Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας
ADAMA
Έκδοση 1 / τελευταία αλλαγή 1.4.2014
Ποιοι είμαστε
Αυτός ο ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένων των υπο-ιστότοπων και συμπεριλαμβανομένου
του κειμένου, των εικόνων, των βίντεο, του λογισμικού, των προϊόντων, των υπηρεσιών, των
εργαλείων και των πληροφοριών που περιέχονται ή παρουσιάζονται στον ιστότοπο. Όλοι μαζί
ο "Ιστότοπος") παρέχεται από την Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAMA) και τις
θυγατρικές της (Όμιλος ADAMA) ή "εμείς" ή "εμάς")) ..
Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι καλύπτουν αυτοί οι όροι
Ορισμένοι ιστότοποι της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να προορίζονται μόνο για συγκεκριμένες
περιοχές ή συγκεκριμένα προϊόντα. Παρόλο που το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων
μπορεί να διαφέρει, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (οι "Όροι") ισχύουν γενικά για
κάθε έναν από τους ιστότοπούς μας.
Αυτοί οι Όροι, μαζί με την πολιτική απορρήτου μας. (η "Πολιτική απορρήτου"), ισχύει για
οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου ("Χρήστης" ή "εσείς")
μπορούν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τους
Όρους και διαβάζουν και κατανοούν την Πολιτική Απορρήτου. Οποιαδήποτε περαιτέρω
χρήση του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους του σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και κατανοείτε
τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλα τα
μέρη των Όρων.
Ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει", "όπως είναι διαθέσιμος" και χωρίς εγγυήσεις ή παραστάσεις
οποιουδήποτε είδους (ρητές ή σιωπηρές) ή οποιαδήποτε ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που
επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ενημερώσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τροποποιήσουμε αυτούς τους
Όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν τροποποιήσουμε αυτούς
τους Όρους, θα δημοσιεύσουμε την τροποποίηση στον Ιστότοπο. Θα ενημερώσουμε επίσης
την "Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος αυτών των Όρων. Σας
συνιστούμε να συμβουλεύεστε συχνά αυτούς τους Όρους για να ενημερώνεστε για πιθανές
τροποποιήσεις. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου αφού δημοσιεύσουμε
μια τροποποίηση, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους
Όρους. Εάν οι τροποποιημένοι Όροι δεν είναι αποδεκτοί για εσάς, η μόνη προσφυγή σας
είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Οι χρήστες με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης θα ειδοποιηθούν για αλλαγές στους
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη σύνδεση μέσω μιας σελίδας που θα απαιτεί
αναγνώριση ή/και αποδοχή.

Περιεχόμενο χρήστη, συναλλαγές, όνομα χρήστη και
κωδικοί πρόσβασης
Περιεχόμενο χρήστη
Εάν αυτός ο ιστότοπος σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε σχόλια ή οποιοδήποτε
άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο, τότε οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ισχύουν για τη χρήση
σας και γίνονται αποδεκτοί από εσάς. Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, το
κείμενο, τα δεδομένα, τα μηνύματα ή άλλο υλικό, είτε δημοσιεύονται στον Ιστότοπο είτε
μεταδίδονται ιδιωτικά ("Περιεχόμενο χρήστη"), είναι ευθύνη του ατόμου από το οποίο
προήλθε το Περιεχόμενο Χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που
δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε στον Ιστότοπο ή σε άλλους. Αναγνωρίζετε
και συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογήσετε και να αναλάβετε όλους τους κινδύνους που
σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του να
βασίζεστε στην ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου Χρήστη. Δεν ελέγχουμε το
Περιεχόμενο Χρήστη και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο
Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή για
απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης
οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη. Παρόλο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε
επικοινωνία ή πληροφορία και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε
Περιεχομένου Χρήστη, έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να επεξεργαστούμε
Περιεχόμενο Χρήστη που θεωρούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, παράνομο, καταχρηστικό,
δυσφημιστικό, που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, ή αλλιώς απαράδεκτο. Εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά από εσάς, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη δεν είναι εμπιστευτικό
ή ιδιόκτητο. Μας παραχωρείτε ή εγγυάστε ότι ο κάτοχος του Περιεχομένου Χρήστη μας έχει
παραχωρήσει ένα παγκόσμιο, στο διηνεκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό, ελεύθερο
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δικαίωμα χρήσης, πώλησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης,
δημιουργίας παραγώγων έργων, προβολής, διανομής και μετάδοσης του Περιεχόμενου
Χρήστη σε οποιαδήποτε μορφή, γνωστή ή μεταγενέστερη, για την πλήρη διάρκεια των
δικαιωμάτων που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη, για οποιονδήποτε
σκοπό, και να δημοσιεύσουμε το όνομα του κατόχου σε σχέση με αυτό.

Συναλλαγές μέσω του Ιστότοπου
Για οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε παραγγελίες
ή να πραγματοποιείτε συναλλαγές με εμάς, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και
προϋποθέσεις για τη συναλλαγή αυτή και, αν ναι, αυτοί οι πρόσθετοι όροι θα εμφανίζονται
στον σχετικό ιστότοπο. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις δεν θίγουν τους παρόντες
Όρους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες κυβερνήσεις ρυθμίζουν την εισαγωγή και την
εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε ότι, στο βαθμό που αυτοί οι νόμοι ισχύουν
για εσάς ή τη συναλλαγή που θέλετε να πραγματοποιήσετε μαζί μας, θα συμμορφώνεστε με
όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς εισαγωγής και εξαγωγής και ότι δεν θα εισάγετε,
εξάγετε ή επανεξάγετε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε ή πωλούνται μέσω της
Ιστοσελίδας σε χώρες ή πρόσωπα που απαγορεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ελέγχου των εισαγωγών και εξαγωγών. Με την πραγματοποίηση συναλλαγής μαζί μας μέσω
αυτού του Ιστότοπου, δηλώνετε σε εμάς ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται αυτή
η εισαγωγή/εξαγωγή ή ότι δεν είστε πρόσωπο ή οντότητα στα οποία απαγορεύεται αυτή η
εισαγωγή/εξαγωγή. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής
δικαιοδοσίας σας σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή.

Ονόματα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης
Εάν αυτός ο ιστότοπος σάς επιτρέπει να υιοθετήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα
χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες αυτού
του ιστότοπου, τότε συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο αποκλειστικά για νόμιμους
σκοπούς. Κατά την εγγραφή σας για ένα όνομα χρήστη, συμφωνείτε ότι (i) θα χρησιμοποιείτε
μόνο ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για τον εαυτό σας και ότι δεν θα μιμηθείτε κανένα
άλλο πρόσωπο ή υιοθετήσετε ψευδή ταυτότητα, (ii) θα μας ενημερώσετε αμέσως για
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, του ονόματος του
χρήστη ή του Ιστότοπου, ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας (στείλτε μας την
ειδοποίησή σας μέσω της ενότητας επικοινωνίας μαζί μας σε αυτόν τον ιστότοπο) και (iii) δεν
θα αποκαλύψετε ή μοιραστείτε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας με
οποιοδήποτε άλλο άτομο. Συμφωνείτε να αναλαμβάνετε και να έχετε την πλήρη ευθύνη για
όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και
οποιοδήποτε άλλο άτομο που χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Περιεχόμενο τρίτου μέρους, σύνδεσμοι προς άλλους
ιστότοπους
Δεν έχουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων που
μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου, και για περιεχόμενο που συνδέεται με τον
Ιστότοπο ή το οποίο συνδέεται με αυτόν ή αναφέρεται σε αυτόν. Δεν εκφράζουμε γνώμη για,
προτείνουμε ή εγκρίνουμε τέτοιο περιεχόμενο και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη σχετικά με
αυτό. Όπου συνδέουμε ιστότοπους τρίτων, χρησιμοποιείτε τέτοιους ιστότοπους με δική σας
ευθύνη. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων και να ελέγξετε πώς
αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με
εσάς.

Ειδοποιήσεις & θέματα παράβασης
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας. (Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος στη φόρμα
επικοινωνίας) για όλες τις ειδοποιήσεις για αξιώσεις παράβασης. Όλες οι ειδοποιήσεις που
δεν συμμορφώνονται με τη διαδικασία που ορίζεται στους παρόντες Όρους δεν θα λάβουν
καμία απάντηση. Θα επεξεργαστούμε και θα διερευνήσουμε ειδοποιήσεις για υποτιθέμενη
παράβαση και θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά τη λήψη ειδοποιήσεων, θα ενεργήσουμε για να καταργήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε
την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει ή που έχει
διαπιστωθεί ότι αποτελεί αντικείμενο παραβίασης και θα καταργήσουμε ή θα
απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιαδήποτε αντίστοιχη αναφορά ή σύνδεσμο σε
υλικό ή δραστηριότητα. Εάν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που
συνιστά παραβίαση, παρακαλούμε να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

•

•
•
•

•

•

Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να
ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που
φέρεται να παραβιάζεται ·
περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για το οποίο
ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.
Περιγραφή του τόπου όπου το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει βρίσκεται στον
Ιστότοπο.
τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και όλες τις άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να
επικοινωνήσουμε μαζί σας ·
μια δήλωση από εσάς ότι έχετε την καλόπιστη πεποίθηση ότι η αμφισβητούμενη
χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας ή από το νόμο·
δήλωση από εσάς ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε
ο κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε
για λογαριασμό του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να
παραβιάζεται..

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Θα πρέπει να αποδεχθείτε ότι ο Ιστότοπος και όλα τα μέρη του προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους νόμους, εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά και δεν επιτρέπεται η χρήση του χωρίς τη γραπτή άδειά μας,
παρά μόνον όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε
πνευματική ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων) στον
Ιστότοπο και όλα τα μέρη του ανήκει σε εμάς ή στον αρχικό δημιουργό. Με την προϋπόθεση
ότι συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να κατεβάσετε ή να
χρησιμοποιήσετε τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο για δική σας μη εμπορική χρήση. Δεν
αποκτάτε κανένα δικαίωμα στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε υλικό οποιασδήποτε φύσης που
δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Δεν μπορείτε να ενσωματώσετε τον Ιστότοπο σε άλλους
ιστότοπους και να αντιγράψετε, παρουσιάσετε, αδειοδοτήσετε, δημοσιεύσετε, κατεβάσετε,
αποστείλετε, στείλετε ή γνωστοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα (τα "εμπορικά σήματα") που
χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι καταχωρημένα και μη
καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ADAMA και άλλων. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά,
τίποτα σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε
Εμπορικού Σήματος χωρίς τη γραπτή άδειά μας. Εκτός από ό, τι αναφέρεται ρητά στον
ιστότοπο, το όνομα της ADAMA ή οποιοδήποτε λογότυπό μας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Εμπιστευτικές και ιδιόκτητες πληροφορίες
Επιδιώκουμε να παρέχουμε στο κοινό ευρεία πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Κάνοντας αυτό, δεν είναι πρόθεσή μας να παραιτηθούμε από
οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχουμε σε

πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο. Διαθέτουμε πολιτικές και διαδικασίες που έχουν
σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την αποκάλυψη σε αυτόν τον Ιστότοπο πληροφοριών που
θεωρούμε ότι είναι εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες. Ωστόσο, εάν οποιαδήποτε
στιγμή λάβετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από αυτόν τον Ιστότοπο,
συμφωνείτε να μην κάνετε χρήση ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε εμπιστευτικών ή
αποκλειστικών πληροφοριών που ενδέχεται να λάβετε από αυτόν τον Ιστότοπο σε
οποιονδήποτε άλλο και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των πληροφοριών, στο
οποιαδήποτε μορφή, που βρίσκονται στην κατοχή σας.

Αποποίηση Εγγυήσεων και Ευθύνης
Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που
παρέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες
ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να είναι ξεπερασμένες.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να αλλάξουμε, να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε
τον Ιστότοπο και όλα τα μέρη του ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας (εάν έχετε) και τη
χρήση του ιστότοπου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, χωρίς συγκεκριμένα ενημέρωση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή και χωρίς να
αφαιρούνται παλιές πληροφορίες ή να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες.
Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι "δηλώσεις με προοπτική",
όπως δηλώσεις σχετικά με αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, τρέχουσες και
μελλοντικές επιδόσεις προϊόντων, ρυθμιστικές εγκρίσεις, επιχειρηματικά και οικονομικά
σχέδια και άλλα μη ιστορικά γεγονότα. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες
προσδοκίες και τις τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, οι επιδόσεις και τα
αποτελέσματά μας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται ή υπονοούνται από
αυτές τις δηλώσεις με προοπτική. Παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να
συμβάλουν σε τέτοιες διαφορές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ανταγωνισμό. απρόβλεπτα
που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ρυθμιστικά θέματα και τη
δημόσια αποδοχή της βιοτεχνολογίας και άλλων τεχνολογικών προϊόντων· επιτυχία έρευνας
και ανάπτυξης, αντιδικίες, εξελίξεις που σχετίζονται με δραστηριότητες στο εξωτερικό,·
εξαγορές, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων, Κανονισμού, την ικανότητά μας να λάβουμε
χρηματοδότηση και πληρωμή για τα προϊόντα μας,· καιρό, φυσικές καταστροφές και
ατυχήματα, καθώς· και άλλους κινδύνους και παράγοντες. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε
αδικαιολόγητα σε αυτές τις δηλώσεις προοπτικής, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την
ημερομηνία ανάρτησής τους σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε τρέχουσα
πρόθεση ή υποχρέωση να ενημερώσουμε τυχόν δηλώσεις προοπτικής ή οποιονδήποτε από
τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα.
Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας με δική σας ευθύνη και ότι σας παρέχεται σε
βάση "ως έχει" και "όπως είναι διαθέσιμος". Δεν αναλαμβάνουμε καμμία δέσμευση και δεν
παρέχουμε καμία εγγύηση ή εξασφάλιση, ρητή ή σιωπηρή και βάσει οποιασδήποτε νομικής
θεωρίας, σχετικά με την πληρότητα ή ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτόν τον
ιστότοπο ή πιθανές χρήσεις του, σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, τις λειτουργίες
του, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση και/ή ότι ο
ιστότοπος και η υποδομή στην οποία εκτελείται είναι απαλλαγμένοι από ιούς και άλλο
επιβλαβές λογισμικό.

Ούτε εμείς, ούτε καμία από τις εταιρείες και τις θυγατρικές του ομίλου μας, ούτε
οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση
αυτού του ιστότοπου σε εσάς δεν φέρουμε ευθύνη βάσει οποιασδήποτε νομικής
θεωρίας για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων άμεσων, παρεπόμενων,
επακόλουθων, έμμεσων ή ποινικών ή ειδικών ζημιών) που σχετίζονται με τη χρήση
αυτού του ιστότοπου ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό στο
οποίο έχετε πρόσβαση μέσω αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου με
υπερσύνδεσμο, την πρόσβασή σας ή την αδυναμία πρόσβασης στον Ιστότοπο ή
τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστότοπου.
Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων υποχρεώσεων ή
σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για
εσάς.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε απαλλαγμένους
ευθύνης εμάς και τις εταιρείες και τις θυγατρικές του ομίλου μας και οποιοδήποτε άλλο
μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστότοπου από
και έναντι όλων των ζημιών, αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των
εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από την κακή χρήση αυτού του
ιστότοπου ή από οποιαδήποτε πληροφορία που πηγάζει ή λαμβάνεται από τον
Ιστότοπο ή τη μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη (όπως ορίζεται παραπάνω) στον
Ιστότοπο.

Τοπικοί Νόμοι και Κανονισμοί
Δεν δηλώνουμε, δεν εγγυόμαστε ή αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις ότι το υλικό σε αυτόν τον
Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο από τις
οποίες μπορεί να προβληθεί. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από χώρες
όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο. Στο βαθμό που οποιοσδήποτε από αυτούς τους
Όρους δεν θα είναι εκτελεστός σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους της χώρας από την οποία
προβάλλεται ο ιστότοπος, αυτός ο όρος θα μπορεί να διαχωριστεί από τους Όρους και οι
υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν σε ισχύ. Η προβολή αυτού του ιστότοπου από χώρες, εάν
υπάρχουν, στις οποίες το περιεχόμενό του είναι παράνομο, απαγορεύεται αυστηρά.

Μεταφράσεις
Οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε μια τοπική γλώσσα
προορίζεται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και η αγγλική έκδοση των όρων και προϋποθέσεων
είναι η έκδοση που διέπει αποκλειστικά τη νομική σχέση και τους όρους χρήσης μεταξύ εσάς
και της ADAMA. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στις εκδόσεις, θα υπερισχύει η
αγγλική έκδοση.

