Όροι χρήσης
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») που δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.trainose.gr (στο
εξής ο «δικτυακός τόπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο
επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους
ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου
μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο
υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι
πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένων
όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη
χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής
αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε
περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια
προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες, αλλά δεν εγγυάται ότι
οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικεςιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του
χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό
λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του. Η Εταιρεία εξάλλου δεν
φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους
(hyperlinks). Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών
άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή
διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την
επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites
και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών
τους. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες
του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και
αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και
υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας,
προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων
διαθέσιμη
στο:
http://www.trainose.gr/wpcontent/uploads/policies/Privacy_Policy.pdf. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να
διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
που είναι αναρτημένη στον παρόν δικτυακό τόπο.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την στο πλαίσιο
παροχής ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση
οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση
cookies από τους ιστοτόπους της Εταιρείας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies
της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
διαθέσιμη
στο:
http://www.trainose.gr/wp-

content/uploads/policies/Cookie_policy.pdf
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν
την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και
των χρηστών ηθών. Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο
σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί
να αποζημιώσει την Εταιρεία για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.
5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Το
σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται

στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην Εταιρεία αυτή ή στον
εκάστοτε δικαιούχο της, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου,
συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας
και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει
λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του δικτυακού
της τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης
εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον
πραγματικό παροχή - διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση,
φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν
προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των
πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που
παρατίθενται και περιγράφουν τον δικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή
των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών
σημάτων. Η χρήση τους στον παρόν δικτυακό τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή
δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας, παρέχει σε ορισμένα σημεία
παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς κόμβους (site). Η περιήγηση των χρηστών
σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο δικτυακός τόπος της
Εταιρείας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων
ή υπεσυνδέσων (links, hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις
πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.
7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά
της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από
οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο
χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να
παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην
περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα σύμβαση χρήσης (δηλ. οι ανωτέρω
όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή
τους) διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του
ενωσιακού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες
της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του
δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή
ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των
λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται
υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει
ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της
παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

