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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ WWW.SPIRAL.COM.GR

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.spiral.com.gr διατηρεί μέσα σε κάποιες από τις σελίδες του ένα
συγκεκριμένο πεδίο (store) το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να προβεί σε παραγγελία
και πληρωμή συγκεκριμένων υπηρεσιών και να πληρώσει μέσω μηχανισμού
χρέωσης πιστωτικής κάρτας.

Το χαρακτηρίζουμε ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης υπηρεσιών και
προϊόντων μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα) που
δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με την
εμπορική επωνυμία SPIRAL business solutions, που εδρεύει στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 9, με Α.Φ.Μ. 073318348 και Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας spiral@spiral.com.gr,
τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2314033909,
(στο εξής χάριν συντομίας «εταιρία»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spiral.com.gr.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του
ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και
"χρήστης" ή "πελάτης", αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο
κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών)
θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που εδώ
διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με
αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του, να απόσχει από την επίσκεψη, τη
χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των
υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Επισημαίνεται ότι οι Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί από τον Πελάτη αυτομάτως με
τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Spiral.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους
και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα,
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει
τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος
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ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος
καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Σημειώνεται εξάλλου, ότι οι Όροι Χρήσης παρέχονται προς ανάγνωση καί κατά τη
διαδικασία πληρωμής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος “Proceed to checkout”, με
τους τίτλους υπερσυνδέσεων «Terms and Conditions», «Privacy Policy», «Refund
and Cancellation», «Policy Shipping and Payment info» και «About Us».

Καθώς κάποιοι από τους τίτλους και τις υπερσυνδέσεις του ηλεκτρονικού
καταστήματος είναι στην Αγγλική γλώσσα, επισημαίνεται ότι αφορούν σε διεθνή
ορολογία και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος ότι
είναι κατανοητοί και ουδεμία παραπλάνηση δεν εμπεριέχουν. Ως εκ τούτου, ουδεμία
αξίωση μπορεί να έχει εξαιτίας της χρήσης αγγλικών όρων εντός του ηλεκτρονικού
καταστήματος της Spiral.

Παρεχόμενες πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα

H εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των
πληροφοριών, που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την
ταυτότητα της εταιρία, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται
και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, που έγιναν εκ
σφάλματος/παραδρομής, κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε
διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν
ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή
ζημία προκύψει στον πελάτη, από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή
από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται την εξυπηρέτηση των παραγγελιών, που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό
κατάστημα, αλλά ενημερώνει για τυχόν αδυναμία της -λόγω φόρτου εργασίας ή
άλλων αιτιών- τον ενδιαφερόμενο πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έως
και 10 ημερολογιακές ημέρες το μέγιστο. Οφείλει δε, την επιστροφή των χρημάτων
της συναλλαγής στον πελάτη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και προϊόντα (με
πληροφορίες, ονόματα, εικόνες κλπ.), στο ηλεκτρονικό κατάστημα "όπως ακριβώς
έχουν". Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για
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οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,
δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί
επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη
λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής
υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και
από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και
πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των
διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων
κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η εταιρία έχει λάβει άδεια
χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία
παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό, ή παραπλάνηση του κοινού
σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. 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 εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών
δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που
παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, ή τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της εταιρίας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας,
προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση
τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, άδεια ή
δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις
πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος
προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
1.
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου, που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί
παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε
προσβάλλει την εμπιστευτικότητα, ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε
προσώπου.
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2.
Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου, που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών,
κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.
3.
Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης
σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες,
ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν
ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες
εμπιστευτικότητας).
4.
Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,
εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
5.
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους
κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την
πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε
λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
6.

Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

7.

Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

8.

Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Οι σύνδεσμοι (links), που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε
σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγούν το
χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι σχετιζόμενες αυτές
ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η εταιρία δεν φέρει
ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή
οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία σχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή
οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρία δεν
ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση
που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρία παρέχει
αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση
της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για
τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα
δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

H εταιρία, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την
εξυπηρέτηση των πελατών της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απλή και φιλική
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ιστοσελίδα στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις
συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή
σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας
παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της
παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι
σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, περιγράφουν
τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τη χρήση
αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της
παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας
παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την
επιχείρησή μας, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική
επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα και την επιχείρησή μας, να τους
παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να
εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που
συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό
επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα
προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η εταιρία και το
ηλεκτρονικό κατάστημα δε διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους
χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η εταιρία σχεδίασε το ηλεκτρονικό της κατάστημα, έτσι ώστε οι χρήστες του να
μπορούν να την επισκέπτονται, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα
τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,
να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που θέλουν
να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν
email στην εταιρία.

Χρήση των πληροφοριών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους
χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2)
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στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από
το ηλεκτρονικό κατάστημα, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές
διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης μας
δίνει για τη χρήση των υπηρεσιών ή και προϊόντων μας. Κατά την συμπλήρωση
οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η
ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας.
Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες,
όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή
λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η εταιρία κάνει χρήση των
πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της
φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της
παραγγελίας στο χώρο σας ή ηλεκτρονικά στο email σας, (ii) για επιβεβαίωση και
ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά
προϊόντα και υπηρεσίες, που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (iv)
ειδικές προσφορές μας, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους
επικοινωνίες από εμάς, στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση spiral@spiral.com.gr.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για
παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των
προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να
χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους μας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Η εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους διαχειριστές της
ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που
αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία
άλλη περίπτωση η εταιρία δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους, τα προσωπικά σας
στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της
νόμιμης οδού.

Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως
μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας
του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία αποστέλλονται και
φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες
να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές
επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την
πρόσβαση τους σε αυτή και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του
περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε
αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να
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διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από τον ιστότοπο
διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι τα Cookies είναι απόλυτα
αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα.

Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, ν’
αλλάζουν, να συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες, που
έχουν προσκομιστεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια
πληροφορία, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα ενεργήσει έτσι, ώστε να διαγραφεί
αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια
του χρήστη το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το
πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές, είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να
έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να
αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε
οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την εταιρία, μέσω της φόρμας επικοινωνίας
της Spiral ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spiral@spiral.com.gr. Η αλλαγή
ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του
σελίδας εγγραφής του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Παρακαλούμε όπως λάβετε
υπόψη σας, ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην
ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεσμεύεται όσο αφορά στην εξασφάλιση της
ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους
χρήστες της ιστοσελίδας του. Εξάλλου, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες
προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην
ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές
οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη
επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή
καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή
και χρησιμοποιούνται σωστά. Σε ότι αφορά την πληρωμή μέσω paypal, θεωρείται
ένας ασφαλής τρόπος συναλλαγής και μπορεί κάποιος να βρει πλήθος πληροφοριών
με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.

Περιοδικές αλλαγές

To ηλεκτρονικό κατάστημα επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του
και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, ανανεώνει και τη παρούσα
πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά
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διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της
παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα
τροποποιείται από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους
χρήστες.

Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας τους απορρήτου που εφαρμόζει το
ηλεκτρονικό κατάστημα

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη
παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους
όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω
αυτής.

Πολιτική επιστροφών

Η εταιρία στηρίζοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της
πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε
το προνόμιο της άμεσης επαφής με τυχόν προϊόντα, που διαθέτει από την οθόνη του
υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης
του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και
προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται, άλλα από τα πωληθέντα, κατά
είδος ή ποσότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του
λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία,
καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να
τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον
αυτό βεβαιωθεί από την εταιρία, που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν
τα ακόλουθα:
•
Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται
στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, η
επισκευή, ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση,
κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
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•
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται μαζί
με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη
Λιανικής κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που
διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, ή αν η
συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση
του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
•
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος, που
αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή
του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
•
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή
αντικατάσταση του προϊόντος. Διαφορετικά, γίνεται ακύρωση της συναλλαγής σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν
μπορεί να βρεθεί από την εταιρία, άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων
χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση
ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται
με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την
εταιρία.
•
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το
ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το
ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει
μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του
αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την
παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την
παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από
την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι
κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το
προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστοής, Απόδειξη Λιανικής κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία
του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
•
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για τη διαπίστωση του
αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
•
Υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί
αυτά από την εταιρία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν, αντίστοιχης ποιότητας και
τιμής, διαφορετικά, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα
πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η
επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική
πληρωμή του πελάτη προς την εταιρία.
•
Τα έξοδα αποστολής, τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία,
όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος
βαρύνουν την εταιρία.
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•
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το
ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το
ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει
μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του
αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης
υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε
χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και
μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του
τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά
διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν
το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς
στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων
που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του
είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό
που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα
αποστολής για την επιστροφή του είδους.
•
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία
είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης
υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
•
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρία υποχρεούται να αποδώσει
το τίμημα που εισέπραξε, το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των
προϊόντων.
•
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το
οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.
•
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία, αν έκανε χρήση άλλη από
εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και
της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η
διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα
πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική
συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που
παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να
τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για
οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων
παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε
περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η
αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο
και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του
προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα
από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά
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περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%30%.Η εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα
και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
•
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το
ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το
ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει
μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του
αυτής έναντι του πελάτη.

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την εταιρία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν
κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης. Τα προϊόντα
συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων)
και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική
γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη
διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές
περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα
δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση των προϊόντων έχει
διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και
επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι
παρακάτω όροι:
•

Να υπάρχει η απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς της συσκευής.

•
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός
αριθμός).
•
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του
κατασκευαστή.
Αποστολές προϊόντων / υπηρεσιών

Όλες οι αποστολές προϊόντων γίνονται μέσω ΕΛΤΑ, ως "δέμα". Το κόστος της
μεταφοράς βαρύνει τον αποστολέα (Εταιρία) και εμπεριέχεται στην τελική τιμή του
κάθε προϊόντος που διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όλες οι αποστολές ηλεκτρονικών υπηρεσιών (λογισμικό) γίνονται μέσω e-mail προς
στον Πελάτη από την Εταιρία, εκτός της περίπτωσης, όπου ο όγκος του εκάστοτε
λογισμικού είναι τέτοιος που για την ευκολία της συναλλαγής, μεταφέρεται μέσω
τρίτων Παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, για τη μεταφορά δεδομένων (Mega),
αναπαραγωγή βίντεο (YouTube), επικοινωνία (Viber, Skype). Προσθαφαίρεση των
τρίτων Παρόχων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου γίνεται με ευθύνη της Εταιρίας και
χωρίς τη συναίνεση του πελάτη, με βάση την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή του σε
κάποιον από αυτούς τους Παρόχους και να αξιώσει την επιστροφή των χρημάτων
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του, από τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να
αξιώσει οποιαδήποτε μορφή περαιτέρω αποζημίωσης.

Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής των υπηρεσιών ή των παρεχόμενων προϊόντων μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος είναι:
1. PayPal. Δικαιούχος λογαριασμού Χαραλαμπίδης Ιωάννης (Yannis Charalampidis).
2. Cash on Delivery. O όρος "Cash on Delivery" αναφέρεται σε τραπεζική κατάθεση
σε κάποιον από τους υποδεικνυόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας,
γεγονός που αποτυπώνεται ρητά στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν από την
απόκτηση κάθε προϊόντος / υπηρεσίας. Δεν αποτελεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο,
πρακτική εξαπάτησης του Πελάτη και ως εκ τούτου, ο Πελάτης το αποδέχεται ρητώς
με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι:
1. IBAN: GR25 0172 2120 0052 1207 9445 741 - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δικ. Χαραλαμπίδης
Ιωάννης).
2. IBAN: GR45 0260 0140 0002 5010 1396 228 - EUROBANK (Δικ. Χαραλαμπίδης
Ιωάννης).

Η Εταιρία
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