
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Οι όροι αναθεωρήθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2016.    
 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε τη SMART.  Το παρόν έγγραφο αποτελεί νόμιμη συμφωνία ανάμεσα στην SMART 
Technologies ULC ("SMART", "εμείς", "εμάς" ή "μας") και εσάς (όπου οι όροι "εσείς" ή "εσάς" περιλαμβάνουν τον 
οργανισμό εκ μέρους του οποίου χρησιμοποιείτε το προϊόν μας).   
 
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την αρμοδιότητα να αποδεχτείτε την παρούσα σύμβαση και όπου ισχύει να 
δεσμεύσετε τον οργανισμό σας και να εξασφαλίσετε ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους. Αν είστε ανήλικος, ο 
γονέας ή κηδεμόνας σας πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους όρους εκ μέρους σας και πρέπει να χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα μας στο σχολείο μόνο αν το σχολείο, ή η περιφέρεια ή ο εκπαιδευτικός σας έχει λάβει την απαιτούμενη 
συναίνεση ώστε να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων μας.   
 
Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού μας, δεν πωλείται το λογισμικό. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία 
σάς εκχωρεί περισσότερα δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας μόνο σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση.  Πρέπει να συμμορφώνεστε με, και να μην επιχειρείτε να παρακάμψετε, 
τυχόν νόμο ή τεχνικό περιορισμό που σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας μόνο με 
συγκεκριμένους τρόπους. 
 
Η SMART ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΛΗΤΗ, ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΜΗ 
ΕΚΧΩΡΗΣΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
 
1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΣ. Η παρούσα άδεια χρήσης ισχύει έως ότου ανακληθεί ή καταγγελθεί. Μπορείτε 

να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας μας (βλ. Ενότητα 16). Αν δεν 
συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των όρων, μπορεί να 
ανακαλέσουμε αμέσως την άδεια χρήσης σας και να καταγγείλουμε την παρούσα σύμβαση. Το λογισμικό μας, ή 
μέρη του, και οι υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχονται βάσει συνδρομής. Για τις συνδρομές, εκτός αν η συνδρομή 
ανανεωθεί, η άδεια χρήσης που συνδέεται με τη συνδρομή ανακαλείται αυτόματα και το λογισμικό σας (τα μέρη 
που λειτουργούν βάσει συνδρομής) ή η υπηρεσία θα σταματήσουν να λειτουργούν μόλις λήξει η χρονική περίοδος 
της συνδρομής χωρίς καμία πρόσθετη ειδοποίησή σας.  Η SMART μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να τροποποιήσει ή 
να διακόψει (προσωρινά ή μόνιμα) τη διανομή ή την ενημέρωση των προϊόντων μας. Εκτός αν είναι υποχρεωμένη 
από τη νομοθεσία ή την εγγύηση, δεν απαιτείται από τη SMART να σας παρέχει υποστήριξη ή συντήρηση και δεν 
θα ευθυνόμαστε έναντι εσάς ή τρίτων για τυχόν αναστολή ή διακοπή κυκλοφορίας των προϊόντων μας.   
 

2. ΓΛΩΣΣΑ.  Κάθε μετάφραση που παρέχουμε είναι για τη διευκόλυνσή σας και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της 
αγγλικής και τη μη αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει και θα εφαρμόζεται.  Αν δεν μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους όρους στην επίσημη γλώσσα της χώρας σας, επικοινωνήστε με τη SMART 
(Ενότητα 17) και θα σας στείλουμε ένα αντίγραφο. 
 

3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.  Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται, θα εκλαμβάνεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Επαρχίας της Αλμπέρτα και τους ομοσπονδιακούς νόμους του Καναδά που 
ενσωματώνονται σε αυτήν, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης δικαίων.  Κάθε διαφωνία που προκύπτει από ή 
σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση θα παραπέμπεται και θα επιλύεται με οριστική και δεσμευτική διαιτησία 
βάσει των Διεθνών Κανόνων του Αμερικανικού Συλλόγου Διαιτησίας (οι "Κανόνες") από έναν διαιτητή που θα έχει 
συμφωνηθεί από τα μέρη.  Αν τα μέρη δεν μπορέσουν να επιλέξουν διαιτητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
μετά από την παραπομπή της διαφωνίας σε διαιτησία, ο διαιτητής θα επιλεγεί σύμφωνα με τους Κανόνες.  Η 
διαιτησία θα λάβει χώρα στο Κάλγκαρι, Αλμπέρτα και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.  Αν ένα δικαστήριο 
αποφασίσει ότι αυτοί οι όροι σχετικά με τη διαιτησία είναι μη εφαρμόσιμοι εν όλω ή εν μέρει, τότε συμφωνείτε 
ανέκκλητα ότι κάθε τυχόν διαφωνία (συμπεριλαμβανομένων των αντιδικιών) που αφορά τη SMART θα φέρεται 
ενώπιον των δικαστηρίων στο Κάλγκαρι, Αλμπέρτα.  Επιπλέον των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και μέσων 
έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή της, η SMART δικαιούται να προσφύγει σε ένδικα μέσα που 
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προβλέπονται από το δίκαιο της επιείκειας συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας λήψης ασφαλιστικών μέτρων 
από δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, τα οποία ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν 
σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου έλαβε χώρα η παραβίαση ή στην οποία συνεχίζεται να λαμβάνει χώρα. 
 

4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ.  Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, κάθε διαδικασία για την 
επίλυση ή την αντιδικία μιας διαφωνίας πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά σε μεμονωμένη βάση.  Ούτε εσείς ούτε 
η SMART δεν θα επιδιώξετε να δικαστεί οποιαδήποτε διαφωνία ως συλλογική αγωγή, δίκη με ενόρκους, αγωγή 
"ιδιωτικού γενικού εισαγγελέα" (private attorney general action), ή ως οποιαδήποτε άλλη διαδικασία όπου 
οποιοδήποτε από τα μέρη ενεργεί, ή προτείνει να ενεργήσει, με αντιπροσωπευτική ιδιότητα.   

 
5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ.  Δεσμεύεστε επίσης από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:   

Όροι χρήσης (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή απόκλισης μεταξύ των συνδεδεμένων όρων και των όρων στο σώμα της παρούσας 
σύμβασης, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι όροι στο σώμα της παρούσας σύμβασης.  Αν δεν μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, επικοινωνήστε με τη SMART στη διεύθυνση που παρατίθεται 
στην Ενότητα 16 και θα σας στείλουμε ένα αντίγραφο. 

 
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.  Η SMART σας εγγυάται ότι το λογισμικό, όταν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται 

σωστά, θα λειτουργεί ουσιωδώς σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μας προδιαγραφές για μια περίοδο ενενήντα (90) 
ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων στα πλαίσια προγράμματος 
συντήρησης (αν υφίσταται), εσείς αναλαμβάνετε το πλήρες κόστος για όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, σέρβις, 
επισκευές ή επιδιορθώσεις του λογισμικού.  Η μόνη υποχρέωση της SMART στα πλαίσια της παρούσας 
περιορισμένης εγγύησης θα είναι, κατά την κρίση και με δαπάνη της SMART, είτε: α) η επιστροφή της τιμής αγοράς 
που καταβλήθηκε από εσάς για το ελαττωματικό λογισμικό, ή β) η αντικατάσταση του ελαττωματικού λογισμικού 
με λογισμικό που συμμορφώνεται ουσιωδώς με τις ισχύουσες δημοσιευμένες προδιαγραφές της SMART.  Για 
οποιαδήποτε αντικατάσταση λογισμικού θα παρέχεται εγγύηση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της αρχικής 
χρονικής διάρκειας της εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.   
 

7. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.  ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η SMART ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΑΔΕΙΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΟΥ 
ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
SMART ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η 
SMART ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή 
ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.   
 

8. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.  Στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, 
σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η SMART ή οι προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, χορηγοί άδειας, μεταπωλητές ή 
διανομείς της για οποιαδήποτε ειδική, θετική, έμμεση, παραδειγματική, αποθετική ή ποινική ζημιά 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των ζημιών για τραυματισμό ατόμων ή την πρόκληση βλάβης σε περιουσία, 
των ζημιών για απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, παραβίαση 
ιδιωτικού απορρήτου, των ζημιών για προμήθεια υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών, των ζημιών για απώλεια 
χρήσης, απώλεια δεδομένων, των ζημιών για αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων καλής πίστης ή δέουσας επιμέλειας, για αμέλεια ή για οποιαδήποτε 
άλλη χρηματική απώλεια) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού ή οποιουδήποτε 
μέρους του ή την παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, είτε βασίζονται σε συμβόλαιο, 
αδικοπραξία, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη, ή άλλως, ακόμα και αν η SMART ή οι προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, 
χορηγοί άδειας, μεταπωλητές ή διανομείς της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.  Η ΟΛΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SMART ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ.   
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9. ΣΧΟΛΙΑ.  Δεν έχουμε καμία αξίωση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού που δημιουργείτε. 

Εκτιμούμε κάθε άμεση πρόταση, αλλά λάβετε υπόψη ότι τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή ιδέες που μοιράζεστε μαζί 
μας ενώ δεν έχουμε συνάψει σύμβαση μη αποκάλυψης πληροφοριών θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά 
και, δια του παρόντος, μας εκχωρείτε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε αυτά.  Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 
τα χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς αποζημίωση, αναγνώριση ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 
απέναντί σας.   

 
10. ΚΑΝΑΛΙ BETA.  Το κανάλι beta προορίζεται για προχωρημένους χρήστες που νιώθουν άνετα να χρησιμοποιούν 

προέκδοση λογισμικού και να παρέχουν σχόλια.  Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε στις εκδόσεις του 
καναλιού beta δεν υποστηρίζονται από την Υποστήριξη SMART.  Η μετάβαση στο κανάλι beta μπορεί να 
προκαλέσει μη αναμενόμενη συμπεριφορά του πίνακα.  Οι ενημερώσεις θα εγκαθίστανται αυτόματα και όλα τα 
σφάλματα θα αναφέρονται αυτόματα.  Η επιστροφή στη σταθερή έκδοση απαιτεί επαναφορά στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις που διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις και τις επαναφέρει στις προεπιλεγμένες τιμές τους. 

 
11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.  Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εγχώριους και διεθνείς 

νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών.  Το λογισμικό μας αποτελεί "Εμπορικό Στοιχείο" (Commercial Item), όπως 
ορίζεται αυτός ο όρος στην ενότητα 2.101 του Τίτλου 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (48 CFR 2.101) 
των Η.Π.Α., που αποτελείται από "Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστών" και "Τεκμηρίωση Εμπορικού Λογισμικού 
Υπολογιστών", όπως ορίζονται αυτοί οι όροι στην ενότητα 12.212 ή την ενότητα 227.7202 του Τίτλου 48 του 
Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών των Η.Π.Α. (48 CFR 12.212 ή 48 CFR 227.7202), αναλόγως.  Σύμφωνα με την 
ενότητα 12.212 ή την ενότητα 227.7202-4 του Τίτλου 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών των Η.Π.Α. (48 
CFR 12.212 ή 48 CFR 227.7202-4), αναλόγως, παραχωρείται άδεια χρήσης του Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστών 
και της Τεκμηρίωσης Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστών σε τελικούς χρήστες της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. (α) μόνο 
ως Εμπορικά Στοιχεία, και (β) μόνο με τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης.   

 
12. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.  Αν οποιοσδήποτε όρος στην παρούσα σύμβαση είναι άκυρος, παράνομος ή μη 

εκτελεστός, ο όρος αυτός θα αφαιρείται από την παρούσα σύμβαση ή τους ισχύοντες συνδεδεμένους όρους, και η 
εγκυρότητα, νομιμότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεάζεται ή βλάπτεται με 
οποιονδήποτε τρόπο.  Η μη άσκηση από ένα μέρος οποιουδήποτε δικαιώματός του δεν θα λειτουργεί ως 
παραίτηση αυτού του μέρους από το δικαίωμα άσκησης αυτού του δικαιώματος ή οποιουδήποτε άλλου 
δικαιώματος στο μέλλον. 

 
13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ. Απαγορεύεται η εκχώρηση της παρούσας σύμβαση ή της άδειας χρήσης σας χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία μπορεί να μη δοθεί.  Η SMART, από την άλλη πλευρά, μπορεί να εκχωρήσει την 
παρούσα σύμβαση χωρίς τη συγκατάθεσή σας.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση θα είναι 
δεσμευτική για και θα ενεργεί προς όφελος των μερών της και των αντίστοιχων νόμιμων εκπροσώπων, διαδόχων 
και επιτρεπτών εκδοχέων.   

 
14. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση, μαζί με τους συνδεδεμένους όρους, αποτελεί την πλήρη κατανόηση των 

μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων αδειών χρήσης τελικού χρήστη, δηλώσεων, διαπραγματεύσεων, 
εγγράφων προσφορών και προτάσεων μεταξύ των μερών όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.   

 
15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.  Εμείς (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού μας), ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της 

SMART, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παρούσα σύμβαση ή μηνύματα λειτουργίας: α) 
καλώντας σας ή στέλνοντας email ή κανονική επιστολή στις διευθύνσεις που έχουμε στο αρχείο για εσάς, β) 
παρέχοντας ειδοποιήσεις, μηνύματα συστήματος ή ενημερώσεις μέσω του λογισμικού, ή γ) αναρτώντας ένα 
μήνυμα στο μέρος όπου βρήκατε αυτούς τους νομικούς όρους. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αν χρησιμοποιήσετε 
το προϊόν μας μετά από την ημερομηνία κατά την οποία σας έχουμε γνωστοποιήσει ότι οι όροι της παρούσας 
σύμβασης ή οι συνδεδεμένοι όροι έχουν αλλάξει, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους ενημερωμένους όρους. 14. 
Εκτός αν τις συνοδεύουν άλλοι όροι, οι παρόντες όροι ισχύουν επίσης για σχετικές ενημερώσεις, ενημερώσεις 
κώδικα και σχετικές εφαρμογές που βασίζονται στο Internet ή σε φορητές συσκευές.   



 
16. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο προοίμιο και στις Ενότητες 2 έως και 16 θα συνεχίζουν να 

ισχύουν και μετά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης. 
 
17. 16. ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;   
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