ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ποιοι είμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Η
delltheftprotection.com,
completecare.thewg.com,
adptheftclaim.com,
completecare.eu.com είναι μια ιστοσελίδα την οποία χειρίζεται η TWG Services Limited
(«εμείς» ή «εμάς»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία και στην Ουαλία με αριθ.
μητρώου εταιρείας 1883565 και έχουμε την έδρα μας στη διεύθυνση TWENTY Kingston
Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG. Η κύρια εμπορική διεύθυνσή μας είναι
The Aspen Building, Floor 2, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. Ο αριθ. ΦΠΑ μας
είναι GB896118291.
Ελεγχόμαστε από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς.
Για
να
επικοινωνήσετε
μαζί
μας,
στείλτε
email
στη
διεύθυνση
EU.DPO@thewarrantygroup.com ή τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών
στο 01594 863000.

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους
Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες
όρους χρήσης και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να κάνετε χρήση της
ιστοσελίδας μας.
Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων όρων για μελλοντική αναφορά.

Υπάρχουν και άλλοι όροι που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς
Οι παρόντες όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι
ισχύουν επίσης όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας:
•

Η Πολιτική Απορρήτου μας [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ], η οποία καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων
επεξεργαζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που
παρέχετε σε εμάς. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας
σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι
ακριβή.
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•

Η Πολιτική για τα Cookie μας [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΑ COOKIE], η οποία παρέχει πληροφορίες για τα cookie στην ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα μας είναι μόνο για χρήστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στην ΕΕ. Δεν ισχυριζόμαστε ότι
το περιεχόμενο που διατίθεται στην ή μέσω της ιστοσελίδας μας είναι κατάλληλο για
χρήση ή διαθέσιμο σε άλλες τοποθεσίες.

Τρόπος χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα μας
Είμαστε κάτοχοι ή δικαιούχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην
ιστοσελίδα μας, καθώς και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν. Τα έργα αυτά
προστατεύονται από νόμους και συνθήκες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
παγκοσμίως. Όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να μεταφορτώσετε αποσπάσματα από
οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας μας για προσωπική χρήση και μπορείτε να
επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σχετικά με
περιεχόμενο που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας.
Απαγορεύεται να τροποποιήσετε έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού
έχετε εκτυπώσει ή μεταφορτώσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν μπορείτε να
χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου ή τυχόν γραφικά χωριστά
από το συνοδευτικό κείμενο.
Το καθεστώς μας (και εκείνο των αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως συντάκτες του
περιεχομένου της ιστοσελίδας μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου στην ιστοσελίδα
μας χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας από εμάς ή τους δικαιούχους μας.
Σε περίπτωση εκτύπωσης, αναπαραγωγής ή μεταφόρτωσης οποιουδήποτε τμήματος
της ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να
κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας παύει να ισχύει αμέσως και πρέπει, κατά τη διακριτική
μας ευχέρεια, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε
κάνει.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιούς και δεν πρέπει να τους εισαγάγετε
Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών, των
προγραμμάτων του υπολογιστή και της πλατφόρμας μέσω της οποίας προσπελάζετε
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την ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας
από ιούς.
Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της ιστοσελίδας μας, εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς,
trojan, worm, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά
επιβλαβές. Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η
ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων
συνδέεται με την ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε την ιστοσελίδα μας μέσω
επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης.
Παραβιάζοντας την εν λόγω διάταξη, διαπράττετε ποινικό αδίκημα βάσει του Νόμου του
1990 για την Κατάχρηση υπολογιστών. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε ανάλογη
παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν
λόγω αρχές, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση παραβίασης,
το δικαίωμά σας να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας παύει να ισχύει αμέσως.

Η νομοθεσία ποιας χώρας ισχύει σε περίπτωση διαφορών;
Εάν είστε καταναλωτής, θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι παρόντες όροι χρήσης, το
αντικείμενό τους και η διαμόρφωσή τους διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Εσείς και εμείς
συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν την αποκλειστική
αρμοδιότητα, εκτός εάν είστε κάτοικος της Βόρειας Ιρλανδίας, οπότε μπορείτε επίσης να
ασκήσετε δικαστική προσφυγή στη Βόρεια Ιρλανδία, ή εάν είστε κάτοικος Σκωτίας, οπότε
μπορείτε επίσης να ασκήσετε δικαστική προσφυγή στη Σκωτία.
Εάν είστε επιχείρηση, οι παρόντες όροι χρήσης, το αντικείμενό τους και η διαμόρφωσή
τους (και οποιεσδήποτε μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από το αγγλικό
δίκαιο. Συμφωνούμε αμφότεροι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της
Αγγλίας και της Ουαλίας.

Τα εμπορικά σήματά μας είναι καταχωρισμένα
Τα λογότυπα The Warranty Group® και TWG είναι εμπορικά σήματα του ομίλου The
Warranty Group, Inc. καταχωρισμένα στο ΗΒ. Δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσετε
χωρίς την έγκρισή μας, εκτός εάν αποτελούν μέρος του υλικού που χρησιμοποιείτε όπως
προβλέπεται στην ενότητα «Τρόπος χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα μας».
Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα εμφανίζονται στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι
ιδιοκτησία των κατόχων τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια.

3

