοζίαρ και Δίκαιο 



Η παξνχζα Σχκβαζε ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ηεο Αγγιίαο, αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ πεξί επηινγήο ή 

ζχγθξνπζεο δηθαίνπ. Τα ζπκβαιιφκελα κέξε, δηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπκθσλνχλ φηη ππάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αγγιίαο. 

7. Οξηζκνί 

Σύμβαζη: απνηεινχλ νη Παξφληεο Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο, καδί κε άιιεο εθαξκφζηκεο πνιηηηθέο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ Fon.  

Πλαηθόπμα Ππόζβαζηρ: είλαη ε πχιε κέζσ ηεο νπνίαο ν Δπηζθέπηεο ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο 

Πψιεζεο κπνξεί λα εγγξαθεί θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην δίθηπν ηεο Fon. 

Δίκηςο ηηρ Fon: απνηειεί ην δίθηπν ζεκείσλ WLAN Fon Spots πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

επηθξάηεηα. 

Ανηιππόζωποι ηηρ Fon: αλαθέξεηαη ζε ηξίηνπο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε Fon πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε πεξηαγσγήο ζηα δίθηπα ηεο εηαηξίαο. 

Σημείο Fon Spot ή Hotspot: αλαθέξεηαη ζε ζεκείν δεκφζηαο πξφζβαζεο WLAN ην νπνίν αλήθεη ζην Γίθηπν 

ηεο Fon θαη ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηεο Fon ή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηεο.   

Ανηιππόζωπορ Φονδπικήρ Πώληζηρ ηηρ Fon: αλαθέξεηαη ζε ηξίην πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε Fon γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ WiFi ή ηε ρνλδξηθή πψιεζε ππεξεζηψλ δηακέζνπ θάπνησλ Γηθηχσλ ηεο Fon.  

Κάπηα(ερ) ππόζβαζηρ:: Κάξηα πνπ αγνξάδεηαη απφ ηνλ Δπηζθέπηε Φνλδξηθήο Πψιεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα ζεκεία Fon Spot. 

Υπηπεζία(ερ): νη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηε Fon θαη ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην 

Γίθηπν Fon, ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ησλ Σεκείσλ Fon Spots, ζηελ 

απζεληηθνπνίεζε θαη εγγξαθή ησλ Δπηζθεπηψλ ησλ Αληηπξνζψπσλ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon  

θαη ζε θάζε πξφζζεηε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηε Fon. 

Τπίηορ: αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ είλαη ζπκβαιιφκελν ζηελ παξνχζα 

Σχκβαζε. 

Επιζκέπηηρ Ανηιπποζώπος Φονδπικήρ Πώληζηρ: αλαθέξεηαη ζε εγγεγξακκέλν επηζθέπηε ηνπ 

Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon.πνπ αγνξάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πξφζβαζε επί πιεξσκήο ζε 

θάπνην ζεκείν Fon Spot ή, δηαθνξεηηθά, ηνπ παξαρσξείηαη δσξεάλ πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε πξφζβαζε, 

βάζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Fon θαη ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon. 

Wi-Fi: αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

Εζείρ και εζείρ:: απεπζχλεηαη ζηνλ Δπηζθέπηε ηνπ Αληηπξνζψπνπ Φνλδξηθήο Πψιεζεο ηεο Fon. 


