
 

Όροι χρήσης 

Η χρήση της υπηρεσίας έκδοσης και εξαργύρωσης winorb μέσω του application 

Winorb συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί 

δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις ηλεκτρονικές σελίδες της και ισχύουν. 

 

Πνευματική ιδιοκτησία 

Το σύνολο του περιεχομένου του app του Winorb, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 

αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, 

σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους 

αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της W KPSM E.E (εν 

συντομία W KPSM) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, 

αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), 

μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή 

περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της W KPSM. Κατ 

εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του 

περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς 

πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της 

αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο 

παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται 

στο app Winorb και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής 

ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης. 

 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση 

Παράνομη και /ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του app Winorb, συμπεριλαμβανομένης 

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης συνναλλαγής με τις 

συμβεβλημένες επιχειρήσεις, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με αυτό και η 

χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού θα ερευνηθεί και θα ακολουθήσουν όλα τα ένδικα 

μέσα διαθέσιμα στη W KPSM.  

 

 

Όροι έκδοσης και εξαργύρωσης Winorb 

Οι υπηρεσίες έκδοσης και εξαργύρωσης Winorb από τις συνεργαζόμενες εταιρίες 

δημιουργήθηκαν με τρόπο που να σας επιτρέπει να εξυπηρετείστε γρήγορα και 

αποτελεσματικά. Σε κάθε σας αγορά από επιχείρηση winorb σε προιόντα ή υπηρεσίες 

όταν εξαργυρώνετε τα winorb σας ταυτόχρονα λαμβάνετε και winorb ανάλογα με την 

εμπορική πολιτική της εκάστοτε επιχείρησης στα ανάλογα προιόντα και υπηρεσίες. 

Έπειτα από τη συναλλαγή την οποία εγκρίνετε με κωδικό μιας χρήσης τα εκδιδόμενα 

winorb πιστώνονται στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τα 

winorb σας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του δικτύου. Μετά την 5η ημέρα από 

την έκδοσή τους η αξίας τους μειώνεται στο 50%. Αν έχετε κάποια απορία 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

 

 

 

 

 



 

Περιορισμός ευθυνών 

Η W KPSM δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από 

τη μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της συναλλαγής λόγω υπαιτιότητας της 

συμβεβλημένης επιχείρησης. Το app της Winorb δε φέρει ευθύνη ως προς 

ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με 

ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή υπηρεσίας. 

 

 

Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, η W KPSM τηρεί και 

επεξεργάζεται αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Με τη χρήση της υπηρεσίας 

αποδέχεστε ρητά την τήρηση και λειτουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τον παραπάνω σκοπό και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό. 

 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του 

δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές 

διατάξεις, τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου. 

 

 


