ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Εταιρείας Telesuite Επικοινωνίες που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό
Θεµιστοκλή Σοφούλη 14, µε Α.Φ.Μ. 998647989 ∆.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως, νόµιµα αδειοδοτηµένης
παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του Συνδροµητή µε τα στοιχεία που αναγράφονται
στην Αίτηση σύνδεσης Υπηρεσίας Τηλεφωνίας, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά
τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
H Telesuite Επικοινωνίες, βάσει της υπ’ αριθµό 07-143 άδειας που έχει λάβει από την ΕΕΤΤ,
παρέχει στον συνδροµητή τηλεπικοινωνιακές ολοκληρωµένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.1 Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη και χωρίς
προβλήµατα παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών καθώς και για την καλή λειτουργία του
δικτύου της και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.
2.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς και κατά την ελεύθερη κρίση
της τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών της, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι
τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχοµένων Υπηρεσιών όπως
έχουν συµφωνηθεί.
2.3 Η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πληµµελή
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων ή για τη
δροµολόγηση της εξερχόµενης κλήσης από το σταθερό δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο
Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο ή για την απόληξη της εξερχόµενης κλήσης στο δίκτυο προορισµού
του καλούµενου αριθµού.
2.4 Η Εταιρεία µπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη διενέργεια προγραµµατισµένων εργασιών
συντήρησης του δικτύου εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους Συνδροµητές µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (web site) ή µε
άλλο πρόσφορο τρόπο. Εάν η διαθεσιµότητα του δικτύου της Εταιρείας ή/ και των
παρεχόµενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής
υπαιτιότητας της Εταιρείας, η Εταιρεία οφείλει στον αµέσως επόµενο λογαριασµό να πιστώσει
κατ’ αναλογία τον Συνδροµητή µε το τµήµα του καταβαλλόµενου από αυτόν ποσού του παγίου
τέλους που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόµενων Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
2.5 Η Εταιρεία υποχρεούται µέσω του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών να εξετάζει κάθε
αίτηµα του Πελάτη σχετικά µε την παραγγελία, εγκατάσταση, έναρξη ή διακοπή, τιµολόγηση,
ποιότητα των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής
γνωστοποιήσεως του Πελάτη. Η Εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη για τον απαιτούµενο χρόνο
επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από ή εµπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους
φορείς.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ
3.1 Ο Συνδροµητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συµπλήρωση, την ακρίβεια και
ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση και τα λοιπά αναγκαία για την
ενεργοποίηση έγγραφα.
3.2 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία εγκαίρως εντός πέντε εργασίµων
(5) ηµερών και εγγράφως τυχόν µεταβολή των στοιχείων του.
3.3 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών και του Εξοπλισµού,
και οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας, περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας και γενικά κάθε σχετικό εθνικό και κοινοτικό κανόνα και δεν
επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια έχει στόχο την πρόκληση βλάβης είτε στην
Εταιρεία είτε στις παρεχόµενες από αυτή Υπηρεσίες ή την µείωση του επιπέδου ασφαλείας
τους ούτε να επεµβαίνει στο τηλεπικοινωνιακό υλικό της Εταιρείας. Η παράβαση του παρόντος
όρου επιφέρει άµεση καταγγελία της σύµβασης χωρίς ειδοποίηση.
3.4 Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που πιθανώς χορηγούνται είναι για αυστηρά
προσωπική χρήση. Ο Συνδροµητής οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και να λαµβάνει κάθε µέτρο
ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνοµη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο
διαδίκτυο. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού του από τρίτον (µε ή χωρίς τη συναίνεση του
Συνδροµητή), ο Συνδροµητής οφείλει άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Η
Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία από παράνοµη χρήση του
κωδικού πρόσβασης.
3.5 Ο Συνδροµητής οφείλει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές, τους όρους και τις
προϋποθέσεις πρόσβασης των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και για τα δικαιώµατά του σε
σχέση µε την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από το δικτυακό τόπο ή τα
σηµεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
3.6 Η Εταιρεία εγγυάται την παροχή των περιγραφόµενων στην παρούσα σύµβαση υπηρεσιών
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που χρησιδανείζει
στον Συνδροµητή. Ο Συνδροµητής δεν δικαιούται να επέµβει ή τροποποιήσει τον
παραχωρηθέντα από την Εταιρεία εξοπλισµό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας
επέµβασης καθώς και της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του. Περαιτέρω, ο
Συνδροµητής δεν έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει ο ίδιος τον Εξοπλισµό για οποιαδήποτε
χρήση άλλη της συµφωνηθείσας ή να χρησιδανείσει, µισθώσει, εκχωρήσει, παραχωρήσει προς
κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο τον Εξοπλισµό προκειµένου να συνδεθεί µε τρίτο µέρος ή να
επωφεληθεί υπηρεσιών παρεχοµένων από τρίτο. Σε τέτοια περίπτωση ενέχεται έναντι της
Εταιρείας σε αποζηµίωση για κάθε ζηµία.
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
4.1 Η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποιήσεως των συµφωνηθέντων
Υπηρεσιών. Η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών εξαρτάται από τον Φορέα/ Οργανισµό ο οποίος

υποχρεούται να ενεργεί εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει η νοµοθεσία. Για τον λόγο
αυτόν, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκ µέρους του Φορέα/ Οργανισµού.
4.2 Η Σύµβαση είναι διάρκειας δώδεκα (12) µηνών αρχοµένης ως ανωτέρω. Κατά την
ηµεροµηνία συµπλήρωσης της συµβατικής διάρκειας, η Σύµβαση ανανεώνεται αυτόµατα για
αόριστο χρόνο, εκτός αν ο Συνδροµητής ή η Εταιρεία εγγράφως ζητήσει τη µη ανανέωσή της
τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συµβατικής λήξης της. Με τη λήξη της σύµβασης
όλες οι απαιτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές.
4.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από τον Συνδροµητή χωρίς υπαιτιότητα της
Εταιρείας ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Συνδροµητή, ο Συνδροµητής οφείλει,
πέραν της εξόφλησης των λογαριασµών του έως την χρονική στιγµή ισχύος της καταγγελίας,
να καταβάλει επίσης στην Telesuite το τέλος διακοπής.
5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
5.1 Η χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της
υπηρεσίας. Η Εταιρεία χρεώνει τον Πελάτη βάσει των τιµών που αναφέρονται στον εκάστοτε
ισχύοντα τιµοκατάλογό της, τον οποίο δύναται να τροποποιήσει και υποχρεούται να
ανακοινώσει στον Συνδροµητή. Τυχόν µεταβολές των τιµολογίων αρχίζουν να ισχύουν τριάντα
(30) ηµέρες µετά την ανακοίνωσή τους στον Συνδροµητή και γίνονται αποδεκτές σε περίπτωση
που ο Συνδροµητής δεν προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
5.2 Η Εταιρεία εκδίδει το σχετικό λογαριασµό εντός των δέκα (10) πρώτων εργάσιµων ηµερών
κάθε µήνα για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Ο λογαριασµός είναι
πληρωτέος εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής του.
5.3 Ο Συνδροµητής οφείλει να εξοφλεί µε τους επιλεγόµενους στην αίτησή του τρόπους τα
εκδοθέντα παραστατικά εντός της οριζόµενης προθεσµίας εξόφλησης. Σε περίπτωση
αποστολής εκτυπωµένου αναλυτικού λογαριασµού µε ταχυδροµείο, ο Συνδροµητής θα
επιβαρύνεται µε 0,50€ έξοδα αποστολής.
5.4 Σε περίπτωση λήξης της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο (µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης από τον Συνδροµητή λόγω αποδεδειγµένης υπαιτιότητας (δόλος ή
αµέλεια) της Εταιρείας), ο Συνδροµητής δεν δικαιούται να αξιώσει καταβληθέντα.
5.5 Συµφωνείται και συνοµολογείται ότι το ύψος της οφειλής του Συνδροµητή προς την
Εταιρεία για κάθε διάστηµα λειτουργίας της σύµβασης ή/και κατά την λύση της αποδεικνύεται
από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων (καρτέλα) της Εταιρείας που περιέχουν τα
ενηµερωµένα επιµέρους χρεωπιστωτικά ποσά.
5.6 Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός της η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε
«αυτόµατη» µονοµερή προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας προς τον Συνδροµητή λόγω
ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, µετά από την πάροδο δεκαπέντε
(15) ηµερών από την λήξης της προθεσµίας του λογαριασµού είτε από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Συνδροµητή, καθώς και σε µονοµερή οριστική
διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή λόγω
ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, µόνο µετά την πάροδο εξήντα
(60) ηµερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής για τον ίδιο λόγο.
5.7 Σε περίπτωση προσωρινής και/ή οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα
παραπάνω ο Συνδροµητής υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεµείς
λογαριασµούς, καθώς και τα τέλη επανασύνδεσης, προκειµένου να επανασυνδεθεί µε το
Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο και να κάνει εκ νέου χρήση των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση
επανασύνδεσης, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να χορηγήσει νέο αριθµό
σύνδεσης.
5.8 Όλες οι τιµές βαρύνονται µε Φ.Π.Α. Ο Συνδροµητής επίσης βαρύνεται µε τυχόν άλλα τέλη
ή φόρους και µε τυχόν έξοδα στα οποία υποβάλλεται η Εταιρεία λόγω της µη εκπλήρωσης των
συµβατικών υποχρεώσεων.
5.9 Η Εταιρεία έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον Συνδροµητή την καταβολή εγγύησης
οποιασδήποτε µορφής για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών.

6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1 Η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη έχει για τη µη τήρηση ή την αδυναµία τήρησης των όρων της
παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, εκτός της σφαίρας
επιρροής της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, πόλεµοι, απεργίες, ατυχήµατα, σεισµοί, πληµµύρες,
πυρκαγιές, καταιγίδες, ή άλλα φυσικά φαινόµενα, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές,
κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εµπορικός
αποκλεισµός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της
απόστασης του Συνδροµητή από την αστική περιοχή κάλυψης από την Εταιρεία,
αντικατάσταση του δικτύου χαλκού, κ.λ.π.).

7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
7.1 Ο Συνδροµητής δίδει µε το παρόν την συναίνεσή του ώστε τα δεδοµένα που αναγράφονται
στην αίτηση σύνδεσης καθώς και αυτά που έχει παράσχει στην Εταιρεία, να συλλέγονται και να
επεξεργάζονται από την Εταιρεία µε σκοπό α) την τεχνική υποστήριξη των πελατών της β) τη
χρέωσή τους και γ) σκοπούς επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας. Η
Εταιρεία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των
επικοινωνιών του Συνδροµητή και των µεταδιδόµενων πληροφοριών και δεδοµένων.
Εντούτοις, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω δικτύων.
7.2 Η Εταιρεία συµµορφώνεται όπως ορίζει ο νόµος στο περιεχόµενο Εισαγγελικής
Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς
προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση στον Συνδροµητή. Τηρεί τη νόµιµη διαδικασία για την
άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άµεσα µε τις αρχές.

