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N21Mobile APPs Άδεια Xρήσης Tελικού Xρήστη (Μέλος-EULA) (Ενημερώθηκε 15 
Μαρτίου 2018) 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ ("EULA") ΤΗΣ N21 MOBILE APPS ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.N21.COM 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Ή ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ N21MOBILE APPS (ΟΛΕΣ ΟΙ 
"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ). ΑΥΤΗ Η EULA ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΤΓΟΥΡΚ 21 ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΕΔΡΑ: 
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 191, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΕΛΛΑΔΑ  
(Ο «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ», «Ν21», «ΕΜΕΙΣ» ή «ΜΑΣ») ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΙΝΕ" Ή "ΣΥΜΦΩΝΩ" Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, 
ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ, ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  Ή ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΓΝΩΣΗ, ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ 
ΑΜΕΣΑ,ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ 'ΟΨΙΝ ΟΤΙ: 
 
Α. Οι Εφαρμογές, μαζί με όλα τα συστατικά τους και όλες τις 
ενημερώσεις, νέες εκδόσεις και τροποποιήσεις καθώς και τα σχετικά επιπρόσθετα 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων 
(οδηγοί, οδηγίες κλπ.) και όλα τα παράγωγα έργα των Εφαρμογών, 
μαζί και ξεχωριστά, προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων 
καθώς και από άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και 
B. Για να χρησιμοποιεί νόμιμα τις Εφαρμογές, ο κάτοχος της άδειας αποδέχεται 
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις ρήτρες της παρούσας EULA και δεσμεύεται 
από αυτούς τους όρους εντός της προθεσμίας της άδειας. 
Οι όροι ισχύουν για κάθε χρήση των Εφαρμογών και θα εφαρμόζονται 
για όλες τις ακόλουθες ενημερώσεις και εκδόσεις των Εφαρμογών, όσο  
δεν θα απαιτούν νέα συμφωνία ή πρόσθετους ειδικούς όρους χρήσης. 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
1. Πεδίο εφαρμογής. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η παρούσα EULA εκτελείται 
αποκλειστικά μεταξύ της N21 και Εσάς, και όχι σε οποιονδήποτε πάροχο φορητής 
πλατφόρμας, όπως η Apple Inc. ("Apple") ή Google Inc., και ως εκ τούτου, η N21, και 
όχι οποιαδήποτε τέτοια φορητή πλατφόρμα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις 
Εφαρμογές και το περιεχόμενό τους. 
2. Ανάληψη κινδύνου. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΗΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ, 
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ. 
ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ. 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ. 
Σημαντικό! Η χρήση των Εφαρμογών μπορεί να απενεργοποιήσει ή να 
τροποποιήσει: (1) λογισμικό συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών του λειτουργικού 
συστήματος, των προγραμμάτων οδήγησης και των εφαρμογών και 
άλλες ρυθμίσεις συστήματος και (2) υπηρεσίες συστήματος. 
3. Παραχώρηση Άδειας Χρήσης. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων 
της παρούσας EULA και των όρων  χρήσης N21(«Όροι N21»), 
οι οποίοι ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή, 
η N21 παραχωρεί σε Εσάς μια καταληκτική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, 
μη απεριόριστη άδεια για λήψη, εγκατάσταση, χρήση, εκτέλεση και εμφάνιση των 
παρεχόμενων Εφαρμογών για προσωπική χρήση και μόνο στις συσκευές που έχετε 
στην κατοχή σας ή στον έλεγχό σας ("φορητή συσκευή") και, για συσκευές που 
λειτουργούν με λειτουργικό σύστημα της Apple όπως επιτρέπεται από τους Κανόνες 
Χρήσης που ορίζονται στους Όρους της Apple Store ("Κανόνες χρήσης της Apple"). 
Μπορείτε να κατεβάσετε τις Εφαρμογές σε περισσότερες από μία (1) Φορητή 
Συσκευή, αλλά πρέπει να συσχετίσετε κάθε συσκευή με το Λογαριασμό σας. 
4. Περιορισμοί. Δεν μπορείτε να (α) αναπαράγετε, διανείμετε, παραχωρήσετε, 
εκχωρήσετε, χρησιμοποιήσετε για σκοπούς υπηρεσίας, πωλήσετε, ενοικιάσετε, 
εκμισθώσετε ή εναλλακτικά  μεταφέρετε τις Εφαρμογές σε τρίτους. (β) να 
τροποποιήσετε, να βελτιώσετε, να υποκλέψετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα 
των Εφαρμογών. (γ) να προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, αποσύνταξη, 
αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη σύνθεση, ή άλλως να επιχειρήσετε να εξάγετε τον 
πηγαίο κώδικα των Εφαρμογών, (δ) να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν 
σημειώσεις ή σήματα ιδιοκτησίας των Εφαρμογών. (ε) να διαθέσετε τις Εφαρμογές 
μέσω δικτύου ή άλλου περιβάλλοντος που επιτρέπει την πρόσβαση ή χρήση από 
πολλαπλούς χρήστες. (στ) να μοιράζεστε το Λογαριασμό Σας ή να επιτρέπετε σε 
οποιονδήποτε άλλο να έχει πρόσβαση στο Λογαριασμό Σας, είτε με τη χρήση των 
Εφαρμογών είτε με άλλο τρόπο. ή (ζ) να χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται εδώ. Αν 
παραβιάσετε αυτόν τον περιορισμό, ενδέχεται να σας ασκηθεί δίωξη και να 
ζημιωθείτε. Οι όροι αυτής της EULA διέπουν όποιες αναβαθμίσεις παρέχονται από 
τη N21 οι οποίες  αντικαθιστούν ή / και συμπληρώνουν τις αρχικές Εφαρμογές, 
εκτός εάν κάποια αναβάθμιση συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια χρήσης στην 
περίπτωση της οποίας οι όροι της εν λόγω άδειας θα υπερισχύουν. Επιπλέον, όταν 
χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε λειτουργίες και χαρακτηριστικά που αποτελούν 
μέρος των Εφαρμογών, ενδέχεται να υποβληθείτε σε πρόσθετες κατευθυντήριες 
γραμμές, όρους ή κανόνες που ισχύουν για τέτοιες λειτουργίες και χαρακτηριστικά 
("Πρόσθετοι Όροι"), οι οποίοι ενδέχεται να δημοσιεύονται από καιρό σε καιρό και  
ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή σε αυτή τη EULA. 
5. Απόρρητο δεδομένων. Συμφωνείτε ότι η N21 μπορεί να συλλέξει και να 
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χρησιμοποιήσει δεδομένα χρήσης και μετρήσεις καθώς και τεχνικά δεδομένα και 
σχετικές πληροφορίες, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε 
τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη Φορητή Συσκευή, το σύστημα, το λογισμικό 
εφαρμογών και των περιφερειακών, τα οποία συλλέγονται περιοδικά για να 
διευκολύνουν την παροχή ενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξη προϊόντων και 
άλλες υπηρεσίες προς Εσάς (εάν υπάρχουν) που σχετίζονται με τις Εφαρμογές. Η 
N21 μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εάν είναι σε μια μορφή που 
δεν σας προσδιορίζει προσωπικά, για να βελτιώσει τα προϊόντα της και να Σας 
παράσχει υπηρεσίες ή τεχνολογίες. Για όλες τις άλλες πληροφορίες που μας 
παρέχονται, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της N21 (η οποία 
ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή). Με τη χρήση των Εφαρμογών, αναγνωρίζετε 
ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνείτε ότι η 
N21 ή οι εκπρόσωποί της μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό Σας και 
στα αρχεία σας για τη διερεύνηση καταγγελιών ή ισχυρισμών περί κατάχρησης, 
παραβίασης δικαιωμάτων τρίτου ή παραβιάσεις της παρούσας EULA. 
6. Άλλοι όροι. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Εφαρμογών μπορεί να  
να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του κατασκευαστή της 
συσκευής, παρόχου ή φορέα της φορητής συσκευής από την οποία κάνετε λήψη, 
χρήση ή έχετε πρόσβαση στις Εφαρμογές, οι οποίες δεν διέπονται από την παρούσα 
EULA. Οι Εφαρμογές μπορεί να περιέχουν ή να παρέχονται μαζί με λογισμικό 
ανοικτού κώδικα. Κάθε στοιχείο με λογισμικό ανοιχτού κώδικα υπόκειται στους 
δικούς του ισχύοντες όρους άδειας χρήσης. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τις 
Εφαρμογές με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει την παρούσα EULA, τους όρους 
της N21 ή οποιονδήποτε άλλο όρο ισχύει εδώ. Παραβίαση αυτών των κανόνων είναι 
επίσης η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που αποκτήθηκε από ή μέσω των 
Εφαρμογών, για παρενόχληση, κατάχρηση ή βλάβη άλλου προσώπου ή να 
επικοινωνήσετε, να διαφημίσετε, να ζητήσετε ή να πουλήσετε σε οποιονδήποτε 
χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του. Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε ότι 
έχουμε μια φήμη να προστατεύσουμε και ότι θέλουμε να προσφέρουμε καλές και 
θετικές υπηρεσίες στους  χρήστες των Εφαρμογών, επομένως κάθε παραβίαση 
αυτής της  EULA από Εσάς μπορεί να μας προκαλέσει ουσιαστική βλάβη. 
Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επιβάλουμε την παρούσα EULA στο 
μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 
7. Ιδιοκτησία. Οι Εφαρμογές αδειοδοτούνται και δεν πωλούνται. Αυτή η EULA δεν 
πρόκειται να θεωρηθεί ως πώληση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων στις Εφαρμογές και 
κανένας τίτλος ή ιδιοκτησία των Εφαρμογών δεν μεταβιβάζεται ή εκχωρείται με την 
αδειοδότηση. Δεν χορηγούνται  δικαιώματα ή άδειες από τον Αδειοδότη της Άδειας 
Χρήσης, ρητά ή από συνέπεια, σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιόκτητη πληροφορία ή 
ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό απόρρητο ή άλλα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από τον Αδειοδότη, εκτός εάν 
προβλέπεται ρητά στην παρούσα Άδεια. Η N21 και οι αδειοδότες της κατέχουν και 
διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των Εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των αναβαθμίσεων). Οι Εφαρμογές περιέχουν το υλικό που προστατεύεται 
από πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα άλλες ιδιόκτητες 
πληροφορίες ("πνευματική ιδιοκτησία") της N21 και των αδειοδοτών της. 
Δεν υπάρχουν σιωπηρές άδειες χρήσης βάσει της παρούσας EULA και όλα τα 
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δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς χορηγηθεί επιφυλάσσονται. Συμφωνείτε επίσης 
ότι η N21 θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται με 
οποιονδήποτε τρόπο ιδέες,  έννοιες, τεχνογνωσία ή  τεχνικές που περιέχονται με 
οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή τρίτου και χωρίς την καταβολή 
οποιουδήποτε ανταλλάγματος σε Εσάς ή σε τρίτο μέρος. Καταλαβαίνετε επίσης και 
αναγνωρίζετε ότι, σε περίπτωση της αξίωσης ενός τρίτου εναντίον Σας ότι οι 
Εφαρμογές (ή ότι η κατοχή και η χρήση των Εφαρμογών) παραβιάζουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, η N21 και όχι οποιοσδήποτε πάροχος 
φορητής πλατφόρμας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διερεύνηση, 
υπεράσπιση, διακανονισμό ή απαλλαγή οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης για 
παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας, εάν υπάρχει. 
8. Αξιώσεις προϊόντων. Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε πως ότι σχετίζεται με τις 
Εφαρμογές ή την κατοχή ή / και τη χρήση των Εφαρμογών, η N21, και όχι 
οποιοσδήποτε πάροχος φορητής πλατφόρμας, είναι υπεύθυνη για την 
αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων που σχετίζονται, αλλά δεν περιορίζονται σε: 
(i) αξιώσεις ευθύνης λόγω προϊόντων, (ii) τυχόν ισχυρισμούς ότι οι Εφαρμογές 
αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική 
απαίτηση και / ή (iii) αξιώσεις που απορρέουν από την προστασία των 
καταναλωτών ή από παρόμοια νομοθεσία. 
9. Συντήρηση και υποστήριξη. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η N21 δεν έχει 
υποχρεώσεις με βάση την παρούσα EULA για την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή 
συντήρησης οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τις Εφαρμογές. Διατηρούμε το 
δικαίωμα για τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης εάν υπάρξουν, να πραγματοποιηθούν 
αποκλειστικά βάσει χωριστής γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών. Η N21 μπορεί 
να επιλέξει κατά την κρίση της,  αλλά χωρίς καμία υποχρέωση να παράσχει 
ορισμένες βασικές υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. υποστήριξη ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή διορθώσεις σφαλμάτων). Επιπλέον, 
συμφωνείτε και καταλαβαίνετε ότι η N21 (ή οι εμπορικοί της εταίροι επιτρέπεται να 
το πράξουν) είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με τις Εφαρμογές και ότι κανένας πάροχος 
φορητής πλατφόρμας δεν έχει καμιά υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με τις Εφαρμογές  ή εκ μέρους της 
Ν21. 
Σημαντικό! Γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το δικαίωμα του καταναλωτή για 
απόσυρσή του από τη διαδικτυακή σύμβαση (EULA) δεν ισχύει για τις συμβάσεις 
που η εκτέλεσή τους έχει αρχίσει με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και των 
οποίων η παροχή ψηφιακού περιεχομένου δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο.  
 10. Τερματισμός. Η άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί από εσάς ή τη N21. Τα 
δικαιώματά σας βάσει αυτής της άδειας θα λήξουν αυτόματα χωρίς προειδοποίηση 
από τη N21 αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας άδειας. 
Μετά τον τερματισμό της άδειας χρήσης, θα παύσει κάθε χρήση των Εφαρμογών 
από Εσάς και θα καταστραφούν όλα τα αντίγραφα, πλήρως ή μερικώς, των 
Εφαρμογών και / ή θα διαγραφούν ή θα απεγκατασταθούν οι Εφαρμογές από τη 
φορητή συσκευή σας. 
11. Αποποίηση ευθυνών. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
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ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ("ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ") ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
"ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ", ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Η Ν21 ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 
ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ 
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ/ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  Ή 
ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. 
Η N21 ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Ή ΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Ή ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ  Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ  Ή ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  Ή ΓΡΑΠΤΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Ν21  Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  Ή 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΕ 
ΕΣΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ  Ή ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΕΝΑ 
ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  Ή ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ  Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, 
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 
ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΚΟΣΤΗ  
Ή ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ  ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. 
 
12. Περιορισμός ευθύνης. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ 
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Ν21 (Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ  Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, 
ΕΜΜΕΣΕΣ  Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ  Ή 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ/ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  Ή ΤΗΝ 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ  Ή ΑΛΛΩΣ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η N21 ΕΧΕΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ  Ή ΓΙΑ 
ΤΥΧΑΙΕΣ  Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ,  ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Σε καμία περίπτωση η N21 (ή οι συνεργάτες της, 
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θυγατρικές, υπάλληλοι, παράγοντες και άλλοι συνεργάτες και εργαζόμενοι) δεν 
έχουν συνολική ευθύνη απέναντί Σας για όλες τις ζημίες (εκτός από όσες μπορεί να  
απαιτούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο σε περιπτώσεις σωματικής βλάβης) που να  
υπερβαίνει το ποσό των τελών συνδρομής ή της τιμής αγοράς των προϊόντων που 
αγοράσατε από εμάς. Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ισχύουν ακόμη και αν η 
προαναφερθέντες τρόποι αντιμετώπισης αποτύχουν του βασικού τους σκοπού. 
13. Απαλλαγή. Χωρίς να περιορίζεται οτιδήποτε παρέχεται εδώ, και στο βαθμό 
που επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, απαλλάσσετε  με τον τρόπο 
αυτό τη N21 (και τους συνεργάτες της, θυγατρικές, υπαλλήλους, παράγοντες και 
άλλους συνεργάτες και εργαζόμενους) από οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με: 
α) κάθε αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο που αναρτάται στις ή μέσω των 
Εφαρμογών, είτε οφείλεται σε οποιονδήποτε χρήστη των Εφαρμογών, είτε σε 
οποιοδήποτε από τον εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή 
χρησιμοποιείται στις Εφαρμογές.  
β) τη συμπεριφορά, είτε online είτε offline,  οποιουδήποτε χρήστη των Εφαρμογών. 
(γ) οποιαδήποτε προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού 
δικτύου ή γραμμών, ηλεκτρονικών συστημάτων υπολογιστή, διακομιστών ή 
παρόχων, εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού ή αποτυχία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους ή συνδυασμός αυτών, 
συμπεριλαμβανομένου τραυματισμού ή βλάβης του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου 
υπολογιστή άλλου προσώπου ή άλλης φορητής συσκευής που σχετίζεται με ή ως 
αποτέλεσμα της συμμετοχής ή της λήψης υλικού σε σχέση με τις Εφαρμογές.  
(δ) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από περιεχόμενο που 
δημοσιεύεται στις ή μέσω των Εφαρμογών ή αναμεταδίδεται από και προς τους 
χρήστες ή τυχόν αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών των Εφαρμογών, είτε online είτε 
offline και (ε) οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, 
καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, αποτυχία της γραμμής επικοινωνίας, 
κλοπή  ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των 
επικοινωνιών των χρηστών των Εφαρμογών. 
14. Έλεγχοι Εξαγωγής. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να εξάγετε ή να 
επανεξάγετε τις Εφαρμογές εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από τη 
νομοθεσία σε σχέση με τη δικαιοδοσία των Εφαρμογών οι οποίες ελήφθησαν. 
Ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό, οι Εφαρμογές δεν μπορούν να εξαχθούν ή να 
επανεξαχθούν α) σε χώρες που βρίσκονται σε εμπορικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ ή 
β) σε οποιονδήποτε που βρίσκεται στον κατάλογο Ειδικά Καθορισμένων Ονομάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ή στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων Ατόμων ή  
Κατάλογο Ανεπιθύμητων Οντοτήτων του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Με τη χρήση των Εφαρμογών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε  
σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα ή σε οποιονδήποτε τέτοιο κατάλογο. Συμφωνείτε 
επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά προϊόντα για οποιονδήποτε σκοπό 
υπαγορευόμενο από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,  
την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή ή την παραγωγή πυρηνικών, πυραύλων 
ή χημικών ή βιολογικών όπλων. 
15. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε τη N21, τους 
συνεργάτες της, τις θυγατρικές της, τους υπαλλήλους, παράγοντες και άλλους 
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συνεργάτες και εργαζόμενούς της, αβλαβείς από οποιαδήποτε απώλεια, 
ευθύνη, διεκδίκηση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής 
δικηγόρου, από οποιουσδήποτε τρίτους λόγω ή εξαιτίας της χρήσης των 
Εφαρμογών κατά παράβαση αυτής της EULA ή/και  αν προκύψει από παραβίαση 
αυτής της EULA από Εσάς. 
16. Εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας που αναφέρεται στη διεύθυνση μας 
παραπάνω χωρίς αναφορά σε συγκρούσεις της με τις αρχές του δικαίου. Η σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για την Πώληση Αγαθών δεν ισχύει για 
αυτή την EULA. 
17. Στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις, καταγγελίες ή 
δηλώσεις σχετικά με τις Εφαρμογές παρακαλώ επικοινωνήστε με την N21, στην 
(Αναμένετε Εισαγωγή του n21mobile email support@n21.com). 
18. Δικαιούχος Τρίτου Μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο 
πάροχος φορητής πλατφόρμας της συσκευής στην οποία κατεβάσατε τις 
Εφαρμογές, καθώς και οι θυγατρικές του παρόχου κινητής πλατφόρμας, είναι τρίτοι 
δικαιούχοι αυτής της EULA και ότι, μετά την αποδοχή Σας των όρων και των 
προϋποθέσεων της EULA, οποιοσδήποτε τέτοιος πάροχος φορητής πλατφόρμας θα 
έχει το δικαίωμα (και θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) για την επιβολή 
της παρούσας EULA εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος. 
 
ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ EULA, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ N21, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ. 


