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N21MOBILE ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (Ενημερώθηκε 15 Μαρτίου 2018) 
Αυτοί οι  Όροι Χρήσης του N21Mobile και όλα τα άλλα νομικά έγγραφα που έχουν 
ενσωματωθεί από την αναφορά (συλλογικά, αυτοί οι "Όροι" ή αυτή η "Συμφωνία") 
ορίζουν τη νομική σύμβαση μεταξύ κάθε τελικού χρήστη ("Χρήστης" ή "εσείς" ή 
"σας") και της ΝΕΤΓΟΥOΡΚ 21 ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΕΔΡΑ: ΔΟΪΡΑΝΗΣ 191, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΕΛΛΑΔΑ ("N21", "Εμείς", "Μας" ή "εμάς") σε σχέση με την πρόσβασή σας και τη 
χρήση του www.n21mobile.com (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε και όλων 
των υποτομέων και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιωνδήποτε προϊόντων 
και υπηρεσιών) που προσφέρονται μέσω της (των) ιστοσελίδας(ων) μας (συλλογικά, 
«η ιστοσελίδα www.n21mobile.com»). Οι Υπηρεσίες μας (όπως ορίζονται 
παρακάτω) παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.n21mobile.com και των 
συνδεόμενων εφαρμογών, μια διαδραστική πλατφόρμα, όπου οι χρήστες μπορούν 
να μοιράζονται και να παρακολουθούν Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω). 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΜΕ 
ΑΝΑΦΟΡΑ). ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
WWW.N21MOBILE.COM ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ 
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.N21MOBILE.COM 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ: 
ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΩΝ  Ή ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΟΜΙΚΑ 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ) ΠΟΥ ΣΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.N21MOBILE.COM ΚΑΙ/Ή ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ,  ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.N21MOBILE.COM  Ή ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ. 
Ορισμένοι από τους άλλους ιστότοπους, εφαρμογές, υπηρεσίες και εργαλεία μας 
ενδέχεται να έχουν επιπλέον όρους που σας γνωστοποιούμε όταν αποκτάτε 
πρόσβαση σε αυτές τις τοποθεσίες, εφαρμογές, υπηρεσίες ή εργαλεία. 
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ: Όπως χρησιμοποιούνται εδώ, οι ακόλουθοι όροι με κεφαλαία και 
έντονους χαρακτήρες και όχι διαφορετικά από το όπως ορίζονται στους παρόντες 
Όρους, θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται ως εξής: 
"Περιεχόμενο" σημαίνει και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες 
(προσωπικές ή άλλες), φωτογραφίες, εικόνες, έργα τέχνης, γραφικά, βίντεο, ηχητικά 
εφέ, κινούμενα σχέδια, κείμενο, δημοσιεύματα, σχόλια, γραπτά, κουβέντα (chat)και 
μηνύματα κειμένου (συμπεριλαμβανομένων ιστοριών), μουσική, σημειώσεις 
γραμμών, στίχους και άλλα στοιχεία και υλικά, σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή 
γνωστή ή εφεξής σχεδιασμένη, είτε φυσική, ηλεκτρονική, ψηφιακή, αναλογική ή 
άλλως. Το περιεχόμενο μπορεί να ανήκει ή να ελέγχεται από την N21 και/ή να 
ανήκει, υποβάλλεται, φορτώνεται, δημοσιεύεται, προβάλλεται ή διατίθεται με άλλο 
τρόπο από εσάς ως Εγγεγραμμένο Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω). 

http://www.n21mobile.com/
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"Ανατροφοδότηση" (Feedback) σημαίνει κάθε πληροφορία που εσείς 
μας παρέχετε σχετικά με την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες ή τα 
προϊόντα που έχουν πουληθεί, είτε ως σχόλιο, αξιολόγηση, είτε με άλλο τρόπο. Ο 
όρος "Εγγεγραμμένος Χρήστης" αναφέρεται σε Μέλη που έχουν δημιουργήσει 
έναν λογαριασμό χρήστη μέσω της ιστοσελίδας www.n21mobile.com. Ως "Premium 
Περιεχόμενο" αναφέρεται το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της εφαρμογής 
N21Mobile Apps. Η "N21 Mobile Apps" αποτελείται από εφαρμογές, όπως η N21 
Media. 
"Δοκιμαστικό Μέλος" σημαίνει εγγεγραμμένος  χρήστης που έχει εγγραφεί για 
δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών (όπου είναι διαθέσιμη). Τα δοκιμαστικά 
μέλη έχουν πρόσβαση σε ένα πιο περιορισμένο υποσύνολο του Premium 
Περιεχομένου. 
"Υπηρεσίες" σημαίνει οποιαδήποτε και όλες τις υπηρεσίες, εργαλεία, λογισμικό, 

λειτουργίες πλατφόρμας, εφαρμογές για κινητά λειτουργίες που σχετίζονται με την 

ιστοσελίδα www.n21mobile.com, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μας 

μηνιαίες συνδρομητικές υπηρεσίες (π.χ. εγγραφή μέλους) και όπως μπορεί να 

παρέχεται από τη N21  κάθε φορά. 

II. Ν21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Συνδρομές μελών και αυτόματη ανανέωση - Σχετικά με τα μέλη: 

Η συνδρομή μέλους είναι μηνιαία υπηρεσία συνδρομής και ως εκ τούτου απαιτεί 

ανανέωση κάθε μήνα. Η συνδρομή μπορεί να ανανεωθεί με την αγορά ενός 

προπληρωμένου κωδικού ενεργοποίησης και την εισαγωγή του κωδικού στο 

λογαριασμό σας ή με πιστωτική κάρτα. Αν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, η 

συνδρομή σας ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

της πιστωτικής κάρτας του μέλους, και το ποσό που χρεώνεται στην πιστωτική 

κάρτα του Μέλους εξαρτάται από το ισχύον μηνιαίο επίπεδο εγγραφής του μέλους 

τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και τυχόν επιπλέον Premium Περιεχόμενο που 

αποκτήθηκε ή άλλες αγορές που έγιναν από το Μέλος στην ιστοσελίδα 

www.n21mobile.com. Ένα μέλος μπορεί να επιλέξει την αναβάθμιση, την 

υποβάθμιση ή την ακύρωση της συνδρομής του ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα 

www.n21mobile.com με τις αλλαγές να αρχίζουν να ισχύουν στο τέλος του 

τρέχοντος μηνιαίου κύκλου χρέωσης της περιόδου εγγραφής. Τα “Subscription 

Media Credits" είναι credits/πόντοι που κατανέμονται στα Μέλη ανάλογα με το 

επιλεγμένο επίπεδο συνδρομής τους, τα οποία δίνουν σε αυτά τα μέλη δυνατότητα 

πρόσβασης σε συγκεκριμένο Premium περιεχόμενο. Τα Subscription Media Credits 

κατανέμονται την πρώτη ημέρα του κάθε μηνιαίου κύκλου χρέωσης της περιόδου 

εγγραφής. Αχρησιμοποίητα Credits συγκεντρώνονται από τον έναν κύκλο χρέωσης 

στον επόμενο και χωρίς να λήγουν όσο έχετε έγκυρη συνδρομή μέλους. 

Το Premium περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μόνο κατά τη διάρκεια της συνδρομής 

μέλους και όταν ακυρωθεί η συνδρομή μέλους, η πρόσβαση σε τυχόν τρέχον ή 

παλαιό Premium Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του CEP που αποκτήθηκε 

μέσω της εγγραφής μέλους) θα παύσει. Ωστόσο, σε περίπτωση που ανανεώσετε την 
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συνδρομή σας έως 12 μήνες από την ακύρωση, θα έχετε πάλι πρόσβαση σε αυτό το 

Premium Περιεχόμενο όσο η συνδρομή σας είναι σε ισχύ. Το Premium Περιεχόμενο, 

η εφαρμογή N21Mobile και οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή εφαρμογές που 

μεταφορτώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.n21mobile.com υπόκεινται επίσης 

στους όρους της ισχύουσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη που θα  

εμφανίζονται μαζί με ένα κουτί ή ένα κουμπί  «ΑΠΟΔΟΧΗ» (DONE), στο οποίο θα 

πρέπει να κάνετε κλικ ή να τσεκάρετε πριν να σας επιτραπεί η πρόσβαση στο 

αντίστοιχο περιεχόμενο. Το Premium περιεχόμενο ή άλλα ψηφιακά μέσα δεν 

προσφέρονται προς πώληση. Παρέχεται μόνο μια ισχύουσα άδεια χρήσης όπως 

προβλέπεται στην ισχύουσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη. 

Η λειτουργία Premium Περιεχομένου απαιτεί έναν κατάλληλο υπολογιστή ή έξυπνη 

συσκευή (Apple ή Android) καθώς και πρόσβαση στο Internet από την εν λόγω 

συσκευή.  Για να εγγραφείτε σε μια Συνδρομή μέλους, θα χρειαστεί να αγοράσετε 

έναν προπληρωμένο κωδικό πρόσβασης ή να μας δώσετε μια τρέχουσα, έγκυρη και 

αποδεκτή μέθοδο πληρωμής, την οποία μπορείτε να ενημερώνετε από καιρό σε 

καιρό ("Μέθοδος πληρωμής") και μας εξουσιοδοτείτε να σας χρεώνουμε με τη 

μέθοδο πληρωμής σας για τις συνδρομές, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 

αγοράζετε από εμάς. 

Άλλα προϊόντα και συνδρομές που προσφέρονται από τη N21 (π.χ. CD, 

Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης (CEP)) μπορεί να είναι διαθέσιμα σε μειωμένη 

τιμή για ορισμένους τύπους συνδρομών όπως υποδεικνύεται κατά την εγγραφή. 

Εάν η συνδρομή σας υποβαθμιστεί σε μικρότερο τύπο συνδρομής ή δεν ανανεωθεί  

για οποιονδήποτε λόγο και εσείς εξακολουθείτε να διατηρείτε μια εγγραφή σε ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία (π.χ. CD, Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης (CEP)), η τιμή 

μιας τέτοιας συνδρομής σε ένα τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία μπορεί να αυξηθεί 

εάν ο προηγούμενος τύπος συνδρομής σας είχε δικαίωμα σε μειωμένη τιμή. Σε 

αυτή την περίπτωση, θα σας σταλεί μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προς ενημέρωση σας για οποιεσδήποτε αλλαγές στο κόστος 

συνδρομής (π.χ. CD, Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης (CEP)), τη στιγμή της 

αλλαγής  του τύπου Συνδρομής σας.                                       

Δωρεάν Δοκιμαστική Συνδρομή (αν υπάρχει) - 

Η Συνδρομή σας μπορεί να ξεκινήσει με μια δωρεάν δοκιμή ("Δωρεάν Δοκιμή").   

Αν ναι, η Δωρεάν Δοκιμαστική περίοδος λήγει ένα μήνα από την ημερομηνία 

εγγραφής, ή όπως ορίζεται διαφορετικά κατά τη διάρκεια της εγγραφής, και έχει 

σκοπό να σας επιτρέψει να δοκιμάσετε τη Συνδρομή για να δείτε αν είναι 

κατάλληλη για εσάς. Θα ειδοποιηθείτε κατά την εγγραφή σας εάν δικαιούστε μια 

Δωρεάν Δοκιμή και όταν εγγραφείτε στην Δωρεάν Δοκιμή θα λάβουμε τη 

συγκατάθεσή σας για να σας  χρεώσουμε με τη μέθοδο πληρωμής που θα επιλέξετε 

στο τέλος της Δωρεάν Δοκιμής. 

Εάν ισχύει, η N21 θα χρεώσει με τη μέθοδο πληρωμής σας το τέλος Συνδρομής 
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κατά την εκπνοή της Δωρεάν Δοκιμαστικής περιόδου, εκτός αν ακυρώσετε τη 

Συνδρομή σας πριν από το τέλος της Δωρεάν Δοκιμαστικής περιόδου. Η N21 θα 

στείλει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο προφίλ της Συνδρομής σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της Δωρεάν Δοκιμής σας για να σας υπενθυμίσει 

ότι η Δωρεάν Δοκιμή σας λήγει και θα χρεωθείτε για τη Συνδρομή σας με τη 

μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε αν δεν την ακυρώσετε. 

Χρέωση - 

Κύκλος χρέωσης. Το τέλος Συνδρομής θα χρεώνεται σε έναν μηνιαίο κύκλο χρέωσης 

σύμφωνα με τη Μέθοδος Πληρωμής σας και την ημέρα που αντιστοιχεί στην έναρξη 

της Συνδρομής σας. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στις 4 Μαΐου, τότε 

η επόμενη μηνιαία χρέωση θα γίνει στις ή περίπου στις 4 Μαΐου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα της χρέωσής σας μπορεί να αλλάξει, για 

παράδειγμα εάν η Μέθοδος Πληρωμής δεν έχει διευθετηθεί με επιτυχία. 

Μέθοδοι πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής σας, με τη 

σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com. Εάν μια 

πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω ημερομηνίας λήξης, ανεπαρκών 

κεφαλαίων, ή για άλλο λόγο, και δεν αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής σας ή δεν 

ακυρώσετε το λογαριασμό σας, θα αναστείλουμε την πρόσβασή σας στις ισχύουσες 

Υπηρεσίες ή τη συνδρομή μέχρι να λάβουμε μια έγκυρη Μέθοδο Πληρωμής (ή 

ενδέχεται να ακυρώσουμε το λογαριασμό σας εάν δεν μας δώσετε έγκυρη Μέθοδος 

Πληρωμής). Μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίζουμε να σας χρεώνουμε σύμφωνα με τη 

Μέθοδο Πληρωμής, όπως αυτή μπορεί να ενημερωθεί. Για ορισμένες Μεθόδους 

Πληρωμής, ο πάροχος της Μεθόδου Πληρωμής σας μπορεί να σας χρεώσει ένα 

τέλος διεθνών συναλλαγών ή άλλες χρεώσεις. Ελέγξτε με τον πάροχο υπηρεσιών 

της Μεθόδου Πληρωμής για λεπτομέρειες. 

Επιστροφή, Επιστροφή Χρημάτων και Πολιτική Ακύρωσης - 

1. Τέλη Συνδρομής - Επί του παρόντος, η Συνδρομή μας προσφέρεται μόνο σε 

μηνιαία βάση. Ωστόσο, στο βαθμό που προσφέρουμε οποιεσδήποτε επιλογές 

συνδρομής στο μέλλον οι οποίες σας επιτρέπουν να αγοράσετε πολυήμερες, 

εξαμηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές, οποιαδήποτε τέλη συνδρομής που καταβάλλετε 

βάσει αυτών των προγραμμάτων για τυχόν αχρησιμοποίητες μελλοντικές 

προπληρωμένες συνδρομές με υπόλοιπο ολόκληρων μηνών κατά την ημερομηνία 

που ακυρώσετε αυτές οι συνδρομές θα σας επιστραφούν.  

2. Ακύρωση Συνδρομής. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας ανά πάσα 
στιγμή, και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Συνδρομής μέχρι το 
τέλος της μηνιαίας περιόδου χρέωσής σας. Δεν παρέχουμε επιστροφές ή 
πιστώσεις για υπόλοιπα συνδρομών μικρότερα του μήνα ή αχρησιμοποίητα 
Credits Συνδρομών. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας συνδεόμενοι στο 
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λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο "Ακύρωση 
Συνδρομής" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση (CountrySupportEmailHere@N21.com). 
Μέλη - Εγγεγραμμένοι Χρήστες - Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες σε έναν Εγγεγραμμένο Χρήστη, πρέπει να δημιουργήσετε έναν 
"Λογαριασμό". Όταν ρυθμίζετε ένα Λογαριασμό, πρέπει να εισαγάγετε είτε ένα 
μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη είτε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ("User ID") και τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στις Υπηρεσίες 
(User ID, κωδικός πρόσβασης ή οι πληροφορίες λογαριασμού, συλλογικά, είναι "ο 
Λογαριασμός σας"). Δεν μπορείτε να μεταφέρετε σε ή να μοιραστείτε το 
Λογαριασμό σας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι 
για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογαριασμού σας. Είστε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για κάθε χρήση του Λογαριασμού σας και όλων των δραστηριοτήτων 
που προκύπτουν υπό ή σε σύνδεση με αυτόν. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε 
ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα 
www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες στο Λογαριασμό σας που αν αναληφθούν από 
εσάς, θα θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων. Παρακαλούμε ενημερώστε 
μας αμέσως αν διαπιστώσετε ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται χωρίς άδεια. 
Εσείς συμφωνείτε να μην εγγραφείτε σε Λογαριασμό εκ μέρους άλλου ατόμου 
εκτός από τον εαυτό σας. 
Εάν η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή η χρήση των 
Υπηρεσιών έχει προηγουμένως τερματιστεί από τη N21, τότε δεν μπορείτε να 
εγγραφείτε σε νέο λογαριασμό, ή να ορίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ένα 
λογαριασμό για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να εγγραφείτε 
χρησιμοποιώντας το πραγματικό σας όνομα και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε 
πληροφορία έχετε υποβάλει σχετικά με τον εαυτό σας είναι ειλικρινής και ακριβής. 
Εγγυάστε και αντιπροσωπεύετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε ως 
μέρος της εγγραφής σας είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και 
συμφωνείτε να διατηρείτε και να ενημερώνετε άμεσα αυτές τις πληροφορίες για να 
είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Αν πιστεύουμε ή υποψιαζόμαστε ότι 
αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, όχι τρέχουσες ή ελλιπείς, μπορεί 
να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα 
www.n21mobile.com ή στις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε τμήμα τους). Επιβεβαιώνετε 
ότι είστε άνω των 18 ετών και είστε πλήρως ικανοί –ές να ανταποκριθείτε με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, επιβεβαιώσεις, παραστάσεις και 
εγγυήσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, καθώς και να τηρείτε και να 
συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους. 
Αν είστε κάτω των 18 ετών, τότε παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα 

www.n21mobile.com 

Γενικοί Περιορισμοί Χρήσης - Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα 

www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε κανένα από τα 

παρακάτω: 

1. Δεν θα αναθεωρήσετε ή τροποποιήσετε το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από 

άλλους και συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε κανένα 
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Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο που (α) παραβιάζει τα πνευματικά 

δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο ή άλλη πνευματική 

ιδιοκτησία ή δικαίωμα ιδιοκτησίας άλλων, (β) παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, 

δημοσιότητα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, (γ) συνιστά διάκριση, δυσφήμιση, άσεμνο, 

απειλητικό, καταχρηστικό ή περιεχόμενο μίσους, όπως καθορίζεται από τη N21 στη 

γλώσσα σας (δ) είναι ψευδές ή ανακριβές, (ε) παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, 

αστικό ή ποινικό, ή (στ) παραβιάζει τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένης της 

δημοσίευσης Περιεχομένου σε μια ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές στην 

ιστοσελίδα www.n21mobile.com. 

2. Δεν θα καταστρατηγήσετε ή χειραγωγήσετε οποιαδήποτε ισχύουσα διάρθρωση 

τελών, διαδικασία χρέωσης ή αμοιβών οφείλεται είτε σε εμάς είτε σε τρίτους 

παρόχους. 

3. Δεν θα τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο προϊόν με βάση 

την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες. Δεν θα προβείτε σε  

αποεπεξεργασία, αποδόμηση, αντιστροφή μηχανικής ή οποιαδήποτε άλλη 

προσπάθεια να αποκτήσετε ή να αντιληφθείτε τον πηγαίο κώδικα από τον οποίο 

έχει συνταχθεί ή κωδικοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο της ιστοσελίδας 

www.n21mobile.com ή των Υπηρεσιών και τίποτε στους παρόντες Όρους δεν θα 

πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος απόκτησης ή 

χρήσης πηγαίου κώδικα. 

4. Δεν θα αντιγράψετε, μεταγράψετε ή αναπαράγετε την «αίσθηση και όψη» ("look 

and feel") της ιστοσελίδας www.n21mobile.com, συμπεριλαμβανομένων των 

χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της.                                                                         

5. Δεν θα αντιγράψετε, τροποποιήσετε ή διανείμετε δικαιώματα ή Περιεχόμενο (το 

οποίο δεν είναι δικό σας) από την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή των 

Υπηρεσιών ή που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα, δικά 

μας (ή των Χρηστών μας) συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας παράγωγων 

έργων. 

6. Δεν θα συλλέξετε, ή με οποιοδήποτε τρόπο συγκεντρώσετε και αποθηκεύσετε 

πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή 

των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επικοινωνίας, 

χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. 

7. Δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες για 

παράνομους σκοπούς ή τη διευκόλυνση πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο. 

8. Δεν θα επιτρέπετε τη χρήση από άλλους με τέτοιο τρόπο ώστε να παραβιάζουν 

αυτούς τους Όρους. 

9. Δεν θα τροποποιείτε επικεφαλίδες ή στοιχεία ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο δεν θα χειραγωγήσετε αναγνωριστικά στοιχεία για να συγκαλύψετε την 

προέλευση κάθε περιεχομένου που μεταδίδεται ή λαμβάνεται. 

10. Δεν θα ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
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μεταδίδετε ή με άλλο τρόπο να διαθέτετε οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο 

ανήκει σε τρίτους ή στους αντίστοιχους νόμιμους ιδιοκτήτες.                                      

11. Δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες 

για να: (α) παραβιάσετε οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, 

β) παρενοχλήσετε ή βλάψετε άλλο άτομο, (γ) υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 

οντότητα ή να διαστρεβλώσετε με άλλο τρόπο την ταυτότητά σας με πρόσωπο ή 

οντότητα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της N21 ή αντίστοιχων μελών του 

προσωπικού της, εργαζόμενους, ηγέτες, ή οικοδεσπότες, (δ) παρέχετε υλικό, 

υποστήριξη ή πόρους (ή να αποκρύψετε ή να συγκαλύψετε τη φύση, τη θέση, την 

πηγή ή ιδιοκτησία της υλικής υποστήριξης ή των πόρων) σε κάθε οργανισμό που 

ορίζεται ως μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, (ε) παρέμβετε ή διαταράξετε την 

ιστοσελίδα www.n21mobile.com, τις υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που 

είναι συνδεδεμένα για να παραβιάσετε τυχόν απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή 

κανονισμούς δικτύων συνδεδεμένων στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή στις 

Υπηρεσίες, στ) δημιουργήσετε ανεπιθύμητες διαφημίσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, spam ή 

επιτρέψετε ή κατ'άλλον τρόπο υποστηρίξετε τη μετάδοση μαζικών ανεπιθύμητων, 

εμπορικών διαφημίσεων ή προσκλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam), 

(ζ) προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπο 

www.n21mobile.com, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα 

που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα www.n21mobile.com μέσω hacking, 

απόσπασης κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ή να αποκτήσετε ή 

να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά μέσω 

οποιουδήποτε τρόπου που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της ιστοσελίδας 

www.n21mobile.com, (η) μεταφορτώσετε, ταχυδρομήσετε, μεταδώσετε, διανείμετε 

ή άλλως να διαθέσετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, κώδικα υπολογιστή ή 

άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν εμάς ή τα συμφέροντά μας, το 

Περιεχόμενο ή την περιουσία των επισκεπτών ή των Χρηστών ή περιορίζουν τη 

λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή άλλου εξοπλισμού, (i) 

παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή άλλως παρέμβετε στις λειτουργίες που 

σχετίζονται με την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή των 

Υπηρεσιών ή λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή 

οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση της 

ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή των Υπηρεσιών ή του Περιεχόμενο σε αυτό, (ι) 

χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας, να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μεγάλο όγκο, 

αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα πρόσβασης στην ιστοσελίδα 

www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, 

ρομπότ, αναγνώστες εκτός σύνδεσης, spiders ή σενάρια), (ια) χωρίς τη γραπτή 

συγκατάθεσή μας να πλαισιώνετε την ιστοσελίδα www.n21mobile.com, 

να τοποθετείτε αναδυόμενα παράθυρα στις σελίδες της ή να επηρεάζετε με άλλο 
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τρόπο την εμφάνιση των σελίδων της, ή (ιβ) μεταπωλείτε ή παραχωρείτε περαιτέρω 

πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

Περιεχόμενο - 
Το περιεχόμενο παρέχεται από το N21 σε σας ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ. Μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο Περιεχόμενο για τη δική σας πληροφόρηση και προσωπική χρήση 
όπως προβλέπεται από την παρεχόμενη λειτουργία της ιστοσελίδας 
www.n21mobile.com και των Υπηρεσιών και επιτρέπεται βάσει αυτών των Όρων. 
Δεν θα μεταφορτώσετε περιεχόμενο, εκτός αν δείτε ένα "download", "stream" ή 
παρόμοιο κουμπί ή σύνδεσμο που εμφανίζεται από τη N21 στην ιστοσελίδα 
www.n21mobile.com ή στις Υπηρεσίες για αυτό το Περιεχόμενο. Δεν θα 
αντιγράψετε, αναπαράγετε, διανείμετε, μεταδώσετε, εκπέμψετε, εμφανίσετε, 
πουλήσετε, δώσετε άδεια ή με άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε 
Περιεχόμενο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της N21 ή των αντίστοιχων δικαιούχων παρόχων του Περιεχομένου. Η 
N21 και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητά 
παραχωρηθεί στον ιστότοπο www.n21mobile.com, τις Υπηρεσίες και το 
Περιεχόμενο.  
Κατανοείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.n21mobile.com και τις 
Υπηρεσίες, θα εκτεθείτε σε Περιεχόμενο από διάφορες πηγές και ότι η N21 
δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα, την ασφάλεια ή τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό το Περιεχόμενο. 
Κανένας από τους παρόντες Όρους δεν θεωρείται ότι παρέχει δικαιώματα ή 
παροχές σε τρίτα μέρη. 
 
Ιδιοκτησία της ιστοσελίδας www.n21mobile.com - Εκτός από το σεβασμό στο 
Περιεχόμενό σας, μεταξύ υμών και εσάς, εμείς και/ή οι πωλητές και προμηθευτές 
μας, όπως ισχύουν, διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντά 
τους σε και στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com, τις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο 
και όλα τα εργαλεία και όλα τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Τα 
πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας www.n21mobile.com στο σύνολό της 
προστατεύονται ως συλλογική εργασία και ατομικά έργα ή περιεχόμενο που 
εμφανίζεται ή είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας www.n21mobile.com, και 
ανήκει ή έχει άδεια χρήσης από τη N21 ή οι πάροχοι περιεχομένου της υπόκεινται 
επίσης σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στο εσωτερικό και διεθνώς. 
Ομοίως, όλο το λογισμικό, ο κώδικας, οι ιδιόκτητες μέθοδοι και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή της ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή των 
Υπηρεσιών ("Η Τεχνολογία Μας") δεν μπορεί να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν, 
να αναπαραχθούν, να αναδημοσιευτούν, να αναρτηθούν, δεν μεταβιβάζονται, 
πωλούνται, προσφέρονται προς πώληση ή αναδιανέμονται με οποιονδήποτε τρόπο 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας και την προηγούμενη γραπτή άδεια των 
διορισμένων δικαιοπαρόχων μας. 
Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, τις 
πληροφορίες ή τους περιορισμούς που περιέχονται ή επισυνάπτονται σε 
οποιαδήποτε από τις Τεχνολογίες Μας. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν σας 
παρέχει κανένα δικαίωμα να παραλάβετε ή στείλετε ένα αντίγραφο της Τεχνολογίας 
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Μας ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην Τεχνολογία εκτός από τη γενική και συνήθως 
επιτρεπόμενη μέσω του www.n21mobile.com σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 
Ορισμένα από τα ονόματα, λογότυπα, διακριτικά χαρακτηριστικά, αναγνωριστικά 
πηγής και άλλα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή 
στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του “look and feel” αποτελούν εμπορικά 
σήματα, εμπορικά ονόματα, διακριτικά υπηρεσιών,  λογότυπα ("μάρκες") δικά μας 
ή άλλων οντοτήτων. Όλα τα σήματα που δεν ανήκουν στη N21 και εμφανίζονται 
στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων 
τους. Εσείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τέτοια Σήματα. Η Κυριότητα όλων 
των εν λόγω Σημάτων και η υπεραξία που συσχετίζεται με αυτά παραμένει σε μας ή 
αυτές τις άλλες οντότητες. Εάν δεν αποκτήσετε πρώτα την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορείτε να 
αντιγράψετε, διανείμετε, δημόσια εκτελέσετε, δημόσια προβάλετε, ψηφιακά 
εκτελέσετε (στην περίπτωση εγγραφών ήχου) ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα 
από οποιαδήποτε εργασία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα 
διαθέσιμη ή προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή των 
Υπηρεσιών. 
Feedback. Διάγνωση προβλημάτων - Τα σχόλιά σας (feedback) είναι ευπρόσδεκτα 
και ενθαρρυντικά. Αν ζητάμε τα σχόλιά σας ή τη γνώμη σας σχετικά με 
οποιουσδήποτε τομείς της επιχείρησής μας, την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή 
τις Υπηρεσίες και εάν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας feedback απλά στείλτε το 
μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mobile@n21.com. 
Με την παρούσα ρητά επιτρέπετε στην N21 ή στους εξουσιοδοτημένους 
εργολήπτες  και συνεργάτες της να προσπελάσουν τον Λογαριασμό και το 
Περιεχόμενο σας για να ερευνήσουν και να διαγνώσουν πραγματικά ή πιθανά 
ελαττώματα ή άλλα τεχνικά προβλήματα με την ιστοσελίδα www.n21mobile.com. 
Χρήση προσφορών Τρίτου Μέρους - Μπορεί να έχετε πρόσβαση σε ιστότοπους, 
περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους μέσω συνδέσμων που 
διατίθενται στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com. Επιπλέον, από καιρό σε καιρό η 
N21 μπορεί να σας παραπέμψει σε έναν ή περισσότερους από τους συνεργάτες μας 
που διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων τους ή με 
άλλα μέσα (π.χ. μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο). 
Αναφερόμαστε σε όλους αυτούς τους άλλους ιστότοπους, περιεχόμενο, υπηρεσίες 
και προϊόντα ως  «Προσφορές Τρίτου Μέρους». Για παράδειγμα, μπορούμε να 
επιτρέψουμε σε τρίτους με συναφείς υπηρεσίες να συνδέσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com, και οι σύνδεσμοι αυτοί 
ενδέχεται να σας ανακατευθύνουν στον ιστότοπο ή στους ιστότοπους τρίτων. Αν 
δεν σας ενημερώσουμε για το αντίθετο στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com, η 
χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις προσφορές τρίτων δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για την πρόσβαση και/ή τη χρήση της ιστοσελίδας www.n21mobile.com, των 
Υπηρεσιών ή των προϊόντων μας. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες 
προσφορές τρίτου μέρους και/ή αν επιλέξετε να κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο ή ένα 
κουμπί, κατανοείτε ότι θα αφήσετε τον ιστότοπο www.n21mobile.com και ότι η 
χρήση οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς από τρίτους θα υπόκειται σε τυχόν όρους 
και προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον (τους) ενδιαφερόμενο (-ους) πάροχο (-
ους) τρίτου μέρους. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε ο πάροχος και δεν ευθυνόμαστε 
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για τέτοιου είδους προσφορές τρίτων και ότι αυτοί οι Όροι δεν σας παρέχουν 
κάποια δικαιώματα πρόσβασης, χρήσης, λήψης περιεχομένου ή αγοράς κάποιας 
προσφοράς τρίτου μέρους. Το γεγονός ότι συνδεόμαστε με ένα ιστότοπο ή 
υπηρεσία τρίτου μέρους δεν αποτελεί επικύρωση ή εκπροσώπηση του οργανισμού 
μας από αυτό το τρίτο μέρος, ούτε αποτελεί επικύρωση των πολιτικών 
,προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ασφάλειας, των όρων  χρήσης, των  
επιχειρηματικών πρακτικών ή της συμμόρφωσής τους με νόμους. Δεν ασκούμε 
έλεγχο σε ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις 
πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης των άλλων ιστοτόπων και υπηρεσιών 
που χρησιμοποιείτε και τους όρους των προσφορών στις οποίες συμμετέχετε. 
Συμφωνείτε ότι η N21 δεν ευθύνεται ούτε θα είναι υπεύθυνη για εσάς ή τρίτους για 
την αλληλεπίδρασή σας με αυτά τα τρίτα μέρη. 
Αγορά Υλικών Επιχειρηματικής Υποστήριξης- Καταλαβαίνετε, αναγνωρίζετε και 
συμφωνείτε ότι: (α) η σκληρή δουλειά σας είναι βασικό συστατικό για οποιαδήποτε 
επιτυχία μπορείτε να έχετε ως ανεξάρτητος ιδιοκτήτης επιχείρησης, (β) κανείς δεν 
μπορεί να υποσχεθεί ή να εγγυηθεί ότι η χρήση οποιασδήποτε συγκεκριμένης 
μεθόδου, προσέγγισης ή βοήθειας στις πωλήσεις θα οδηγήσει σε πιο κερδοφόρα 
επιχείρηση ή την επίτευξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου επιπέδου επιτυχίας, (γ) 
κανείς δε μπορεί να υποσχεθεί ή να εγγυηθεί ότι οι τεχνικές, οι στάσεις ή οι 
προσεγγίσεις που προτείνονται στα υλικά της N21 θα λειτουργήσουν για σας, και 
(δ) η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της Ν21 είναι αυστηρά προαιρετική και 
εθελοντική εκ μέρους σας και δεν απαιτείται. 
Υλικά Που Παράγονται Ανεξάρτητα - Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της N21 
δημοσιεύονται αποκλειστικά από την N21 και δεν έχουν εγκριθεί από κανένα άλλο 
πρόσωπο ή οντότητα εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 
Απαλλαγή από Νόμο της Κυβέρνησης / Κατηγορία Δράση - 1. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, η παρούσα συμφωνία και το 
τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, θα 
διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας που 
αναφέρεται στη διεύθυνσή μας χωρίς να γίνεται αναφορά στις αντιθέσεις τους με 
τις αρχές του δικαίου. Η Σύμβαση Των Ενωμένων Εθνών σχετικά με τις Συμβάσεις 
Πώλησης Αγαθών δεν θα εφαρμόζεται. 
2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, καθένα από τα 
μέρη που αναφέρονται εδώ παραιτούνται πλήρως από τα αντίστοιχα δικαιώματά 
τους σε μια εκδίκαση σε δικαστήριο και κάθε δίκη ή άλλη διαδικασία της οποίας 
μία ή περισσότερες αιτίες, ενέργειες ή ζητήματα που προκύπτουν από ή 
απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε συναλλαγή ανάμεσα σε 
εσάς και τη N21. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφέρει  στο άλλο ότι η 
παρούσα συμφωνία έχει γίνει ελεύθερα και εθελοντικά μετά την ολοκληρωτική 
ανάγνωση και κατανόηση από τα αντίστοιχα μέρη ή τους εξουσιοδοτημένους 
εκπρόσωπούς τους και ότι τα αντίστοιχα μέρη αντιλαμβάνονται τη φύση του 
δικαιώματος του οποίου παραιτούνται. 
3. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, συμφωνείτε ότι 
οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία ενέργειας που σχετίζεται με την ιστοσελίδα 
www.n21mobile.com, τις Υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή τα προϊόντα μας και/ή 
τους παρόντες Όρους πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα (1) έτος μετά την 
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εμφάνιση μιας τέτοιας αξίωσης ή αιτίας ενέργειας διαφορετικά θα παραγραφεί 
για πάντα.. Εάν οι ισχύοντες νόμοι απαγορεύουν μια προθεσμία παραγραφής 
ενός έτους για την διεκδίκηση αξιώσεων τότε κάθε αξίωση θα πρέπει να 
κατατεθεί μέσα στο συντομότερο χρόνο ο οποίος επιβάλλεται από το 
εφαρμοστέο δίκαιο.  
4. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η Ν21 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΜΟΝΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ  
Ή ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ. Κανένας διαιτητής ή δικαστής δεν μπορεί να 
ενοποιήσει αξιώσεις περισσοτέρων του ενός προσώπων ή να προεδρεύει σε 
οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης ή κατηγορίας εκτός αν και εσείς και η Ν21 
συμφωνείτε. 
Γραμμές Συνεργασίας - Εάν εντοπίσετε σφάλματα στις γραμμές συνεργασίας της 
N21, παρακαλώ ενημερώστε τη N21 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση (Εισάγετε countrySupportEmail Here@N21.com).  H N21 έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να προβεί σε 
αλλαγές στις γραμμές συνεργασίας της N21. 
 III. ΛΗΞΗ - Αυτοί οι Όροι θα τεθούν σε ισχύ και θα είναι δεσμευτικοί όταν 
χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες, όταν παρέχετε 
οικειοθελώς οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εαυτό σας σε εμάς ή όταν 
δηλώνετε ότι συμφωνείτε ακολουθώντας οποιεσδήποτε οδηγίες τοποθετούμε στην 
ιστοσελίδα www.n21mobile.com (όπως κουμπιά με την ένδειξη "Συμφωνώ" ή 
"Αποδέχομαι"). Δεν χρειάζεται να μας ενημερώσετε εάν το επιθυμείτε 
να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις 
Υπηρεσίες. Τα δικαιώματά σας κάτω από αυτούς τους  Όρους θα τερματιστούν 
αυτόματα και αμέσως αν δεν συμμορφωθείτε με τις υποσχέσεις και τις 
υποχρεώσεις σας που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Καταλαβαίνετε ότι αν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες 
μετά τον τερματισμό του Λογαριασμού σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε νέα εγγραφή 
και να μας παράσχετε τις πληροφορίες σας ξανά. Χωρίς να περιορίζουμε άλλα 
διορθωτικά μέτρα, επιφυλάσσουμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε ή μερικώς 
να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες και τον Λογαριασμό σας, να 
απαγορεύσουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com και το 
Περιεχόμενο, τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να καθυστερούμε ή να αφαιρούμε 
οποιοδήποτε Περιεχόμενο, να λαμβάνουμε τεχνικά και νομικά μέτρα να 
αποτρέπουμε οποιονδήποτε επισκέπτη ή Χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας 
www.n21mobile.com εάν αντιληφθούμε ότι δημιουργούν προβλήματα ή πιθανές 
νομικές υποχρεώσεις, παραβιάζοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
τρίτων ή ενεργώντας κατά τρόπο ασυμβίβαστο με το γράμμα ή το πνεύμα των 
πολιτικών μας. Για παράδειγμα, η N21 θα τερματίσει την πρόσβαση ενός χρήστη 
στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com και τις Υπηρεσίες εάν, υπό τις κατάλληλες 
συνθήκες, ο χρήστης είναι αποφασισμένος να είναι επαναλαμβανόμενα 
παραβάτης. Η N21 διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει εάν το Περιεχόμενο 
παραβιάζει τους παρόντες Όρους για άλλους λόγους εκτός από παραβίαση 
πνευματικών δικαιωμάτων, όπως, αλλά όχι περιοριστικά, η αισχρότητα ή η 
υπερβολική διάρκεια. Η N21 μπορεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
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και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει τέτοιο Περιεχόμενο ή/και να 
τερματίσει τον Λογαριασμό Σας για την υποβολή τέτοιου υλικού κατά παράβαση 
των παρόντων Όρων. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι εκτός από τα παραπάνω 
η N21 διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να καταργήσει περιεχόμενο και/ή 
να τερματίσει τους Λογαριασμούς εάν εξετάσουμε, κατά τη διακριτική μας 
ευχέρεια, ότι το εν λόγω Περιεχόμενο ή Λογαριασμός είναι ανήθικο, 
αντιεπαγγελματικό, ανέντιμο, άσεμνο, ανήθικο, χωρίς αρχές, ψευδές, περίεργο, 
παράξενο ή κατά παράβαση των προτύπων αριστείας και επαγγελματισμού που 
προσπαθούμε να διατηρούμε στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com. Οι όροι της 
παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων ΙΙ (Μ), ΙΙΙ και IV, που με 
την έννοια και το πλαίσιο τους σκοπεύουν να διατηρηθούν σε ισχύ της ακύρωσης ή 
του τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας.  
IV. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Δεν υπάρχουν Εγγυήσεις ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.n21mobile.com, ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». ΣΤΟ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η N21 ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή 
ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, 
ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Η N21 ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.N21MOBILE.COM ΚΑΙ / 
Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ  Ή ΙΟΥΣ. Η ΛΗΨΗ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ/ Ή ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
WWW.N21MOBILE.COM ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΘΑ 
ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ  Ή ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΣΑΣ  Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΗΨΗ  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η Ν21 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΡΟΣ. Η N21 ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΜΕΣΩ  Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.N21MOBILE.COM. ΚΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
WWW.N21MOBILE.COM Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. KAMIA ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.N21MOBILE.COM  Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  Ή ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΦΙΛΤΡΑΡΟΥΜΕ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ  Ή ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΜΕΣΑ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
WWW.N21MOBILE.COM  Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤO ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.N21MOBILE.COM Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αν και προσπαθούμε  
να επιβάλουμε τους κανόνες μας σχετικά με το Περιεχόμενο με όλους τους χρήστες 

http://www.n21mobile.com/


13 

 

μας, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών, ενδέχεται να εκτεθείτε 
μέσω της ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή τις Υπηρεσίες σε Περιεχόμενο που 
παραβιάζει τις πολιτικές μας ή είναι κατά τα άλλα προσβλητικό. Χρησιμοποιείτε την 
ιστοσελίδα www.n21mobile.com και τις Υπηρεσίες με δική σας ευθύνη. Μπορούμε, 
αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τερματίσουμε λογαριασμούς χρηστών και/ή να 
αφαιρέσουμε Περιεχόμενο από την ιστοσελίδα www.n21mobile.com εάν 
διαπιστώσουμε ή υποψιαζόμαστε ότι αυτοί οι λογαριασμοί ή το Περιεχόμενο 
παραβιάζουν αυτούς τους Όρους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την 
έκθεσή σας στο Περιεχόμενο στον ιστότοπο www.n21mobile.com είτε παραβιάζει 
τις πολιτικές περιεχομένου μας είτε όχι. Καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες και οι 
απόψεις στο Περιεχόμενο που μεταφορτώνεται από τρίτους αντιπροσωπεύουν 
μόνο τις σκέψεις του δημιουργού τους και ούτε υποστηρίζονται από εμάς ούτε 
αντανακλούν απαραίτητα τις πεποιθήσεις μας. 
Περιορισμός Ευθύνης Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ N21, ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
WWW.N21MOBILE.COM, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΙΣΚΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Ν21 ΚΑΙ  ΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ  Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, 
ΑΚΟΜΑ ΕΑΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η N21 
ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ Ν21 ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ  Ή ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ). 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΟΡΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ν21 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
WWW.N21MOBILE.COM, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
Η Ν21 ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.N21MOBILE.COM  Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΕ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.N21MOBILE.COM Ή ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ  Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 
Αποζημίωση Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε 
να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη N21, τα στελέχη της, 
τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της, 
από και εναντίον οποιωνδήποτε και όλων των απαιτήσεων τρίτων, ζημιών, 
υποχρεώσεων, απωλειών, το κόστος ή το χρέος, καθώς και τα έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων μόνο σε αμοιβές συνηγόρων) που 
προκύπτουν από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (1) τη χρήση και την πρόσβασή 
σας στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com, τις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο ή/και τα 
προϊόντα μας, (2) την παραβίασή σας οποιουδήποτε όρου αυτών των Όρων, (3) 
παραβίαση του δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας ή ιδιωτικού 
απορρήτου ή (4) οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι το Περιεχόμενό σας προκάλεσε 
ζημία σε τρίτο μέρος. Αυτή η υπεράσπιση και η υποχρέωση αποζημίωσης θα 
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υπερισχύει αυτών των Όρων και της χρήσης της ιστοσελίδας www.n21mobile.com, 
των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή των προϊόντων μας. 
V. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Πνευματικά Δικαιώματα Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν 
παραβιαστεί από το Περιεχόμενο ή από Προσφορές Τρίτων Μερών που είναι 
προσβάσιμες στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mobile@n21.com. 
Ανάθεση Οι παρόντες Όροι, καθώς και τα δικαιώματα και οι άδειες που 
χορηγούνται βάσει αυτών, δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν ή να εκχωρηθούν από 
εσάς, αλλά μπορούν να ανατεθούν από τη N21 χωρίς περιορισμούς. 
Κατάχρηση Παρακαλούμε αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα, προσβλητικό 
περιεχόμενο, παραβιάσεις πολιτικής και/ή κατάχρηση σε μας στο 
mobile@n21.com. 
Τροποποιήσεις Όρων Μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους από καιρού εις 
καιρό μετά από ειδοποίηση προς εσάς. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα τεθούν 
σε ισχύ όταν δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com ή σε έναν από 
τους ιστοτόπους μας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.n21mobile.com. Εάν 
αντιτεθείτε σε τέτοιες αλλαγές, επιλέγετε  τη διακοπή της χρήσης της ιστοσελίδας 
www.n21mobile.com και των Υπηρεσιών. Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας 
www.n21mobile.com και/ή των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε 
τέτοιων αλλαγών θα υποδεικνύει την αναγνώρισή σας αυτών των αλλαγών και τη 
συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των αλλαγών. 
Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της 
ιστοσελίδας www.n21mobile.com και/ή των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς 
προειδοποίηση. Αν αντιτεθείτε σε τυχόν αλλαγές στην ιστοσελίδα 
www.n21mobile.com ή στις Υπηρεσίες, η μόνη επιλογή σας θα είναι να 
σταματήσετε τη χρήση τους. Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας www.n21mobile.com ή 
των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση τέτοιου είδους αλλαγών θα υποδεικνύει την 
αναγνώρισή σας τέτοιων αλλαγών και ικανοποίησή σας με τις Υπηρεσίες όπως 
έχουν τροποποιηθεί. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να διακόψουμε τη λειτουργία 
της ιστοσελίδας www.n21mobile.com και/ή των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς 
προειδοποίηση. Δε θα έχουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος όσο ασκούμε το δικαίωμά μας να τροποποιούμε. 
 


