Όροι Χρήσης

Η «TRASTOR ΑΝΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.) δημιούργησε τον
δικτυακό τόπο www.trastor.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους
χρήστες του.
Η χρήση του Δικτυακού Τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι») τους οποίους οι
χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του Δικτυακού
Τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων από τον χρήστη.
Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους
Όρους. Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους
όρους αυτούς με σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Η συνέχιση της χρήσης του
Δικτυακού Τόπου από την πλευρά τ χρηστών μετά από την οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους αυτούς θα
εκλαμβάνεται ως αποδοχή των αλλαγών από τον χρήστη.
1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1.1. Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού,
οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή
γίνονται διαθέσιμες μέσα από το Διαδικτυακό Τόπο, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από
την TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.
1.2. Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα
είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα
αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.
1.3. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να
μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω
αυτής του Δικτυακού Τόπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης
αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να
προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
1.4 Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου δεν παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα
πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή άλλως για
συμμετοχή σε μετοχές, ή άλλα χρεόγραφα της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις
μπορεί να διαφέρουν από υλικής άποψης από κάθε πρόβλεψη, γνώμη ή φιλοδοξία που εκφράζεται στο
Διαδικτυακό Τόπο και η παλαιότερη απόδοση της τιμής της μετοχής της δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη ως
οδηγός για μελλοντική απόδοση.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των
εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα του Διαδικτυακού Τόπου,
αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και
προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.
2.2. Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή
έγγραφα από το Διαδικτυακό Τόπο (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει
καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα
των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις
ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα στο

Διαδικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με
οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ή οποιουδήποτε τρίτου
μέρους. Όλα τα λογότυπα της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να
αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
2.3. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή
μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε
αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής
ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε
οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κάποια από τα περιεχόμενα του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα
ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους,
οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του
περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του
περιεχομένου τους και οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από την αποθήκευση του
εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει,
όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που
εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.
Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας της, η επίσκεψη
των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το
περιεχόμενου τους.
4. ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρόντες, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

