Όροι Χρήσης των ιστοσελίδων μας.

1. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Telesuite Επικοινωνίες επί των ονομάτων, διακριτικών
γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, υποδειγμάτων εγγράφων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή
διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο της Telesuite Επικοινωνίες προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και
κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει,
αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη
ρητή έγγραφη συναίνεση της Telesuite, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η Telesuite απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση
του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου της Telesuite Επικοινωνίες, πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση για
αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, η Telesuite επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων
κάθε νόμιμου και συμβατικού δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
2. Η Telesuite παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα , φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή
υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας
και ακρίβειας. H Telesuite δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οποιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου της Telesuite Επικοινωνίες και των οποιωνδήποτε προγραμμάτων, εικόνων, αρχείων, εγγράφων, σχετικών
γραφικών κλπ., στα οποία τυχόν επιτρέπει την πρόσβαση στους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου. Σε καμία περίπτωση η
Telesuite δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του επισκέπτη/ χρήστη, η οποία προέρχεται από τη χρήση του
διαδικτυακού τόπου ή/ και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/ και από τυχόν μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή
εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα
χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή
δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Telesuite.
4. Η Telesuite παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που η ίδια καθορίζει, είτε
περιέχονται διευκρινιστικά και με ακρίβεια στο δικτυακό τόπο της Telesuite Επικοινωνίες είτε όχι, κατόπιν σχετικής αιτήσεως των
υποψηφίων πελατών, η οποία υποβάλλεται με τη διαδικασία που έχει ορισθεί από την Telesuite και δυνάμει πάγιων όρων παροχής της
κάθε υπηρεσίας και προϊόντος. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες, τα υποδείγματα συμβάσεων κλπ. που εμπεριέχονται στο
δικτυακό τόπο της Telesuite Επικοινωνίες δεν υποκαθιστούν ή υπερισχύουν των έγγραφων συμφωνιών μεταξύ της Telesuite και των
πελατών της ή της υποχρέωσης των πελατών της Telesuite να απευθύνονται απευθείας στα αρμόδια τμήματα αυτής προς ενημέρωση
και εξυπηρέτηση ή να προβαίνουν σε τυχόν έγγραφες κοινοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών ή το νόμο σχετικά
με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους αφορούν.
5. Τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο της Telesuite Επικοινωνίες, καθώς και οι υπηρεσίες και τα
προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύναται να αντικαθίστανται/ τροποποιούνται/ καταργούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του
διαδικτυακού της τόπου. Σε καμία περίπτωση η υπογραφή ή/ και αποστολή των εν λόγω υποδειγμάτων συμβάσεων από υποψηφίους
πελάτες προς την Telesuite δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση αποδοχής αυτών από την τελευταία. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου
της Telesuite Επικοινωνίες απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτόν ή να
υποκινούν ή προτείνουν σε τρίτους την υπογραφή τους με σκοπό τη διεκδίκηση οιουδήποτε είδους ανταλλάγματος από την Telesuite,
χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την τελευταία. Οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται σε κάθε επίσκεψή τους στον
διαδικτυακό τόπο για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων.
6. Η Telesuite προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου
της Telesuite Επικοινωνίες που τυχόν υποβάλλονται προς την Telesuite μέσω αυτού. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω
διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς
για τους οποίους τα υποβάλλουν στην Telesuite. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων
προσώπων προς την Telesuite χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων
και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
7. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Telesuite Επικοινωνίες προϋποθέτουν
την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/ και την ιδιότητα του πελάτη της Telesuite, ο χρήσης
αυτών ή/ και πελάτης της Telesuite ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήσης αυτών από τον ίδιο ή
τρίτους, καθώς και όπως ειδικότερα ορίζεται δυνάμει των όρων της σύμβασής του με την Telesuite.
8. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών
της Telesuite προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων παροχής Υπηρεσιών της Telesuite, όπως αυτοί εμφανίζονται στις
αντίστοιχες Υπηρεσίες.
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