ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON
Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015
Καλώς ήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους
παρόντες Όρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και την Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε
διαβάστε τους παρόντες ΟΧ προσεκτικά, καθώς επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας. Σε
περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες ΟΧ, δεν μπορείτε να εισέλθετε στην υπηρεσία
Fon και θα πρέπει να απέχετε από τη χρήση της.
Η εταιρία «Fon Wireless Limited» (εφεξής: «Fon» ή «εμείς»), είναι καταχωρημένη στο Ηνωμένο
Βασίλειο (αρ. εγγραφής 5661131) και έχει έδρα στο Λονδίνο (25 Farringdon Street, London, EC4A
4AB, United Kingdom).
Η Fon είναι ένα Δίκτυο σημείων ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο τα οποία δημιουργούν οι
χρήστες. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο αποκτάτε πρόσβαση στα Σημεία Fon σε όλο το διεθνές Δίκτυο
κάνοντας μία μόνο εγγραφή.
I.

Υπηρεσίες Fon

Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης
Οι παρόντες ΟΧ διέπουν την παροχή υπηρεσιών από την Fon στα Μέλη της Fon και στους
Επισκέπτες της Fon (εφεξής: «Εσείς» ή «εσείς»).
Το περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο της Fon δεν έχουν
σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε χώρες όπου το εν λόγω
περιεχόμενο είναι μη νόμιμο ή εγκεκριμένο.
Με την επιφύλαξη ρητής αντίθετης διάταξης, οι παρόντες ΟΧ μαζί με το έντυπο εγγραφής, την
Πολιτική Απορρήτου της Fon και, όπου ισχύει, την Σύμβαση Αδείας Χρήσης του Λογισμικού Fon
και την Σύμβαση Αδείας Χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογών Fon, (εφεξής: η «Σύμβαση»),
διέπουν την συμβατική σχέση μεταξύ της Fon και των Μελών της Fon ή Επισκεπτών της Fon, κατά
περίπτωση.
Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε βασιστεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις οι οποίες δεν περιέχονται ειδικά
στην παρούσα Σύμβαση. Δηλώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία και νομική ικανότητα να
καταρτίσετε την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που συμβάλλεστε για λογαριασμό κάποιας
εταιρίας, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να καταρτίσετε την παρούσα και συμφωνείτε ότι
ευθύνεστε προσωπικά σε αντίθετη περίπτωση.

Πρόσωπα τα οποία αποκτούν πρόσβαση στο Σημείο Fon

Προκειμένου να αποκτήσετε την ιδιότητα Μέλους της Fon ή Επισκέπτη της Fon, πρέπει να
εγγραφείτε στη Fon και να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο πεδίο προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι
έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρόντες ΟΧ, την Πολιτική Απορρήτου και τους
λοιπούς όρους εφόσον ισχύουν.
Τα Μέλη της Fon έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Σημεία Fon. Οι Επισκέπτες της Fon θα
πρέπει να αγοράσουν μία Άδεια Fon ή να τους χορηγηθεί περιορισμένη ή απεριόριστη πρόσβαση
δυνάμει κάποια προωθητικής ενέργειας της Fon ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Fon και κάποιου
Τρίτου.
Τα Μέλη και Επισκέπτες της Fon πρέπει να εγγραφούν δια της Fon ή Συνεργάτη της Fon
προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα Σημεία Fon.
Τα Μέλη της Fon πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία τους με τον πάροχο ευρυζωνικών
υπηρεσιών Διαδικτύου («ISP») επιτρέπει την κοινή χρήση εύρους ζώνης. Τα Μέλη της Fon
ευθύνονται αποκλειστικά για την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι του ISP.

Εγγραφή σε Λογαριασμό της Fon
Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα σας ζητηθεί να παράσχετε κάποια στοιχεία, όπως το όνομά σας
και λοιπά προσωπικά δεδομένα σας. Οφείλετε να παρέχετε ακριβή και πλήρη στοιχεία στις
σχετικές ερωτήσεις. Επίσης οφείλετε να τηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα.
Πρέπει να εγγραφείτε στο Δίκτυο Fon κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου που αναρτάται
στον Ισότοπο ή τη Διαδικτυακή Πύλη μας και το οποίο παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες.
Θα πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη, το οποίο θα πρέπει να θυμάστε ή να τηρείτε
σε ασφαλές μέρος. Πρέπει να τηρείτε τον κωδικό εισόδου σας μυστικό και να μην τον
κοινοποιήσετε ή να τον μοιράζεστε με τρίτους.
Οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τη Fon σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε
μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων εισόδου και/ή κωδικών, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων κλοπής, απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, προκειμένου να ακυρωθεί
άμεσα το όνομα χρήση ή ο κωδικός εισόδου. Στο μέτρο που η Fon δεν έχει ενημερωθεί σχετικά,
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ονομάτων χρήστη ή κωδικών
εισόδου από τρίτους.
Οφείλετε να κοινοποιείτε στη Fon κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο
εγγραφής σας.
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται ή τηρούνται από τη Fon διέπονται
από την Πολιτική Απορρήτου της Fon.
Περιγραφή των Υπηρεσιών Fon
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Fon συνίστανται στα εξής:


Διευκόλυνση της πρόσβασης στα Σημεία Fon



Παροχή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία διαφόρων Σημείων Fon



Ταυτοποίηση και καταχώρηση της πρόσβασης



Παροχή πρόσβασης στα Σημεία Fon δια της πώλησης Αδειών στους Επισκέπτες της Fon

Τα Μέλη της Fon και οι Επισκέπτες της Fon μπορούν να συνδέονται με το Δίκτυο της Fon μέσω
οποιουδήποτε Σημείου Fon το οποίο είναι διαθέσιμο.
Για να συνδεθείτε στο Δίκτυο Fon, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο Σημείο Fon, και να εισαγάγετε
το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σας μέσω του Ιστότοπου της Fon ή της Διαδικτυακής
Πύλης Πρόσβασης της Fon.
Η Fon επαληθεύει τα δεδομένα που εισάγατε και σας επιτρέπει να συνδεθείτε με Σημείο Fon
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η Fon θα κοινοποιεί σε εσάς όλες τις ενημερώσεις του Λογισμικού Fon όποτε υπάρχει κάποια νέα
έκδοση.
II.

Μέλη της Fon

Τρόποι κτήσης της ιδιότητας Μέλους της Fon
Μπορείτε να αποκτήσετε την ιδιότητα Μέλους της Fon αποδεχόμενοι τους όρους της παρούσας
και εφόσον διαθέτετε ένα Router Fon ή Συνεργάτη της Fon με εγκατεστημένη τη λειτουργικότητα
της Fon. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε router συμβατό με το Λογισμικό της Fon μπορείτε να
προμηθευθείτε ένα Router Fon από τον Ιστότοπο της Fon.
Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση του Λογισμικού Fon και του Σημείου Fon
Μετά από την εγγραφή σας ως μέλους στο Δίκτυο Fon και την αποδοχή των όρων της παρούσας,
μπορείτε να τηλεφορτώσετε, εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Fon. Συμφωνείτε
να εγκαταστήσετε το Λογισμικό Fon σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιό μας
το οποίο αναρτάται στον Ιστότοπό μας. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Fon δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια η οποία προκύπτει από τη μη ορθή εγκατάσταση του Λογισμικού
Fon.
Εάν περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε ιδιότητα του Υλισμικού Fon, του Λογισμικού Fon ή της
Υπηρεσίας Fon η οποία προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει ζημία, οφείλετε να μας ενημερώσετε
δημιουργώντας ένα αίτημα υποστήριξης μέσω του online Κέντρου Βοήθειας για τελικούς
χρήστες.
Το Σημείο Fon θα ενεργοποιηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εφόσον έχει εγκατασταθεί
σωστά το Λογισμικό Fon ή το Router Fon και έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας.
Η Fon μπορεί να δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία οποιουδήποτε Σημείου Fon το
οποίο καταχωρούν τα Μέλη της Fon στο Δίκτυο Fon κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Αυτό
είναι απαραίτητο προκειμένου άλλοι χρήστες Fon να έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο Fon.

Οι Επισκέπτες της Fon μπορούν να συνδεθούν στα Σημεία Fon αφότου εγγραφούν στο Δίκτυο Fon
και καταβάλουν το αντίτιμο της Άδειας Fon όπως ορίζεται στη ρήτρα Επισκεπτών της Fon.
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών της Fon
Με την εγγραφή σας ως Μέλους της Fon κατανοείτε ότι δημιουργείτε ένα Σημείο Fon συνδέοντας
το Router Fon στο Δίκτυο Fon. Άλλοι χρήστες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω
αυτού του Σημείου Fon. Ως αντάλλαγμα για την δημιουργία και διατήρηση του Σημείου Fon
σύμφωνα με τους παρόντες ΟΧ, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα Σημεία Fon.
Εάν έχετε εγγραφεί ως Μέλος της Fon δια της κατοχής ενός Router Fon, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε και να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με έναν λογαριασμό PayPal, οπότε θα
δικαιούστε να λαμβάνετε μερίδιο των εσόδων κάθε σύνδεσης η οποία αποκτάται από το δικό σας
Σημείο Fon από οποιονδήποτε Επισκέπτη της Fon, ωστόσο δεν θα έχετε δικαίωμα σύνδεσης σε
άλλα Σημεία Fon. Επισημαίνεται ότι αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.
Ως Μέλος της Fon δεν θα έχετε δικαίωμα να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε περισσότερα Σημεία Fon,
ωστόσο θα έχετε το δικαίωμα να παρέχετε ελεύθερη πρόσβαση στο δικό σας Σημείο Fon σε
περισσότερους χρήστες της επιλογής σας, ο ακριβής αριθμός των οποίων θα ορίζεται εκάστοτε
από την Fon.
Ως Μέλος της Fon, συμφωνείτε να τηρείτε το Σημείο Fon ενεργό 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες
την εβδομάδα προκειμένου να μπορούν να συνδέονται σε αυτό άλλα Μέλη και Επισκέπτες της
Fon.
Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Σημείων Fon, τα Μέλη της Fon οφείλουν να
χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις επίσημες εκδόσεις του Λογισμικού Fon.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Fon μόνο για νόμιμους σκοπούς. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Fon για παράνομους σκοπούς ή παρέχετε μη νόμιμο ή παράνομο
περιεχόμενο ή παραβείτε τους παρόντες ΟΧ, την Πολιτική Απορρήτου της Fon, τους Όρους
Χρήσης του Ιστότοπου Fon και της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης της Fon ή την Άδεια Χρήστη
του Λογισμικού Fon, η Fon μπορεί να αποσυνδέσει άμεσα από το Δίκτυο Fon το Σημείο Fon που
έχετε δημιουργήσει και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Σημείο Fon ενός Μέλους της Fon για να έχετε πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για την τηλεφόρτωση (upload /
download) μεγάλων αρχείων και ότι δεν θα κάνετε αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας κατά τρόπο
που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην Υπηρεσία για τον κάτοχο ή χρήστη του Σημείου Fon.

III.

Επισκέπτες της Fon

Για να αποκτήσετε την ιδιότητα του Επισκέπτη της Fon θα πρέπει να εγγραφείτε στη Fon, να
αγοράσετε μία Άδεια μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής ή να σας χορηγηθεί περιορισμένη
ή απεριόριστη πρόσβαση δυνάμει κάποιας προωθητικής ενέργειας της Fon ή ειδικής συμφωνίας
μεταξύ της Fon και κάποιου Τρίτου.

Οι σχετικές χρεώσεις παρατίθενται στον Ιστότοπο της Fon και στη Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης
της Fon. Οι Επισκέπτες της Fon μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τις ισχύουσες χρεώσεις
οποτεδήποτε, μέσω του Ιστότοπου της Fon και της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης της Fon. Οι
σχετικές χρεώσεις περιλαμβάνουν τους ισχύοντες έμμεσους φόρους και λοιπές χρεώσεις και
μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα1.
Οι τρόποι πληρωμής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Fon τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο
Επισκέπτης της Fon παρατίθενται στον Ιστότοπο της Fon και παρέχονται δια της διαδικασίας
εγγραφής.
Οι Επισκέπτες της Fon καταβάλλουν στη Fon το αντίτιμο κάθε Άδειας Fon.
Η Fon διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε τις τιμές, προωθήσεις και/ή εκπτώσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Fon μετά από την
σχετική μεταβολή αποδέχεστε αυτή σιωπηρά.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Fon μόνο για νόμιμους σκοπούς. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Fon για παράνομους σκοπούς ή παρέχετε μη νόμιμο ή παράνομο
περιεχόμενο ή παραβείτε τους παρόντες ΟΧ, την Πολιτική Απορρήτου της Fon, τους Όρους
Χρήσης του Ιστότοπου Fon και της Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης της Fon ή την Άδεια Χρήστη
του Λογισμικού Fon, η Fon μπορεί να αποσυνδέσει άμεσα από το Δίκτυο Fon το Σημείο Fon που
έχετε δημιουργήσει και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.
Όλοι οι Επισκέπτες της Fon έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα Μέλη της Fon, κατά περίπτωση.
IV.

Υποχρεώσεις της Fon

Η Fon θα παρέχει πρόσβαση και θα ελέγχει την πρόσβαση στα Σημεία Fon, πιστοποιώντας όλα τα
Μέλη και τους Επισκέπτες της Fon οι οποίοι συνδέονται στα Σημεία Fon.
Η Fon θα καταχωρεί τον αριθμό των χρηστών οι οποίοι εισέρχονται σε κάθε Σημείο Fon και το
είδος του χρήστη που εισέρχεται σε κάθε Σημείο Fon.
Η Fon συμφωνεί να καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά στα Μέλη της Fon τα οποία έχουν
ενεργοποιήσει και συνδέσει τον λογαριασμό τους με το Paypal, όπου παρέχεται αυτή η
δυνατότητα.
Ποιότητα Υπηρεσιών
Η Fon δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις όσον αφορά στα επίπεδα συνδεσιμότητας μέσω της
συσκευής σας.
Η συνδεσιμότητα μπορεί να ποικίλλει με βάση την τοποθεσία σας σε σχέση με το Σημείο Fon. Η
μη συνδεσιμότητα μπορεί να οφείλεται στη σύμβαση που έχετε με τον Συνεργάτη της Fon, ο
οποίος σας παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στο Δίκτυο.

Στην Πολωνία το κόστος αποστολής FON στο 7368 είναι 3 PLN/ 3,69 PLN συμπερ. ΦΠΑ. Το κόστος
αποστολής FON στο 7468 είναι 4 PLN/ 4,92 PLN συμπερ. ΦΠΑ.
1

Η Fon δεν εγγυάται την ταχύτητα πρόσβασης και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Η Fon δεν
αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας τα οποία ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε.
Η Fon διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει οποιονδήποτε λογαριασμό Fon σε
περίπτωση που διαπιστωθεί δόλια χρήση του.
Πολιτική Αποζημίωσης
Η Fon εγγυάται ότι οι υπηρεσίες πιστοποίησης τις οποίες παρέχει θα είναι διαθέσιμες κατά 80%
στη διάρκεια οποιουδήποτε 24ώρου.
Εάν έχετε αγοράσει κάποια Άδεια, η Fon μπορεί να σας παρέχει αποζημίωση ή αντικατάσταση
Άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Δεν έχετε ακόμα ενεργοποιήσει την Άδειά σας στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης,



Η Άδειά σας δεν έχει λήξει (έχετε περιθώριο ένα (1) χρόνο μετά την αγορά για να
ενεργοποιήσετε την Άδειά σας), ή



Αδυνατείτε να συνδεθείτε ή έχετε απώλεια σύνδεσης με το Hotspot της Fon εξαιτίας
προβλημάτων της υπηρεσίας δικτύου.

Η Fon μπορεί να προβεί σε αποζημίωση ή αντικατάσταση της Άδειάς σας σε περίπτωση διακοπής
της Υπηρεσίας λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων
Η αποζημίωση ή αντικατάσταση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πραγματοποιείται κατά τη
διακριτική ευχέρεια της Fon, η οποία θα αποφασίζει εύλογα και με βάση τα στοιχεία σύνδεσης το
εκάστοτε ποσό της αποζημίωσης ή την αντικατάσταση της Άδειας εφόσον ενδείκνυται για την
περίσταση.
Δεν είναι δυνατή η αξίωση αποζημίωσης ή αντικατάστασης Άδειας εκ μέρους σας σε περίπτωση
που η απώλεια σύνδεσης στο Διαδίκτυο οφείλεται σε πρόβλημα ή σε εσφαλμένη ρύθμιση της
συσκευής σας.
Για λόγους σαφήνειας, η Fon παρέχει τα ακόλουθα είδη Άδειας2:

2



Ωριαία: Αυτή η άδεια σάς παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο για έως 60 λεπτά. Η Άδεια αυτή
λήγει 60 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης. Εάν
διαθέτετε υπολειπόμενο χρόνο από αυτή την Άδεια, η Άδεια θα πιστωθεί στον
λογαριασμό σας και θα λήξει μόνο εφόσον θελήσετε να την χρησιμοποιήσετε.



Ημερήσια: Αυτή η άδεια σάς παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο για έως 24 ώρες. Η Άδεια
αυτή λήγει 24 ώρες μετά την ενεργοποίησή της στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης. Εάν
διαθέτετε υπολειπόμενο χρόνο από αυτή την Άδεια, η Άδεια θα πιστωθεί στον
λογαριασμό σας και θα λήξει μόνο εφόσον θελήσετε να την χρησιμοποιήσετε.

Η Fon μπορεί να αλλάξει τα είδη και τις τιμές των Αδειών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.



Πενθήμερη: Πρόκειται για πακέτο πέντε ημερήσιων αδειών που μπορείτε να
χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο. Η πρώτη ημερήσια άδεια λήγει 24
ώρες μετά την ενεργοποίησή της στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης. Οι υπόλοιπες
τέσσερις ημερήσιες άδειες θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας για μελλοντική χρήση.
Εάν διαθέτετε υπολειπόμενο χρόνο από αυτή την άδεια, και οι πέντε ημερήσιες άδειες
θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας και θα λήξουν μόνο εφόσον θελήσετε να τις
χρησιμοποιήσετε.



Μηνιαία: Αυτή η άδεια σάς παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο για έως 30 ημέρες. Η Άδεια
αυτή λήγει 30 ημέρες μετά την ενεργοποίησή της στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης. Εάν
διαθέτετε υπολειπόμενο χρόνο από αυτή την Άδεια, η Άδεια θα πιστωθεί στον
λογαριασμό σας και θα λήξει μόνο εφόσον θελήσετε να την χρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η τελευταία ημερήσια άδεια ενός πακέτου πολλαπλών
ημερήσιων αδειών, η Fon εξετάζει την εγκυρότητα τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης έως και τριάντα
(30) ημέρες μετά την ενεργοποίηση της άδειας στη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης.
Εάν προβάλετε κάποια αξίωση μετά το πέρας αυτής της περιόδου, η Fon μπορεί να επιλέξει κατά
τη διακριτική της ευχέρεια να προβεί σε αποζημίωση με παροχή δωρεάν Άδειας.
Εφόσον εγκριθεί η αποζημίωση, θα λάβετε το αντίστοιχο ποσό με τον τρόπο πληρωμής που
είχατε επιλέξει για την αγορά ή μέσω Paypal, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Fon.
Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της Fon για τυχόν ερωτήσεις
ή απορίες δημιουργώντας ένα αίτημα υποστήριξης μέσω του online Κέντρου Βοήθειας για
τελικούς χρήστες.
Υποχρεώσεις των Μελών της Fon που έχουν συνδέσει τον λογαριασμό τους με το Paypal
Τα Μέλη της Fon τα οποία έχουν επιλέξει (όπου είναι διαθέσιμη η εν λόγω επιλογή) να
προσφέρουν ένα Σημείο Fon έναντι αποζημίωσης, δικαιούνται να εισπράττουν από τη Fon, η δε
τελευταία οφείλει να καταβάλλει προς αυτά, ποσοστό επί των καθαρών εσόδων κάθε Άδειας
Fon η οποία αγοράζεται μέσω του σχετικού Σημείου Fon, εξαιρουμένων των έμμεσων φόρων και
λοιπών χρεώσεων, όπου ισχύουν.
Τα Μέλη της Fon μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα
ποσοστά εσόδων και λοιπά ποσοστά, μέσω του Ιστότοπου της Fon. Τα σχετικά ποσοστά
περιλαμβάνουν τους αντίστοιχους έμμεσους φόρους και λοιπές χρεώσεις, όπου ισχύουν.
Η καταβολή προς τον δικαιούχο θα διενεργείται μόλις το ποσό το οποίο οφείλεται στο Μέλος
της Fon αντιστοιχεί στο προκαθορισμένο ποσό προς εξόφληση, όπως αυτό αναρτάται στον
Ιστότοπο της Fon.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Η Fon διαθέτει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών προς το σκοπό απάντησης σε ερωτήσεις που
αφορούν στην παροχή των Υπηρεσιών της. Εάν είστε χρήστης των Υπηρεσιών της Fon, μπορείτε

να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών δημιουργώντας ένα αίτημα υποστήριξης
μέσω του online Κέντρου Βοήθειας για τελικούς χρήστες.
Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με τις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών εγγράφως, εντός ενός μήνα από τον χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης έλαβε γνώση του
θέματος στο οποίο αφορά το αίτημα. Η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος θα κοινοποιείται
προς εσάς εντός ενός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος εκ μέρους της Fon.
V.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής ποιότητα των Υπηρεσιών της Fon, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες εκδόσεις του Λογισμικού Fon για να αποκτάτε πρόσβαση στην
Υπηρεσία Fon.
Αποδέχεστε ότι η Fon και το σύμβολο, τα λογότυπα και τα γραφικά της αποτελούν εμπορικά
σήματα αυτής και ότι τα σχετικά δικαιώματα της Fon επί αυτών προστατεύονται από το νόμο.
Οφείλετε να διακόψετε άμεσα κάθε χρήση του συμβόλου, των λογότυπων και των γραφικών της
Fon σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
Συμφωνείτε ότι το Υλισμικό, Λογισμικό και η Υπηρεσία της Fon προστατεύονται από τη
νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι τα σχετικά
δικαιώματα της Fon επί αυτών προστατεύονται από το νόμο. Οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ακόμη και μετά την καταγγελία της παρούσας
Σύμβασης.
Συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο, πληροφορίες και υλικό το οποίο
προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπές διατάξεις,
όπως ενδεικτικά από τη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι δεν θα
κάνετε χρήση του εν λόγω περιεχομένου, πληροφοριών ή υλικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν
της επιτρεπόμενης χρήσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
η Υπηρεσία, το περιεχόμενο και/ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο εισάγεται στον Ιστότοπο
της Fon και στη Διαδικτυακή Πύλη της Fon (συμπεριλαμβανομένων, καθαρά για ενημερωτικούς
λόγους και όλως ενδεικτικώς, των εμπορικών σημάτων, λογότυπων, κειμένων, εικόνων, γραφικών
κ.λπ.) προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή,
διανομή, δημοσίευση, μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης η οποία δεν
εξουσιοδοτείται ρητά από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων λειτουργίας.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή
ή με οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταβάλετε, μισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε,
διανείμετε, εκχωρήσετε, αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή μεταδώσετε το Λογισμικό ή οποιαδήποτε
δεδομένα τα οποία λαμβάνετε μέσω του Λογισμικού, σε οποιονδήποτε τρίτο, ότι δεν θα
δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις Υπηρεσίες της Fon με οποιονδήποτε τρόπο και ότι
δεν θα προβείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση των Υπηρεσιών
της Fon, όπως ενδεικτικά εισβάλλοντας ή επιβαρύνοντας τη χωρητικότητα του δικτύου.
Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να
παρενοχλήσετε, κατασκοπεύσετε, απειλήσετε, συκοφαντήσετε ή άλλως παραβιάσετε τα

δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και ότι η Fon δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
τέτοια χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας ή για τυχόν παρενοχλητικά, απειλητικά,
συκοφαντικά, προσβλητικά ή παράνομα μηνύματα ή μεταδόσεις που μπορεί να λάβετε ως
αποτέλεσμα χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών της Fon.
Συμφωνείτε να κάνετε αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση του Λογισμικού και του
Εμπορικού Σήματος, καθώς και τυχόν δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω του
Λογισμικού.
Η άδεια χρήσης του Λογισμικού, των στοιχείων του και τυχόν δεδομένων τρίτων θα παύσει να
ισχύει σε περίπτωση που παραβείτε τους ανωτέρω περιορισμούς. Σε περίπτωση λήξης της άδειάς
σας, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού, των στοιχείων του και τυχόν
δεδομένων τρίτων. Δικαιούχοι όλων των δικαιωμάτων επί δεδομένων τρίτων, λογισμικού τρίτων
ή server δεδομένων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κυριότητας, είναι και
παραμένουν οι αντίστοιχοι τρίτοι. Συμφωνείτε ότι οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να ασκήσουν
εναντίον σας τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση απευθείας στο
όνομά τους.
VI.

Όροι χρήσης του Ιστότοπου της Fon

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο της Fon είναι ελεύθερη και δεν χρεώνεται. Ωστόσο, ορισμένες
υπηρεσίες και περιεχόμενο τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο από την Fon ή από Τρίτους
ενδέχεται να υπόκεινται σε προηγούμενη συμφωνία ή περαιτέρω συμφωνίες μεταξύ της Fon και
των Συνεργατών της.
Χρήση του Ιστότοπου της Fon και των συνδεδεμένων Ιστοσελίδων
Το περιεχόμενο του Ιστότοπου της Fon απευθύνεται αποκλειστικά στους καταναλωτές. Μη
εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση ή μεταπώληση του εν λόγω περιεχομένου απαγορεύεται,
εκτός εάν παρέχεται η προηγούμενη έγγραφη και ρητή έγκριση της Fon.
Η πρόσβαση, η περιήγηση και η χρήση του Ιστότοπου της Fon γίνεται με ευθύνη του Χρήστη.
Κατά συνέπεια, ο Χρήστης πρέπει να τηρεί επιμελώς και πιστά όλες τις πρόσθετες οδηγίες που
παρέχονται από τη Fon σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου του.
Ο χρήστης υποχρεούται συνεπώς να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο με τη δέουσα επιμέλεια και με
νόμιμο τρόπο, και ιδίως να απέχει από τις κατωτέρω ενέργειες:
i.

Χρήση του περιεχομένου για σκοπούς παράνομους, αθέμιτους, αντικείμενους στη
γενικά αποδεκτή χρήση ή στη δημόσια τάξη.

ii.

Καταγραφή ή αντιγραφή, διανομή, παροχή δημόσιας πρόσβασης με οποιοδήποτε
μέσο δημόσιας επικοινωνίας, μεταμόρφωση ή μεταβολή του περιεχομένου χωρίς
την ρητή έγκριση του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

iii.

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου και ιδίως πληροφοριών οποιουδήποτε
είδους που αντλούνται από την παρούσα σελίδα ή από τις υπηρεσίες της Fon
προς το σκοπό διαφημίσεων, απευθείας πωλήσεων ή άλλων εμπορικών σκοπών,

αποστολή μη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή μηνυμάτων spam, και κοινοποίηση η
αποκάλυψη οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πληροφοριών.
Περιορισμός Ευθύνης για το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες
Η Fon προσφέρει περιεχόμενο και υπηρεσίες κάνοντας χρήση όλων των τεχνικών μέσων τα οποία
διαθέτει για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών της.
Η Fon έχει το δικαίωμα να επιφέρει, όπου κρίνει αυτό απαραίτητο, οποιεσδήποτε αλλαγές,
διορθώσεις, βελτιώσεις ή μεταβολές σε οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται στον
Ιστότοπό της, στις υπηρεσίες ή στο περιεχόμενο, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση,
υποχρέωση αποζημίωσης ή ευθύνη.
Η Fon δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή απώλεια η οποία προκύπτει ως
αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας ή λειτουργίας του Ιστότοπού της. Ωστόσο, η Fon οφείλει να
προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αποκατάσταση των υπηρεσιών της σε περίπτωση
τεχνικής βλάβης.

VII.

Τελικές Διατάξεις

Καταγγελία, τροποποίηση, εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε καταγγελία από εσάς ή την Fon οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε
τη λύση της παρούσας Σύμβασης, μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο επικοινωνίας
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τον χρόνο ισχύος της καταγγελίας. Η Fon μπορεί να καταγγείλει
την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση
αθέτησης ή ύπαρξης ενδείξεων αθέτησης οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Η Fon μπορεί επίσης να αναστείλει ή να διακόψει την Πρόσβαση σε περίπτωση που θεωρεί ότι
κάποιο Μέλος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή έχει παραβεί τον σκοπό των παρόντων ΟΧ.
Σε περίπτωση που η Fon επιθυμεί τη λύση της παρούσας Σύμβασης, οφείλει να σας ενημερώσει
μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στη Fon. Η
παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους οποιουδήποτε
συμβαλλομένου. Σε περίπτωση καταγγελίας η Fon θα συνεχίσει να τηρεί όλα τα προσωπικά σας
δεδομένα εμπιστευτικά, ενώ εσείς οφείλετε να συνεχίσετε να σέβεστε τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Fon.
Η Fon έχει δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε. Θεωρούμε ότι θα
προκύψει ανάγκη τροποποιήσεων καθώς θα προστίθενται νέες ιδιότητες, χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές στο Υλισμικό, Λογισμικό και την Υπηρεσία. Οφείλουμε να κοινοποιούμε προς εσάς
οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ένα μήνα πριν από την θέση
αυτών σε ισχύ. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις τροποποιήσεις ή θεωρείτε ότι αυτές έχουν
αρνητικό αντίκτυπο σε εσάς, έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε τη Σύμβαση. Η Fon μπορεί να
καταγγείλει, να αναστείλει ή να διακόψει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την
πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ιστότοπού της. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες δεν έχουν
οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. Η Fon έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε οποιαδήποτε

εταιρία μέλος του ομίλου της. Στην περίπτωση αυτή η Fon θα υποκατασταθεί σε όλα της τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση από τον εκδοχέα.
Δια της παρούσας αποδέχεστε κάθε σχετική μεταβίβαση ή εκχώρηση.
Περιορισμός Ευθύνης
Η Fon ευθύνεται δυνάμει της παρούσας μόνο για ζημίες οι οποίες προκύπτουν εύλογα ως
προβλέψιμη συνέπεια κάποιας σχετικής αθέτησης της σύμβασης.
Η Fon δεν ευθύνεται για ζημίες οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα άλλων υπηρεσιών ή
προϊόντων τα οποία παρέχονται ή διαφημίζονται μέσω των Υπηρεσιών της Fon ή παρέχονται
μέσω άλλων συνδέσμων που υπάρχουν στις Υπηρεσίες της Fon, ή ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε
πληροφοριών ή συμβουλών οι οποίες παρέχονται ή διαφημίζονται μέσω των Υπηρεσιών της Fon
ή παρέχονται μέσω άλλων συνδέσμων που υπάρχουν στις Υπηρεσίες της Fon.
Δεν ισχύει οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή περιορισμός της ευθύνης της Fon για (α) αθέτηση ή
απάτη εκ προθέσεως, ή (β) θάνατο ή σωματική βλάβη.
Ακυρότητα Μέρους
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη, παράνομη ή
ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο από αρμόδιο δικαστήριο, η σχετική διάταξη θα θεωρείται
διαγραφείσα, οι δε λοιπές διατάξεις της παρούσας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν η
παρούσα Σύμβαση είχε καταρτιστεί χωρίς αυτή την άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη διάταξη.
Συνολική Συμφωνία
Οι παρόντες ΟΧ μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, και (όπου ισχύει, την Σύμβαση Άδειας Χρήσης
Λογισμικού Εφαρμογών της Fon, την Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Fon ή τυχόν
πρόσθετους όρους τους οποίους έχετε αποδεχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, νέου
προϊόντος ή πρόσθετης υπηρεσίας) αποτυπώνουν την τελική και συνολική συμφωνία μεταξύ
υμών και της Fon σε σχέση με την Υπηρεσία και τα προϊόντα και υπηρεσίες, και υπερισχύει έναντι
κάθε προηγούμενης συμφωνίας των μερών σε σχέση με την Υπηρεσία.
Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας, ανεξαρτήτως των διατάξεων περί
επιλογής ή σύγκρουσης δικαίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη δια της παρούσας συμφωνούν ότι
υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας.
VIII.

Ορισμοί

Σύμβαση: οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου εγγραφής, της
Πολιτικής Απορρήτου της Fon και, όπου ισχύει, της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Fon
και της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Λογισμικού Εφαρμογών της Fon και της Πολιτικής για τη χρήση
Cookies.
Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης της Fon (ή Διαδικτυακή Πύλη της Fon): η διαδικτυακή πύλη που
χρησιμοποιείται από τη Fon στα Σημεία Fon δια της οποίας τα Μέλη ή οι Επισκέπτες της Fon
μπορούν να εγγράφονται ή να αποκτούν πρόσβαση στο Δίκτυο της Fon.

Υλισμικό της Fon ή Υλισμικό: Το Υλισμικό το οποίο διανέμεται από τη Fon ή από τρίτους και το
οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Δίκτυο της Fon.
Μέλος της Fon: ο εγγεγραμμένος χρήστης της Fon ο οποίος προσφέρει κοινή χρήση εύρους ζώνης
μέσω Router της Fon ή router Συνεργάτη της Fon με εγκατεστημένη τη λειτουργικότητα της Fon,
ως αντάλλαγμα για την ελεύθερη σύνδεση σε οποιοδήποτε Σημείο Fon του Δικτύου της Fon.
Ορισμένα Μέλη της Fon ενδέχεται να φέρουν ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Δίκτυο της Fon: το παγκόσμιο δίκτυο σημείων WLAN μιας κοινότητας της οποίας τα μέλη κάνουν
κοινή χρήση του εύρους ζώνης της διαδικτυακής τους σύνδεσης. Τα εν λόγω σημεία είτε
βρίσκονται στην τοποθεσία μεμονωμένων Fonera είτε αποτελούν τμήμα του Εξοπλισμού Βάσης
του Πελάτη και προσφέρονται ως υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας (best-effort service).
Συνεργάτης της Fon: Τρίτος ο οποίος έχει καταρτίσει συμφωνία συνεργασίας με τη Fon.
Κατάλογος των Συνεργατών της Fon αναρτάται στον Ιστότοπό της.
Άδεια(ες) Fon ή Άδεια(ες): Κουπόνι το οποίο αγοράζουν οι Επισκέπτες της Fon προκειμένου να
αποκτήσουν πρόσβαση σε Σημείο Fon.
Router της Fon: συσκευή η οποία διανέμεται από τη Fon ή τους Συνεργάτες της και
ενεργοποιείται με το Λογισμικό Fon. Fonera, Fonera SIMPL ή Fonera για μικρές επιχειρήσεις είναι
διάφοροι τύποι Router της Fon.
Υπηρεσίες της Fon ή Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τη Fon και οι οποίες
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο Fon, στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την
τοποθεσία των Σημείων Fon, στην πιστοποίηση και εγγραφή των Μελών και Επισκεπτών της Fon,
και σε κάθε πρόσθετη υπηρεσία η οποία παρέχεται από τη Fon στον Συνεργάτη της Fon ή στα
Μέλη της Fon.
Λογισμικό Fon ή Λογισμικό: Λογισμικό το οποίο διανέμεται από τη Fon ή εγκαθίσταται στο router
ενός Συνεργάτη της Fon και το οποίο παρέχει στα Μέλη της Fon πρόσβαση στο Δίκτυο της Fon.
Σημείο Fon: σημείο δημόσιας πρόσβασης WLAN το οποίο ανήκει στο Δίκτυο της Fon και
λειτουργεί με ευθύνη της Fon, των πελατών ή των Συνεργατών της.
Επισκέπτης της Fon: εγγεγραμμένος χρήστης ο οποίος δεν προσφέρει κάποιο Σημείο Fon και ο
οποίος αγοράζει και χρησιμοποιεί πληρωμένη πρόσβαση σε Σημείο Fon ή έχει άλλως δικαίωμα
περιορισμένης ή απεριόριστης πρόσβασης δυνάμει κάποιας προωθητικής ενέργειας της Fon ή
ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Fon και κάποιου Τρίτου.
Ιστότοπος της Fon (ή Ιστότοπος): κάθε στοιχείο και περιεχόμενο του ιστότοπου από το οποίο
μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη
Fon.
Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενος στην
παρούσα Σύμβαση.
ISP: ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου.
Wi-Fi: τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας.

Εσείς ή εσείς: το Μέλος ή ο Επισκέπτης της Fon.

