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Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πωλήσεων («Όροι») εφαρμόζονται στην αγορά προϊόντων
από εσάς και την αντίστοιχη πώλησή τους από την Western Digital UK Limited (μαζί με τις
συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες εφεξής «WDT», «εμάς», «εμείς» ή «μας» κατά περίπτωση)
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων (προϊόντα εξοπλισμού και λογισμικού) που
κατασκευάζονται ή αναπτύσσονται απευθείας από την WDT είτε από άλλες οντότητες πέραν της
WDT («Συσκευές») και των υπηρεσιών που προσφέρονται είτε απευθείας από την WDT είτε από
άλλες οντότητες πέραν της WDT («Υπηρεσίες») μέσω οποιουδήποτε από τους ιστοτόπους που
προσφέρει η WDT (συλλογικά ο «Ιστότοπος») ή με κάθε άλλο μέσο, μέσω του οποίου
συμμετέχουμε στην πώληση Συσκευών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των παραγγελιών μέσω
τηλεφώνου.
Οι παρόντες Όροι υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή από την WDT κατά την διακριτική της
ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Η τελευταία εκδοχή αυτών
των Όρων θα δημοσιευθεί στον παρόντα Ιστότοπο, και οφείλετε να τους ελέγξετε πριν προβείτε
στην αγορά οποιασδήποτε Συσκευής ή Υπηρεσίας που διατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο.
Η WDT δέχεται να σας πωλεί συσκευές και υπηρεσίες μέσω του παρόντος ιστοτόπου υπό την
προϋπόθεση της αποδοχής από εσάς των παρόντων Όρων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από όλους τους παρόντες όρους.
Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν υποβάλλετε μία παραγγελία. Οι παρόντες Όροι
είναι νομικά δεσμευτικοί και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματά
σας (περιλαμβανομένου του δικαιώματος ακύρωσης) και τις υποχρεώσεις σας.

1. Ποιοι Είμαστε.
Είμαστε η Western Digital UK Limited, μια εταιρία που έχει συσταθεί στην Αγγλία & την Ουαλία. Ο
αριθμός μητρώου μας είναι 1827612, ο ΑΦΜ μας είναι GB 709 3013 60 και η έδρα μας βρίσκεται
στην διεύθυνση Connaught House, 3rd Floor, 255 High Street, Guildford, Surrey GU1 3BS, GB, United
Kingdom.

2. Όροι Και Προϋποθέσεις · Πεδίο Εφαρμογής Και Περιορισμοί.
a) Οι παρόντες Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσεως που εφαρμόζονται
γενικά κατά τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Οφείλετε, επίσης, να ελέγξετε προσεκτικά την
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία για
Συσκευές ή Υπηρεσίες μέσω του παρόντος Ιστοτόπου. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την αγορά
Συσκευών ή Υπηρεσιών μέσω του Ιστοτόπου. Ωστόσο, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων.
b)

Δεν δύνασθε να παραγγείλετε ή να αποκτήσετε Συσκευές ή Υπηρεσίες από τον Ιστότοπο εάν:
(i) δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, είτε (ii) έχετε ηλικία (A) κάτω των 18 ετών ή (B)
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κάτω της νόμιμης ηλικίας που επιβάλλει η χώρα κατοικίας σας, για να συνάψετε νομικά
δεσμευτικό συμβόλαιο με την WDT, είτε (iii) σας έχει απαγορευθεί η πρόσβαση ή η χρήση του
παρόντος Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου, προϊόντος ή υπηρεσίας του Ιστοτόπου κατά
την ισχύουσα νομοθεσία.
c)

Οι παρόντες Όροι προορίζονται για πωλήσεις προς καταναλωτές στην Ελλάδα (η
«Περιοχή»).[1] Εάν βρίσκεστε εκτός της Περιοχής και οι Συσκευές και Υπηρεσίες της WDT είναι
διαθέσιμες στη χώρα σας μέσω άλλου Ιστοτόπου της WDT, μπορείτε να αγοράσετε τις
Συσκευές και Υπηρεσίες μέσω των άλλων Ιστοτόπων. Εάν, παρόλα ταύτα, επιλέξετε να
αγοράσετε μέσω του παρόντος Ιστοτόπου και δεν είστε κάτοικος της Περιοχής, η πώληση θα
διέπεται από τους παρόντες Όρους και η νομοθεσία της χώρας σας ενδέχεται να μην
εφαρμόζεται.

d)

Εάν είστε καταναλωτής, κανένας από τους παρόντες Όρους δεν πρόκειται ούτε αποσκοπεί να
παρεκκλίνει ή να μειώσει την προστασία σας από τα εκ του νόμου δικαιώματά σας,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σχετίζονται με ελαττωματικές ή εσφαλμένως
περιγραφόμενες Συσκευές ή Υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας παρέχουμε
Συσκευές ή Υπηρεσίες που συμφωνούν με τους όρους του συμβολαίου μαζί σας. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τμήμα
των Προτύπων Εμπορίου ή το αρμόδιο Γραφείο Πληροφόρησης Καταναλωτών ή κάθε σχετικό
οργανισμό στη Χώρα της κατοικίας σας.

3. Παραγγελία, Αποδοχή Και Διαθεσιμότητα
a) Για να κάνετε μια παραγγελία απαιτείται η ύπαρξη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Συμφωνείτε ότι η παραγγελία σας αποτελεί μια νομικά δεσμευτική προσφορά αγοράς των
Συσκευών και Υπηρεσιών, που παρατίθενται στην παραγγελία σας υπό τους παρόντες Όρους.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω
του Ιστοτόπου, κάνοντας κλικ ή ενεργοποιώντας το κουμπί ή τον υπερσύνδεσμο, για να
υποβάλλετε την παραγγελία σας, πραγματοποιείτε μια νομικά δεσμευτική προσφορά. Όλες οι
παραγγελίες πρέπει να γίνονται αποδεκτές από εμάς, διαφορετικά δεν έχουμε την υποχρέωση
να σας πωλήσουμε την Συσκευή ή την Υπηρεσία. Κατά την διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε
να επιλέξουμε την μη αποδοχή της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας
ενημερώσουμε εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου ως έγγραφης ενημέρωσης του μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή με ειδοποίηση στην οθόνη σας. Μετά την αποδοχή της
παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου με τον αριθμό της παραγγελίας σας και τα στοιχεία των
προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβετε για
την επιβεβαίωση της παραγγελίας συνιστά, αποκλειστικά, μια παραδοχή της παραλαβής της
προσφοράς σας, και όχι την αποδοχή της προσφοράς σας, για να αγοράσετε τα προϊόντα.
b) Οι Συσκευές και οι Υπηρεσίες που διατίθενται προς πώληση στον Ιστότοπο, καθώς και οι
περιγραφές και οι τιμές αυτών, αποτελούν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την αγορά
τέτοιων Συσκευών και Υπηρεσιών μέσω του παρόντος Ιστοτόπου. Τέτοια πρόσκληση προς
προσφορά απευθύνεται από εμάς σε καταναλωτές που αγοράζουν Συσκευές και Υπηρεσίες για
προσωπική τους χρήση καθώς και σε ανεξάρτητους εμπόρους, εταιρικούς πελάτες και
οργανισμούς που αγοράζουν τέτοιες Συσκευές και Υπηρεσίες για προσωπική τους χρήση, αλλά
όχι σε πρόσωπα ή εταιρίες που αγοράζουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο
εμπορικών συναλλαγών, με σκοπό την μεταπώληση, διανομή, διάθεση ή με άλλο τρόπο
εμπορία αυτών. Η WDT δεν ορίζει εσάς ή οποιονδήποτε άλλο που ενεργεί για λογαριασμό σας
ως μεταπωλητή, διανομέα ή άλλο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο της WDT αναφορικά με τις
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Συσκευές και Υπηρεσίες που παραγγέλνετε. Σε περίπτωση που η WDT έχει την πεποίθηση ότι
έχετε αναμειχθεί στην αγορά Συσκευών ή Υπηρεσιών στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με
σκοπό την εμπορία τέτοιων προϊόντων λογισμικού ή υπηρεσιών, η WDT, εκτός από τη
δυνατότητα να προβεί σε νομικές ενέργειες, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις πωλήσεις
προς εσάς, να ακυρώσει τις παραγγελίες σας και/ή να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει τον
λογαριασμό σας.
c) Παρακαλείσθε να ελέγξετε προσεκτικά τη παραγγελία σας πριν την πραγματοποιήσετε.
Διαθέτετε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να ακυρώσετε την παραγγελία σας, προτού
αυτή αποσταλεί. Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την αποστολή της, υπάρχει η
πιθανότητα να χρεωθείτε τα έξοδα αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ακύρωση της παραγγελίας σας και την λήξη του συμβολαίου, όπως ανατρέξετε στην Ενότητα 7
κατωτέρω. Μπορείτε, ακόμη, να καλέσετε στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο at [0031880062100] ή να υποβάλλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτή την διεύθυνση
[https://support-gk.wd.com/app/ask].
•

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα που
εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας υπάρχουν σε διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε ότι όλα τα προϊόντα υπάρχουν σε απόθεμα ή είναι άμεσα διαθέσιμα, όταν
υποβάλλετε μια παραγγελία. Επιπλέον, οι Συσκευές και Υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε ή ανάλογα με τα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Για
τον λόγο αυτό, συνίσταται σε εσάς να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή και τις
προδιαγραφές των Συσκευών ή των Υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να υπάρχουν
όρια σχετικά με τις χώρες αποστολής των Συσκευών ή παροχής των Υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που δεν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε, εκπληρώσουμε ή να σας παρέχουμε
την παραγγελία σας, έχουμε τη δυνατότητα να απορρίψουμε την παραγγελία σας. Σε αυτή
την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου ως
έγγραφης ενημέρωσης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή με ειδοποίηση στην
οθόνη σας κατά την υποβολή της παραγγελίας ότι η παραγγελία σας απορρίπτεται. Σε
περίπτωση που απορρίψουμε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο, θα σας
επιστρέψουμε τα χρήματα που έχετε καταβάλει για την αγορά του συγκεκριμένου
προϊόντος εντός 10 ημερών. Μπορούμε να περιορίσουμε τις ποσότητες των προϊόντων που
μπορούν να αγοραστούν ανά παραγγελία, ανά λογαριασμό, ανά πιστωτική κάρτα, ανά
άτομο ή ανά οικογένεια. Σε περίπτωση που οι Συσκευές και Υπηρεσίες που έχετε
παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμες, έχουμε την διακριτική ευχέρεια να επικοινωνήσουμε μαζί
σας, για να σας προσφέρουμε μια εναλλακτική Συσκευή ή Υπηρεσία. Σε περίπτωση που
επιλέξετε να μην αγοράσετε την εναλλακτική Συσκευή ή Υπηρεσία που θα σας
προσφέρουμε, θα θεωρήσουμε την παραγγελία σας ως ακυρωθείσα και θα σας
επιστρέψουμε τα χρήματα που έχετε καταβάλει για την αγορά του συγκεκριμένου
προϊόντος που ακυρώθηκε εντός 10 ημερών.

d) Η αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς και η σύναψη του συμβολαίου πώλησης της WDT με
εσάς επέρχεται κατά την στιγμή που αμφότερα τα ακόλουθα λαμβάνουν χώρα: (i) όσον αφορά
στα προϊόντα εξοπλισμού, όταν η παραγγελία της Συσκευής σας έχει αποσταλεί και/ή σας
έχουμε παράσχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή, όσον αφορά στο λογισμικό, σας έχουμε
παράσχει αντίγραφο του λογισμικού ή έναν σύνδεσμο για να το μεταφορτώσετε, και (ii) έχουμε
λάβει την πληρωμή του αντιτίμου της αγοράς της παραγγελίας σας δια μέσου της παρεχόμενης
από εσάς πιστωτικής κάρτας ή άλλης μεθόδου πληρωμής που παρέχεται από τον Ιστότοπό μας
(«αποδοχή»). Έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή για
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κάθε νόμιμο λόγο πριν από την αποδοχή μας. Θα ενημερωθείτε άμεσα για την αποδοχή της
παραγγελίας σας από εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καταχωρημένη
από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
e) Με την υποβολή της παραγγελίας σας, δηλώνετε και εγγυάστε για τα ακόλουθα: (i) είστε
καταναλωτής, ανεξάρτητος έμπορος, επιχείρηση ή οργανισμός που δεν αγοράζει την Συσκευή
ή την Υπηρεσία στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, με σκοπό την μεταπώληση, διανομή,
διάθεση ή με άλλο τρόπο εμπορία της Συσκευής ή Υπηρεσίας, (ii) όλες οι πληροφορίες που μας
παρέχετε όταν κάνετε μια παραγγελία είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, (iii) δεν
παρουσιάζεστε ως άλλο άτομο από αυτό που είστε, και (iv) δεν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
πρόγραμμα ή λειτουργία, για να επιταχύνετε τις αγορές είτε για να κάνετε πολλαπλές αγορές
μέσω διαφορετικών λογαριασμών, για να αποκρύψετε την ταυτότητά σας. Δίχως να
περιορίζουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που ενδέχεται να διαθέτουμε βάσει των
παρόντων Όρων ή βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε,
τερματίσουμε, τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε όλη ή μέρος της παραγγελίας ή των
παραγγελιών (συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών που έχουμε αποδεχτεί), εάν η WDT
ευλόγως πιστεύει ότι η παραγγελία ή οι παραγγελίες αυτές ενδέχεται να έχουν παραβιάσει
τους παρόντες Όρους ή τους Όρους Χρήσης.
f)

Προσπαθούμε να αποφεύγουμε και να επιδιορθώνουμε τυχόν τεχνικές βλάβες που περιορίζουν
την ικανότητα ολοκλήρωσης μια αγοράς από τον Ιστότοπό μας. Ωστόσο, τέτοιες τεχνικές
βλάβες δύναται να συμβούν και δεν μπορούμε να σας δηλώσουμε ή να σας εγγυηθούμε ότι η
πρόσβαση ή η χρήση του Ιστοτόπου μας θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα.

g) Οι φωτογραφίες και εικόνες των Συσκευών εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας ενδεικτικά και
ενδέχεται να προκύψουν μικρές διαφορές στο χρώμα και στην εμφάνιση των Συσκευών, που
θα παραγγείλετε ή που θα σας παραδώσουμε. Αυτό δεν παρεκκλίνει από την νομική μας
υποχρέωση να σας παρέχουμε προϊόντα που ταιριάζουν με την περιγραφή τους. Τεχνικά
χαρακτηριστικά των Συσκευών υπόκεινται σε αλλαγές ανά χρονικές περιόδους κατά την
διακριτική ευχέρεια της WDT και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή στα τεχνικά
χαρακτηριστικά εφαρμόζεται μόνο σε παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά την εφαρμογή
των αλλαγών αυτών. Κατά την αποδοχή της παραγγελίας σας, έχουμε την νομική υποχρέωση
να σας παραδώσουμε τις Συσκευές που ταιριάζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
εμφανίζονταν στον Ιστότοπό μας κατά την στιγμή πραγματοποίησης της παραγγελίας.

4. 4. Τιμές Και Όροι Πληρωμής.
a) Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Η τιμή χρέωσης μιας Συσκευής ή Υπηρεσίας είναι η ισχύουσα τιμή κατά την
πραγματοποίηση της παραγγελίας και αυτή που εμφανίζεται στην σελίδα της παραγγελίας
στον Ιστότοπο κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας. Οι αλλαγές των τιμών
(περιλαμβανομένων των ειδικών προσφορών ή των «εκπτώσεων») εφαρμόζονται μόνο σε
παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά την εφαρμογή των αλλαγών αυτών. Οι
δημοσιευμένες τιμές δεν περιλαμβάνουν όλους τους φόρους ή τις χρεώσεις που αφορούν την
μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. Κάθε τέτοιος φόρος ή χρέωση, που δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, προστίθεται στο συνολικό ποσό
σας, αναλύεται στο καλάθι των αγορών σας, εμφαίνεται πριν την πραγματοποίηση της
παραγγελίας σας και αναλύεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας στο
ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
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b) Οι Όροι Πληρωμής βρίσκονται στην διακριτική ευχέρειά μας και πριν αποδεχτούμε την
παραγγελία σας, πρέπει να έχουμε λάβει την πληρωμή σας. Χρεώνουμε την πιστωτική ή
χρεωστική κάρτα σας κατά την αποστολή της Συσκευής ή κατά την αγορά των Υπηρεσιών,
εκτός αν ρητώς ορίζεται άλλως. Διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύουμε ή/και να
εγκρίνουμε τις πληρωμές μέσω πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών πριν την αποστολή των
Συσκευών ή Υπηρεσιών. Για να βοηθήσουμε στην επεξεργασία πληρωμών σε αυτόν τον
ιστότοπο, χρησιμοποιούμε το Worldpay. Η Worldpay είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
για τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου του Worldpay μπορεί να βρεθεί
στη διεύθυνση www.worldpay.com.
c) Δηλώνετε και εγγυάσθε για τα ακόλουθα: (i) οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας που μας
παρέχετε είναι αληθή, σωστά και πλήρη, (ii) είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος να
χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα για την αγορά σας, (iii) οι χρεώσεις σας εξοφλούνται μέσω
της εταιρίας που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα, (iv) θα πληρώσετε τις χρεώσεις που
σας επιβάλλονται κατά τις δημοσιευμένες τιμές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων
φόρων, εάν υπάρχουν, και (v) εξουσιοδοτείτε την WDT να σας χρεώσει για κάθε Συσκευή ή
Υπηρεσία που αγοράζετε με τον επιλεγμένο από εσάς τρόπο.
d) Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμής ή χρεώσεων ενός παρόχου που
λειτουργεί ως τρίτο μέρος για την αγορά των προϊόντων μας, η χρήση των υπηρεσιών αυτών
υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του παρόχου που λειτουργεί ως τρίτο
μέρος. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον πάροχο που
λειτουργεί ως τρίτο μέρος ή/και να παράσχετε στον πάροχο που λειτουργεί ως τρίτο μέρος τον
τραπεζικό σας λογαριασμό ή τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Δεν φέρουμε
ουδεμία ευθύνη που να απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου
υπηρεσιών πληρωμής ή χρεώσεων που λειτουργεί ως τρίτο μέρος.
e) Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουμε ότι οι τιμές, οι προσφορές, οι
προβλεπόμενες ημερομηνίες παράδοσης και οι περιγραφές που γίνονται ή αναφέρονται στον
Ιστότοπό μας είναι ακριβείς, χωρίς τυπογραφικά λάθη, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες και
χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν και δεν εγγυώμαστε για την
έλλειψη αυτών στις πληροφορίες του Ιστοτόπου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε
ή να ακυρώσουμε κάθε παραγγελία που περιλαμβάνει τέτοια σφάλματα. Προωθητικές τιμές
ενδέχεται να προσφέρονται για επιλεγμένες Συσκευές ή Υπηρεσίες και υπόκεινται σε
πρόσθετους όρους που αφορούν τις προωθητικές αυτές ενέργειες. Οι τιμές, προσφορές και οι
περιγραφές που εμφαίνονται στον Ιστότοπό μας εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα που
εκάστοτε υπάρχει, δεν αποτελούν μέρος προσφοράς και δύνανται να αποσυρθούν ή να
αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την ρητή αποδοχή της παραγγελίας σας.

5. Αποστολή, Παράδοση, Κτήση Κυριότητας Και Κίνδυνος Απώλειας.
a) Φροντίζουμε για την αποστολή των Συσκευών και των Υπηρεσιών μας προς εσάς, με σκοπό να
φτάσουν σε εσάς το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την
πραγματοποίηση της παραγγελίας σας στον Ιστότοπό μας. Για κάθε Συσκευή που αποτελεί ή
περιλαμβάνει λογισμικό («Λογισμικό»), το οποίο θα παραδοθεί σε εσάς ηλεκτρονικώς, θα σας
παραδώσουμε το Λογισμικό μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης είτε μέσω δυνατότητας
μεταφόρτωσης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 2 ημερών από την
παραλαβή της παραγγελίας σας. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τη σελίδα της κάθε Συσκευής για
τις συγκεκριμένες επιλογές παράδοσης. Απαιτείται η καταβολή από εσάς όλων των χρεώσεων
μεταφοράς και παράδοσης που καθορίζονται στον Ιστότοπό μας κατά την διαδικασία
παραγγελίας και πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς σας.
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b) Οι Περιοχές που παραδίδουμε τις Συσκευές παρατίθενται στον Ιστότοπό μας. Η παράδοση
γίνεται σε έγκυρη διεύθυνση εντός της Περιοχής και υπόκειται στην αποδοχή εκ μέρους μας
(«Διεύθυνση Παράδοσης»). Έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε την Διεύθυνση Παράδοσης σε
κάθε επιβεβαίωση ή αποδοχή της παραγγελίας σας που σας παρέχουμε. Σε περίπτωση που μας
έχετε παράσχει λανθασμένη Διεύθυνση Παράδοσης, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από την
αλλαγή της Διεύθυνσης Παράδοσης μετά την υποβολή της παραγγελίας σας. Αλλαγές στην
Διεύθυνση Παράδοσης μετά την υποβολή της παραγγελίας από εσάς ενδέχεται να οδηγήσει σε
καθυστέρηση της παράδοσης της παραγγελίας σας.
c) Προσπαθούμε, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, να σας παραδίδουμε όλα τα προϊόντα που έχετε
παραγγείλει στον ίδιο χρόνο. Οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την
επιλεγμένη από εσάς Διεύθυνση Παράδοσης, την διαθεσιμότητα των προϊόντων και την
συγκεκριμένη ώρα που πραγματοποιήσατε την παραγγελία. Ενδέχεται να απαιτηθεί να
υπογράψετε κατά την παράδοση. Οι ημερομηνίες αποστολής και παράδοσης είναι οι
εκτιμώμενες και αν και δεν εγγυώμαστε για αυτές, σκοπός μας είναι να σας παραδίδουμε τις
αποστολές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία που πραγματοποιήσατε την παραγγελία σας στον Ιστότοπό μας.
d) Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στις αποστολές μας που βρίσκονται
εκτός του ελέγχου μας και θα σας ενημερώσουμε για κάποια τέτοια καθυστέρηση το
συντομότερο δυνατόν και θα λάβουμε μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες της
καθυστέρησης.
e) Η κυριότητα των Συσκευών (εκτός του Λογισμικού) μεταβιβάζεται σε εσάς κατά την παράδοσή
τους από εμάς στον μεταφορέα. Ο κίνδυνος απώλειας των Συσκευών που αγοράσατε
μεταβιβάζεται σε εσάς κατά την παράδοση τους στην Διεύθυνση Παράδοσης.

6. Χρήση Λογισμικού Και Δικαίωμα Άδειας.
Όσον αφορά το Λογισμικό, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:
a) Κάθε χρήση στον Ιστότοπό μας των όρων «πωλούμε», «πώληση», «μεταπωλούμε»,
«μεταπώληση», «αγορά», «τιμή» και παρόμοιοι αυτών που χρησιμοποιούνται σχετικά με το
Λογισμικό έχουν την έννοια της αγοράς μιας περιορισμένης άδειας χρήσης του Λογισμικού
σύμφωνα με τους όρους άδειας που διατίθενται για το Λογισμικό αυτό. Για κάθε προϊόν και
υπηρεσία Λογισμικού, που διατίθεται στον Ιστότοπό μας, παρέχεται άδεια και δεν πωλείται.
b) Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα ανωτέρω στην Ενότητα 5 παρ. ε΄, το δικαίωμα χρήσης
τίθεται σε ισχύ με την παροχή σε εσάς του συνδέσμου μεταφόρτωσης του Λογισμικού ή με την
απόδειξη από εσάς ενός κλειδάριθμου άδειας μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό σας
ταχυδρομείο ή με άλλη μέθοδο ηλεκτρονικής παράδοσης. Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο
απώλειας του Λογισμικού κατά την επιτυχημένη και πλήρη μεταφόρτωση του Λογισμικού στον
ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, την συσκευή ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης.
c) Συμφωνείτε στη συμμόρφωσή σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης
σύμβασης άδειας χρήσης του εκάστοτε Λογισμικού που αγοράζετε μέσω του Ιστοτόπου μας,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και των περιορισμών στη
μεταπώληση, χρήση, ανάστροφη σχεδίαση, αντιγραφή, κατασκευή, τροποποίηση, βελτίωση,
περαιτέρω μεταβίβαση και μεταφορά του κάθε τέτοιου Λογισμικού με άδεια χρήσης.
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d) Συμφωνείτε την μη πρόκληση, παρακίνηση ή άδεια εκ μέρους σας για την μη τήρηση από
οποιονδήποτε τρίτο των όρων και των προϋποθέσεων οποιασδήποτε από τις άδειες αυτές
χρήσης Λογισμικού.

7. Ακύρωση, Επιστροφές Και Επιστροφή Χρημάτων.
a) Δεχόμαστε την επιστροφή της Συσκευής (εκτός από: (i) Λογισμικό, από τη στιγμή που κατέστη
διαθέσιμο σε εσάς μέσω της αποστολής συνδέσμου για μεταφόρτωσή του ή κλειδιού αδείας
χρήσης, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλη μέθοδο ηλεκτρονικής
αποστολής, ή για το οποίο σας έχουν παρασχεθεί οδηγίες μεταφόρτωσης (περιλαμβανομένης
της μεταφόρτωσης από πλατφόρμα τρίτου μέρους) και (ii) οποιεσδήποτε Συσκευές ή προϊόντα
τα οποία σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων πως δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της
ειδικής φύσης τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία
των καταναλωτών) και την επιστροφή του τιμήματος, μείον των αρχικών εξόδων αποστολής
και παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή αυτή θα ζητηθεί εντός τριάντα (30)
ημερών από την αποστολή της καθώς και ότι η Συσκευή αυτή επιστρέφεται στην αρχική της
κατάσταση και συσκευασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λύσετε την σύμβαση και να
επιστρέψετε την Συσκευή που παραδόθηκε σε εσάς, στην περίπτωση που η Συσκευή είναι
ελαττωματική, εσφαλμένως περιγραφείσα ή μη συμβατή με την παραγγελία, όταν τη
λαμβάνετε. Σε περίπτωση που ο ισχυρισμός περί ελαττωματικής, εσφαλμένως περιγραφείσας ή
άλλως μη συμβατής Συσκευής με την παραγγελία σας είναι δικαιολογημένος, το τίμημα και τα
έξοδα αποστολής και παράδοσης θα σας επιστραφούν. Για πληροφορίες σχετικά με τις
επιστροφές, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτικής Επιστροφών, τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο [0031880062100] ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Επιστροφών στη
διεύθυνση [https://support-gk.wd.com/app/ask]. Παρακαλείσθε να διατηρείτε τον αριθμό της
Εξουσιοδότησης επιστροφής εμπορευμάτων («RMA») πριν από την αποστολή της Συσκευής. Δεν
θα δεχτούμε καμία επιστροφή χωρίς αριθμό RMA. Αυτό δεν παρεκκλίνει από τα νομικά σας
δικαιώματα (βλέπε παράγραφος β΄ του παρόντος).
b) Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην Ενότητα 7 παρ. α΄, σε περίπτωση που είστε
καταναλωτής, έχετε επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παραγγελία σας για
οποιονδήποτε λόγο μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από: (i) την παράδοση της Συσκευής, (ii)
την παράδοση του Λογισμικού μέσω ηλεκτρονικής λήψης, εκτός από την περίπτωση που έχετε
αρχίσει να μεταφορτώνετε (download) το Λογισμικό αυτό, (iii) την αποδοχή από εμάς της
παραγγελίας της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία λήγει σε ημέρα μη
εργάσιμη, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για να ασκήσετε το
δικαίωμα υπαναχώρησης, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση [https://support-gk.wd.com/app/ask] ή να συμπληρώσετε το
έντυπο υπαναχώρησης που παραθέτουμε στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων. Τα
κατωτέρω εφαρμόζονται μόνο για το νόμιμο δικαίωμα κάθε καταναλωτή να υπαναχωρήσει
από παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστοτόπου μας. Σε περίπτωση που τα
προϊόντα που αποτελούν την παραγγελία σας χωρίζονται σε διαφορετικές παραδόσεις, η
προθεσμία για την ακύρωσή της είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία, κατά την οποία έλαβε
χώρα η τελευταία παράδοση. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα σας
επιστρέψουμε τα χρήματα που πληρώσατε για την παραγγελία σας μέσα σε 14 ημέρες από την
παραλαβή του αιτήματος υπαναχώρησης, εάν πληρώσατε εκ των προτέρων, ωστόσο, δεν θα
σας επιστραφούν τα έξοδα μεταφοράς, εκτός εάν το προϊόν υπήρξε ελαττωματικό,
εσφαλμένως περιγραφέν ή άλλως μη συμβατό (όπως λεπτομερώς αναφέρεται ανωτέρω στην
Ενότητα 7 παρ. α΄) ή εάν είχατε επιλέξει το πιο φθηνό μέσο μεταφοράς. Εάν είχατε επιλέξει το
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πιο φθηνό μέσο μεταφοράς, θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα παράδοσης κατά την ακύρωση.
Διαφορετικά, θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα μεταφοράς, εκτός εάν αυτά υπερβαίνουν το
κόστος αυτό. Έχουμε την δυνατότητα να αφαιρέσουμε από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε,
το ποσό εκείνο κατά το οποίο μειώθηκε η αξία της Συσκευής εξαιτίας της χρήσης αυτού από
εσάς πέραν του αναγκαίου κατά τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.
Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη
παράδοσης της Υπηρεσίας, έχουμε την δυνατότητα να σας χρεώσουμε κατά την αξία της
Υπηρεσίας που λάβατε μέχρι το σημείο που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρηση. Το
δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιστάσεις: α) στο online ψηφιακό περιεχόμενο, σε περίπτωση που το έχετε ήδη μεταφορτώσει ή μεταδώσει, β) στις
σφραγισμένες ηχητικές εγγραφές ή σφραγισμένες εγγραφές βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό
για υπολογιστές, όπως τα DVDs κλπ., γ) στα προϊόντα που έχετε παραγγείλει με τις δικές σας
προδιαγραφές ή είναι εξατομικευμένα, δ) στα προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν
σύντομα, ή ε) στη περίπτωση έχετε ζητήσει την επίσκεψή μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
άμεσης επιδιόρθωσης ή συντήρησης.
c) Με την επιφύλαξη της παραγράφου α΄ του παρόντος, κατά την έκταση που επιτρέπεται από το
εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε την ευθύνη για κάθε χρέωση που αφορά την μεταφορά και
παράδοση των επιστρεφόμενων προϊόντων. Επίσης, εσείς φέρετε την ευθύνη απώλειας κατά
την μεταφορά. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ασφαλίζετε πλήρως την
μεταφορά του επιστρεφόμενου προϊόντος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή καταστροφής και
να χρησιμοποιείτε μεταφορέα που μπορεί να διασφαλίζει την απόδειξη παράδοσης για την
προστασία σας. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στη ακύρωση κατά την παράγραφο α΄
του παρόντος καθώς και στο νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στην
παράγραφο β΄ του παρόντος.
d) Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται εντός 7 – 10 εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή των εμπορευμάτων σας. Η επιστροφή των χρημάτων θα πιστωθεί με την ίδια
μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγγελία στον Ιστότοπό μας μέσα σε 14
ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος υπαναχώρησης.
e) Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται στην παράγραφο β΄ του παρόντος
άρθρου, παρακαλείσθε όπως σημειώσετε ότι κάποιες από τις Συσκευές του Ιστοτόπου μας
ορίζονται ως μη επιστρεφόμενες. Κατά την έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο,
δεν προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων σε καμία από τις Συσκευές του Ιστοτόπου μας που
ορίζονται ως μη επιστρεφόμενες, ούτε και σε εκείνες που ορίζονται ως μη επιστρεφόμενες από
τον νόμο, όπως οι Συσκευές εκείνες που είναι εξατομικευμένες βάσει των δικών σας
προδιαγραφών ή αιτημάτων.

8. Εγγύηση, Αποποίηση Ευθύνης.
a) Παρακαλείσθε, όπως ανατρέξετε στα έγγραφα που συνοδεύουν οποιοδήποτε Λογισμικό, για να
διαπιστώσετε εάν παρέχεται κάποια εγγύηση σχετικά με το Λογισμικό και, σε καταφατική
περίπτωση, τους όρους της εγγύησης αυτής. Εξαιρουμένου του Λογισμικού, η εγγύηση κάθε
Συσκευής που αγοράζεται μέσω του Ιστοτόπου μας ποικίλλει αναλόγως του μοντέλου της
Συσκευής. Μπορείτε να αναζητήσετε την ισχύουσα εγγύηση για τη Συσκευή σας μέσω της
ιστοσελίδας με τα στοιχεία της Συσκευής, στα συνοδευτικά έγγραφα της Συσκευής σας ή
επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης.
b) Εκτός από την εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο α΄ του παρόντος άρθρου, υπάρχουν
εγγυήσεις που, κατά την νομοθεσία, εφαρμόζονται στις Συσκευές και στις Υπηρεσίες που
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παραγγέλνονται μέσω της Ιστοσελίδας μας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ότι οι
Συσκευές και οι Υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές και τα στοιχεία που αναφέρονται
λεπτομερώς στον Ιστότοπό μας, ότι η Συσκευή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα και ότι οι
Υπηρεσίες εκτελούνται με τη δέουσα προσοχή και δεξιότητα. Κάποιες από τις νόμιμες
εγγυήσεις εφαρμόζονται μόνο προς όφελος των αγοραστών που είναι καταναλωτές. Χωρίς
παρεκκλίσεις από τυχόν εγγυήσεις που ενδέχεται να ισχύουν βάσει του εφαρμοστέου δικαίου,
στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, δεν αναλαμβάνουμε, με
οποιοδήποτε τρόπο και αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης, οποιαδήποτε σιωπηρή
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας,
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, της παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και
οποιεσδήποτε εγγυήσεις προκύπτουν από τις συναλλαγές, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική.
Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι το Λογισμικό λειτουργεί χωρίς διακοπή ή σφάλμα ή ότι το
Λογισμικό θα είναι απαλλαγμένο από bugs, ιούς, παγίδες, καταστροφικούς κώδικες για τον
υπολογιστή ή κάτι παρόμοιο.
c) Ορισμένες Συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού) που υπάρχουν διαθέσιμες προς
αγορά στον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγής στον τόπο κατοικίας
σας. Οι Συσκευές δεν προορίζονται για μεταπώληση ή διανομή από εσάς ή για εξαγωγή σε
άλλη χώρα και, επίσης, δεν εγγυώμαστε και αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνη μας ότι οι
Συσκευές μπορούν να εξάγονται νομίμως από εσάς σε οποιαδήποτε χώρα, στην οποία
παραδίδουμε σε εσάς τη Συσκευή ή ότι αυτές οι εξαγωγές ενδέχεται να μην υπόκεινται σε λήψη
άδειας εξαγωγής από τις αρμόδιες αρχές.
d) Κατά την έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, κάθε εγγύηση είναι προσωπική,
μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητέα, και οι τυχόν εγγυήσεις που παρέχονται για τις Συσκευές ή
τις Υπηρεσίες μας επεκτείνονται μόνο σε εσάς, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε αγοράσει την
Συσκευή ή Υπηρεσία με σκοπό την εμπορία τους.
e) Κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό στη σιωπηρή εγγύηση
στις συμβάσεις καταναλωτών ή σε άλλες συμβάσεις, και έτσι οι ανωτέρω αποκλεισμοί και
περιορισμοί ενδέχεται να μην εφαρμόζονται σε εσάς.

9. Περιορισμός Ευθύνης.
a) Κατά την έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η WDT, οι συνδεδεμένες με αυτή
εταιρίες και καθένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές, τους
υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους προμηθευτές, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές
(αμφότεροι εφεξής «Μέλη της WDT» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά (πέραν της
φυσικής βλάβης των προϊόντων, του τραυματισμού ή του θανάτου) που προκαλείται από την
χρήση, την τροποποίηση, την συνεισφορά, την αντιγραφή, την διανομή ή την μεταφόρτωση
των Συσκευών, του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών που αγοράστηκαν μέσω του Ιστοτόπου μας ή
λόγω αδυναμίας οποιουδήποτε να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες. Τα
Μέλη της WDT δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, παρεπόμενη ή επακόλουθη ζημία
(συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, εσόδων, κερδών, εγκαταστάσεων ή άλλου
οικονομικού πλεονεκτήματος ή επιχειρηματικού ενδιαφέροντος).
b) Συμφωνείτε ότι φέρετε την ευθύνη, και η WDT υποθέτει ότι εσείς φέρετε την ευθύνη, για την
διασφάλιση της επαρκούς προστασίας και ύπαρξης αντιγράφου ασφαλείας κάθε δεδομένου
και/ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με τις Συσκευές ή τις Υπηρεσίες που
αγοράζετε μέσω του Ιστοτόπου μας και συμφωνείτε με αυτόν τον τρόπο ότι τα Μέλη της WDT
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δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, απώλεια περιεχομένου, ανακριβή
απόδοση, καθυστέρηση εργασίας, ή απώλεια εσόδων που προκύπτουν εξ αυτού.
c) Σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε να αποποιηθούμε την ευθύνη μας για: (1) οποιοδήποτε
θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλειά μας (ή υπαλλήλου μας ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου μας), (2) απάτη, (3) τυχόν παραβίαση νόμιμης υποχρέωσης
περί κυριότητας των προϊόντων, ή (4) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν δύναται να
περιοριστεί ή να αποκλεισθεί βάσει νόμου.

10.

Εκχώρηση.

Δεν δύνασθε να εκχωρήσετε κανένα από τα δικαιώματά σας ή να αναθέσετε καμία από τις
υποχρεώσεις σας κατά τους παρόντες Όρους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.
Οποιαδήποτε φερόμενη εκχώρηση ή ανάθεση κατά παραβίαση της παρούσας Σύμβασης είναι
άκυρη. Καμία εκχώρηση ή ανάθεση δεν σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
σας κατά τους παρόντες Όρους.

11. Αδυναμία Παραίτησης.
Η αδυναμία εκ μέρους μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων
δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική άσκηση του δικαιώματος ή της διάταξης. Η
παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη ενεργοποιείται μόνο εφόσον είναι έγγραφη και
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του WDT.

12. Δικαιώματα Τρίτων.
Κάθε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενος της παρούσας Σύμβασης δεν έχει το δικαίωμα
ενάσκησης όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους.

13. Ειδοποιήσεις
a) Προς Εσάς: Έχουμε την δυνατότητα να σας ειδοποιήσουμε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους
με την αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε
παράσχει ή, κατά περίπτωση, με την δημοσίευση ειδοποιήσεων στον Ιστότοπό μας. Οι
ειδοποιήσεις που σας αποστέλλουμε μέσω μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου έχουν ισχύ από την αποστολή τους και οι ειδοποιήσεις που στέλνουμε στον
Ιστότοπο από την ανάρτησή τους. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε ενεργή την ηλεκτρονική
διεύθυνση του ταχυδρομείου σας.
b) Προς Εμάς: Για να μας ειδοποιήσετε κατά τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας: (i)
ιδιοχείρως, με ειδική ταχυδρομική αποστολή ή με συστημένη ή επείγουσα αλληλογραφία στη
διεύθυνση: Western Digital UK Limited, Connaught House, 3rd Floor, 255 High Street, Guildford,
Surrey GU1 3BS, GB, United Kingdom ή (ii) με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [https://support-gk.wd.com/app/ask]. Ενδέχεται να
επικαιροποιήσουμε την διεύθυνση για τις ειδοποιήσεις προς εμάς με ανάρτηση ειδοποίησης
στον Ιστότοπό μας. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνονται αυτοπροσώπως έχουν άμεση ισχύ. Οι
ειδοποιήσεις που λαμβάνονται με συστημένη ή επείγουσα αλληλογραφία έχουν ισχύ μετά από
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τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους. Οι ειδοποιήσεις που
λαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο έχουν ισχύ από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

14. Ανωτέρα Βία.
Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν αθετούμε τους παρόντες Όρους με οποιαδήποτε τυχόν αποτυχία ή
καθυστέρηση στην εκτέλεση των παρόντων Όρων όταν και στο βαθμό που η αποτυχία ή
καθυστέρηση αυτή προκαλείται ή είναι αποτέλεσμα πράξεων ή καταστάσεων πέρα από τον έλεγχό
μας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων του Θεού, των πλημμυρών, των πυρκαγιών, των
σεισμών, των εκρήξεων, των κυβερνητικών πράξεων, του πολέμου, της εισβολής ή των
εχθροπραξιών (ανεξαρτήτως αν ο πόλεμος κηρύσσεται ή όχι), των τρομοκρατικών απειλών ή
πράξεων, των εξεγέρσεων ή άλλων πολιτικών αναταραχών, των εθνικών επειγουσών
καταστάσεων, των επαναστάσεων, των ανταρσιών, των επιδημιών, των αποχών, των απεργιών ή
άλλων εργασιακών διενέξεων (ανεξαρτήτως αν αφορούν το δικό μας εργατικό δυναμικό), ή
περιορισμών ή καθυστερήσεων που επηρεάζουν τους μεταφορείς ή της αδυναμίας ή
καθυστέρησης στην απόκτηση εφοδίων επαρκών και κατάλληλων υλικών, διακοπής των υλικών ή
των τηλεπικοινωνιών ή διακοπής ρεύματος.

15. Διαχωρισμός.
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή για
οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η διάταξη αυτή θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τις
υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμογή
αυτών.

16. Επικράτηση.
Κάθε Όρος που κατά την έννοιά του θα επικρατήσει της αγοράς κάποιας Συσκευής ή Υπηρεσίας
από εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των όρων των αρχικών παραγράφων καθώς
και τον Κεφαλαίων 8 έως 18, επικρατεί.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Δικαιοδοσία.
Οι παρόντες Όροι και κάθε τυχόν διαφορά που προκύπτει ανάμεσα σε εσάς και εμάς και αφορά το
αντικείμενο των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσής τους, της ερμηνείας
τους, και της εφαρμογής τους, καθώς και των ισχυρισμών περί μη συμβατικών λόγων, διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι απευθυνόμαστε αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας
στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που είστε κάτοικος χώρας εκτός της Ελλάδας, δύνασθε να μας ενάγετε
για ζήτημα που αφορά ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους στα δικαστήρια της χώρας κατοικίας
σας.
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18. Συνολική Συμφωνία.
Οι παρόντες Όροι καθώς και οι Όροι Χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς
και σε εμάς και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών, δηλώσεων, επικοινωνίας και
άλλων ρυθμίσεων ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς που αφορούν με το αντικείμενο των παρόντων
Όρων.
Παράρτημα 1
Πρότυπη Φόρμα Υπαναχώρησης
(Όπως συμπληρωθεί και επιστραφεί, στη μοναδική περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε
από τη σύμβαση)
Προς:
Western Digital UK Limited, Connaught House, 3rd Floor, 255 High Street, Guildford, Surrey GU1
3BS, GB, United Kingdom, [0031-880062100], [επιπλέον (προαιρετικά))] [https://supportgk.wd.com/app/ask]:
Εγώ/Εμείς [*] ενημερώνω δια του παρόντος ότι εγώ/εμείς [*] ακυρώνω/-ουμε την σύμβασή [*]
πώλησης των ακόλουθων προϊόντων [*]/την παροχή προς εμάς των ακόλουθων υπηρεσιών [*],
Η παραγγελία έγινε στις [*]/παραδόθηκε στις [*],
Όνομα του καταναλωτή/των καταναλωτών,
Διεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών,
Υπογραφή του καταναλωτή/των καταναλωτών (μόνο σε περίπτωση που η παρούσα φόρμα
κοινοποιείται με έγγραφο),
Ημερομηνία
[*] Διαγράψτε ανάλογα
© Πνευματικά Δικαιώματα της Crown 2013.
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