
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ WUIZ 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης (συλλογικά με την Πολιτική 
Απορρήτου τoυ WUIZ και τους Όρους Διεξαγωγής του WUIZ, οι "Όροι Χρήσης") προτού χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή WUIZ (η "Εφαρμογή") και τις υπηρεσίες, τις δυνατότητες, το περιεχόμενο ή τις εφαρμογές 
που παρέχονται από την "WUIZ Μονοπρόσωπη Α.Ε" (η "Εταιρεία", "εμείς", "εμάς" ή "μας") σε σχέση με 
την Εφαρμογή (από κοινού με την Εφαρμογή, οι "Υπηρεσίες"). Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθορίζουν τους 
νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών από 
εσάς.    

1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης. 

α. Με την εγγραφή σας, την εγκατάσταση και / ή τη χρήση της Εφαρμογής με οποιονδήποτε 
τρόπο, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, 
πολιτικές και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς μέσω της Εφαρμογής 
από εμάς, καθένας από τους οποίους μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς χωρίς ειδοποίηση. 

β. Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις 
που καθορίζονται από εμάς κατά καιρούς. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς υπόκειται σε 
αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι ενσωματώνονται στους παρόντες 
Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Όρων Διεξαγωγής του WUIZ.  

γ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που συνεισφέρουν περιεχόμενο, 
πληροφορίες και άλλο υλικό ή υπηρεσίες, εγγεγραμμένων ή όχι. 

2. Επιλεξιμότητα. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω. Εάν 
είστε κάτω των 18 ετών, δεν μπορείτε, σε καμία περίπτωση ή για οποιονδήποτε λόγο, να 
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να 
αρνηθούμε να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και να 
αλλάξουμε τα κριτήρια συμμετοχής ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες προσφέρονται 
μόνο για χρήση από εσάς και όχι για τη χρήση ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Δεν 
πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε παιχνίδι WUIZ εάν παραβιάζετε οποιαδήποτε 
διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή των Όρων Διεξαγωγής του WUIZ, όπως ορίζονται κατά 
την διακριτική μας ευχέρεια.  
 

3. Εγγραφή. Για να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα 
Λογαριασμό (ο "Λογαριασμός") ή να συνδεθείτε μέσω Facebook Connect, Twitter, μέσω το Apple 
ή Google Play λογαριασμού σας ή άλλου μηχανισμού ελέγχου ταυτότητας ("Λογαριασμός Τρίτου 
Μέρους"). Οφείλετε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να ενημερώνετε τα 
στοιχεία του Λογαριασμού σας. Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι ανακριβείς, όχι τρέχουσες 
ή ελλιπείς ή η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι 
ανακριβείς, όχι τρέχουσες ή ελλιπείς, η Εταιρεία ενδέχεται να σας αρνηθεί την πρόσβαση σε 
Παιχνίδι WUIZ, σε Υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή, να σας αποκλείσει από Παιχνίδια, να 
ανακαλέσει Βραβεία, ή / και να διαγράψει το Λογαριασμό σας, κατά την απόλυτη διακριτική της 
ευχέρεια. 

Δεν πρέπει: (i) να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη όνομα άλλου προσώπου με 
την πρόθεση να παραστήσετε αυτό το πρόσωπο, (ii) να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη ένα 
όνομα που υπόκειται σε δικαιώματα άλλων προσώπων και όχι δικά σας χωρίς κατάλληλη 
εξουσιοδότηση γι’ αυτό  ή (iii) να χρησιμοποιήσετε, ως όνομα χρήστη, ένα όνομα που κατά τα 
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άλλα είναι προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα 
που εμφανίζεται στον Λογαριασμό σας και για την προστασία των κωδικών πρόσβασης και των 
διαπιστευτηρίων σύνδεσης στο Λογαριασμό σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον 
Λογαριασμό χρήστη ή πληροφορίες εγγραφής άλλου ατόμου χωρίς την άδεια του για τη χρήση 
των Υπηρεσιών. Οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή που 
επηρεάζει την επιλεξιμότητά σας για χρήση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
αλλαγών ή ανάκλησης αδειών από κρατικές αρχές), παραβίαση της ασφάλειας ή μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας. Δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε ή να διανέμετε 
τα στοιχεία σύνδεσης στον Λογαριασμό σας. Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τον 
Λογαριασμό σας, είτε απευθείας είτε μέσω αιτήματος που υποβάλλεται σε έναν από τους 
υπαλλήλους ή συνεργάτες μας. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να διατηρήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να ελέγξετε μόνο έναν 
Λογαριασμό. Κάθε λογαριασμός μπορεί να ανήκει, να διατηρείται, να χρησιμοποιείται και να 
ελέγχεται μόνο από ένα άτομο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι χρήστες δεν μπορούν να κατέχουν 
από κοινού λογαριασμούς. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει ότι έχετε ανοίξει, 
διατηρήσει, χρησιμοποιήσει ή ελέγξει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς, εκτός από τυχόν 
άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να έχει η Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
αναστείλει ή να τερματίσει οποιονδήποτε ή όλους τους λογαριασμούς σας και να τερματίσει, να 
παρακρατήσει ή ανακαλέσει την απονομή τυχόν βραβείων. 

4. Περιεχόμενο. 

α. Ορισμός. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, ο όρος "Περιεχόμενο" περιλαμβάνει, 
χωρίς περιορισμό, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά κλιπ, 
γραπτές δημοσιεύσεις και σχόλια, λογισμικό, σενάρια, γραφικά και διαδραστικές λειτουργίες 
που δημιουργούνται, παρέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των Υπηρεσιών. Για τους σκοπούς 
του παρόντος, το "Περιεχόμενο" περιλαμβάνει επίσης όλο το Περιεχόμενο Χρήστη (όπως 
ορίζεται παρακάτω).  

β. Περιεχόμενο χρήστη. Όλο το Περιεχόμενο που προστίθεται, δημιουργείται, μεταφορτώνεται, 
υποβάλλεται, διανέμεται ή δημοσιεύεται στην Εφαρμογή από χρήστες (συλλογικά "Περιεχόμενο 
Xρήστη"), είτε δημοσιεύεται δημοσίως είτε διοχετεύεται σε ιδιωτικούς προορισμούς, είναι 
αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προήλθε αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη. Δηλώνετε 
ότι όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχετε είναι ακριβές, πλήρες, ενημερωμένο και 
συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Διατηρείτε την 
κυριότητα οποιουδήποτε και όλου του Περιεχομένου Χρήστη που δημιουργήσατε ή / και 
ανεβάσατε. Αναγνωρίζετε ότι όλο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου 
Χρήστη, στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών αποτελεί δική σας ευθύνη και θα είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που απορρέει από αυτό προκληθεί 
σε εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο 
έχετε πρόσβαση στις ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ή θα συνεχίσει να είναι ακριβές.   

γ. Ειδοποιήσεις και περιορισμοί. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν Περιεχόμενο που 
παρέχεται ειδικά από εμάς, τους συνεργάτες μας ή τους χρήστες μας και το εν λόγω Περιεχόμενο 
να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 
νόμους. Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, 
τις πληροφορίες και τους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο 
έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.  



δ. Χρήση άδειας. Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων Χρήσης, παραχωρούμε σε κάθε χρήστη 
των Υπηρεσιών μια μη αποκλειστική, μη εξουσιοδοτημένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση 
(δηλ. Για λήψη και προβολή τοπικά) του Περιεχομένου αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης των 
Υπηρεσιών. Η χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή αποθήκευση οποιουδήποτε 
Περιεχομένου (εκτός του Περιεχομένου Χρήστη σας) για άλλους σκοπούς πέρα από τη χρήση 
των Υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Δεν 
επιτρέπεται να μεταβιβάζετε, εκχωρείτε, μισθώνετε, ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο 
ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε Περιεχόμενο (εκτός από το Περιεχόμενο Χρήστη) για εμπορική 
χρήση ή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων.  

ε. Διαθεσιμότητα του Περιεχομένου. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο θα 
καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Εφαρμογής ή μέσω των Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα, 
αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να αφαιρέσουμε, επεξεργαστούμε, τροποποιήσουμε, 
χειριστούμε, αποκλείσουμε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο κατά την διακριτική μας 
ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και για οποιονδήποτε λόγο 
(συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, κατόπιν λήψης αξιώσεων ή απαιτήσεων από 
τρίτα μέρη ή αρχές σχετικά με το Περιεχόμενο ή εάν υπάρχει ανησυχία παραβίασης των 
παρόντων Όρων Χρήσης), ή χωρίς να υφίσταται συγκεκριμένος λόγος.  

5. Κανόνες Συμπεριφοράς. 

α. Αναλαμβάνεται την υποχρέωση να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό 
που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη 
δραστηριότητά σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Η παραβίαση των κανόνων μας μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τον τερματισμό και την ακύρωση του Λογαριασμού σας και την απώλεια των 
βραβείων σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να διαγράψουμε 
οποιονδήποτε Λογαριασμό WUIZ ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο 
(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησής μας ή λήψης αξιώσεων 
ή ισχυρισμών από τρίτα μέρη ή αρχές). 

β. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν θα και δεν θα επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να (α) 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή (β) ανεβάζει, κατεβάζει, δημοσιεύει, υποβάλει ή διανείμει 
με άλλον τρόπο ή διευκολύνει τη διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου στην ή μέσω Υπηρεσίας 
μας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, το οποίο: 

i. παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, 
πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οντότητας ή παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή συμβατική υποχρέωση, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, διευκόλυνσης της αναμετάδοσης των Υπηρεσιών WUIZ. 

ii. χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή κατά παράβαση 
οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

iii. χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώσης οθόνης, αλγόριθμους ή άλλα αυτοματοποιημένα 
τεχνολογικά μέσα για να ερμηνεύσει, να αναλύσει, να ερευνήσει ή να αποκτήσει πληροφορίες 
σχετικά με μια ερώτηση ή να υποβάλει απάντηση σε μια ερώτηση. 

iv. γνωρίζει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι ψευδές, παραπλανητικό, αναληθές ή ανακριβές, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής ανακριβών στοιχείων επικοινωνίας ή 
Λογαριασμού. 

v. έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή τη λειτουργία πολλαπλών λογαριασμών χρηστών. 



vi. δημιουργεί πολλές συμμετοχές σε Παιχνίδια, με οποιονδήποτε τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών λογαριασμών. 

vii. συνδέει έναν Λογαριασμό σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. 

viii. σας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο WUIZ χωρίς να πληροίτε τις προϋποθέσεις, 
είτε μέσω χρήσης πολλών λογαριασμών ή παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες, 
αποκρύπτοντας ή τροποποιώντας τη διεύθυνση IP σας ή με άλλα μέσα. 

ix. έχει ως αποτέλεσμα την πώληση ή τη μεταβίβαση του λογαριασμού σας. 

x. είναι παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, 
δόλιο, επεμβατικό της ιδιωτικής ζωής ενός άλλου, βασανιστικό, άσεμνο, χυδαίο, πορνογραφικό, 
προσβλητικό, περιέχει ή απεικονίζει γυμνό, περιέχει ή απεικονίζει σεξουαλική δραστηριότητα, 
παραβιάζει άλλως οποιονδήποτε νόμο ή δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή είναι κατά τα 
άλλα ακατάλληλο, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την διακριτική μας ευχέρεια. 

xi. συνιστά μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη διαφήμιση, ανεπιθύμητη ή μαζική 
αλληλογραφία ("spamming") · 

xii. περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κωδικούς υπολογιστών, αρχεία, περιεχόμενο ή 
προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διαταράξουν, να καταστρέψουν, να 
περιορίσουν ή να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή προκαλέσουν ζημία ή εισέλθουν/αποκτήσουν πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα, κωδικό ή άλλη πληροφορία δική μας ή τρίτων χωρίς 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

xiii. έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται για τη λήψη κωδικού πρόσβασης, Λογαριασμού ή προσωπικών 
πληροφοριών από οποιονδήποτε χρήστη του WUIZ. 

xiv. παριστά οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων μας, 
των εκπροσώπων ή των χρηστών μας. 

xv. περιέχει έγγραφα αναγνώρισης ή ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες οποιουδήποτε. 

γ. Δεν επιτρέπεται: (i) να προβαίνετε σε ενέργειες που επιβάλλουν ή ενδέχεται να επιβάλουν 
(όπως καθορίζεται από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) ένα παράλογο ή δυσανάλογα 
μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας (ή στους τρίτους παρόχους μας), (ii) να παρεμβαίνετε ή να 
αποπειράστε να παρεμβαίνετε στην ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε 
δραστηριοτήτων διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών, (iii) παρακάμπτετε ή αποπειράστε να 
παρακάμπτετε τυχόν μέτρα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για την αποτροπή ή τον 
περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες (ή άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή 
δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες), (iv) προβαίνετε σε οποιαδήποτε μορφή αυτόματης 
απάντησης ή "ανεπιθύμητης ενέργειας" (spam) στις Υπηρεσίες, (v) χρησιμοποιείται μη αυτόματα 
ή αυτοματοποιημένα λογισμικά, συσκευές ή άλλες διαδικασίες για "ανίχνευση" οποιασδήποτε 
σελίδας της Εφαρμογής χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας, (vi) επωφελείστε ή προσπαθείτε 
να αποσπάσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες, ή (vii) προβαίνετε σε οποιαδήποτε 
ενέργεια κατά παράβαση των οδηγιών και των πολιτικών μας. 

δ. Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων (άμεσα ή έμμεσα): 
(i) αποκρυπτογράφηση, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή άλλη σχετική ενέργεια προκειμένου 
να αντλήσετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα (source code) ή υποκείμενες ιδέες ή αλγόριθμους 
οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε 
εφαρμογής), (ii) τροποποίηση, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε 



μέρους των Υπηρεσιών ή (iii) αντιγραφή, μίσθωση, διανομή, ή μεταβίβαση με άλλο τρόπο 
οποιουδήποτε δικαιώματος σας δυνάμει του παρόντος. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους 
τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. 

ε. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και κοινοποίησης 
οποιωνδήποτε πληροφοριών, εφόσον πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για (i) συμμόρφωση με 
οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή απαίτηση αρχής, (ii) επιβολή 
των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων 
του παρόντος, (iii) ανίχνευση, πρόληψη ή άλλως αντιμετώπιση απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών 
ζητημάτων, (iv) απάντηση σε αιτήματα υποστήριξης χρηστών ή (v) προστασία των δικαιωμάτων, 
της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας μας, των χρηστών μας και των συμμετεχόντων. 

στ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Υπηρεσία δεν λειτουργεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί 
(π.χ., εάν καταστραφεί ή δεν επιτρέπει την ορθή χρήση και επεξεργασία καταχωρήσεων 
σύμφωνα με τους κανόνες, ή εάν προσβληθεί από ιούς, σφάλματα, παραβιάσεις, μη 
εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, ενέργειες χρηστών, απάτη, τεχνικές αστοχίες ή οποιαδήποτε άλλη 
αιτία οποιουδήποτε είδους, που κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας αλλοιώνει ή 
επηρεάζει τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα ή την ορθή λειτουργία 
της Υπηρεσίας), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να 
αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται ή σχετίζεται με την αιτία αυτού ή / και να 
ακυρώσει, τερματίσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, αναστείλει τις Υπηρεσίας και να επιλέξει νικητή 
μόνο από τους συμμετέχοντας που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.  

6. Υπηρεσίες τρίτων. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να συνδέεστε ή να αποκτάτε 
πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες ή πηγές μέσω της συσκευής σας και μέσω 
διαδικτύου, και άλλοι ιστότοποι, υπηρεσίες ή πηγές ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ή 
να μπορούν να είναι προσβάσιμοι από τις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων, 
χωρίς περιορισμό, ιστότοπους και υπηρεσίες για συγχρονισμό βίντεο με μουσική). Αυτές οι 
πηγές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το 
περιεχόμενο, τις λειτουργίες, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την καταλληλότητα ή οποιαδήποτε 
άλλη πτυχή τέτοιων ιστότοπων ή πηγών. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου ή 
πρόσβασης δεν συνεπάγεται την έγκρισή μας ή οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας και των 
διαχειριστών τους. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, 
άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε 
από ή σε σχέση με τη χρήση ή την σύνδεση με οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή 
υπηρεσίες που διατίθενται μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή πηγής. 
 

7. Υπηρεσίες Τοποθεσίας. Ενδέχεται να προσφέρουμε δυνατότητες που βασίζονται στην 
τοποθεσία των χρηστών και οι οποίες μπορεί να αναφέρουν τις τοποθεσίες αυτών των χρηστών 
καθώς χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες (οι "Υπηρεσίες Τοποθεσίας"). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτές τις Υπηρεσίες Τοποθεσίας αποκλειστικά κατά τη διακριτική σας ευχέρεια 
και ενδέχεται να εξαιρεθείτε από την παροχή τέτοιων πληροφοριών απενεργοποιώντας αυτή τη 
δυνατότητα. Εάν χρησιμοποιήσετε Υπηρεσίες Τοποθεσίας, συναινείτε στη συλλογή και διάδοση 
των πληροφοριών τοποθεσίας σας μέσω των Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε 
υπεύθυνοι για αξιώσεις ή ζημίες που απορρέουν από την ενημερωμένη απόφαση σας για τη 
διάδοση των πληροφοριών τοποθεσίας σας μέσω της Υπηρεσίας. 
 

8. Τερματισμός. Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε όλες ή σε οποιοδήποτε μέρος 
των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση, ο οποίο τερματισμός 



μπορεί να τεθεί σε ισχύ αμέσως, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή όλων των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εάν θέλετε να διαγράψετε 
τον Λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε αφαιρώντας την εφαρμογή από τη συσκευή σας και 
ακολουθώντας τις οδηγίες στην Εφαρμογή ή μέσω των Υπηρεσιών. Όλες οι διατάξεις των Όρων 
Χρήσης, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει παραμένουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αδειών Περιεχομένου Χρήστη, διατάξεων 
ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης παραμένουν σε ισχύ 
μετά τον τερματισμό. 
 

9. Αποποίηση ευθύνης. 

α. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας και δεν διατηρούμε οποιουδήποτε είδους σχέση με 
εσάς. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καθήκον να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με τα παρακάτω: 

i. ποιοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις Υπηρεσίες. 

ii. σε ποιο Περιεχόμενο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών; ή 

iii. πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο. 

β. Συμφωνείτε να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να μας αποζημιώσετε πλήρως στο 
μέγιστο βαθμό που προβλέπεται στους ισχύοντες νόμους αναφορικά με την απόκτηση ή μη 
Περιεχομένου μέσω των Υπηρεσιών μας. Δεν παρέχουμε δηλώσεις σχετικά με οποιοδήποτε 
Περιεχόμενο που περιέχεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών και δεν είμαστε 
υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα ή τη νομιμότητα του 
υλικού ή του Περιεχομένου που περιέχεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών. 

γ. Οι απόψεις των παρουσιαστών του Παιχνιδιού είναι δικές τους και δεν είναι απαραίτητα 
αντιπροσωπευτικές των απόψεων της Εταιρείας μας ή των υπαλλήλων της και η Εταιρεία δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τις απόψεις εκφράστηκαν από 
αυτούς τους παρουσιαστές. 

δ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ 
ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (I) ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Η 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, (II) ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή 
ΣΦΑΛΜΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ (III) ΟΠΟΙOΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΆΛΛΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, (IV) ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. 

10. Αποζημίωση. Εγγυάστε ότι θα υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και απαλλάσσετε, εμάς τους 
συνεργάτες μας και κάθε έναν από τους υπαλλήλους μας, τους εργολάβους, τους διευθυντές, 
τους προμηθευτές και τους εκπροσώπους μας από όλες τις ευθύνες, αξιώσεις και έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται 
με την ορθή ή μη χρήση ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, το Περιεχόμενο ή το Περιεχόμενο 
Χρήστη, παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή παραβίαση από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος που χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό σας ή την ταυτότητά σας στις Υπηρεσίες, οποιουδήποτε 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου ή 
οντότητας.  



11. Περιορισμός Ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, 
ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: (Ι) ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, 
ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, (II) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ (BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ, Ή (III) ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΙΩΝ: (Α) ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ Ή (Β ) ΤΑ € 250.  
 

12. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα 
με τους νόμους της Ελλάδας. Oποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με το 
αντικείμενο αυτών των Όρων Χρήσης υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων 
της Αθήνας. 

 
13. Τροποποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να 

τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης ή να 
αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης χωρίς 
περιορισμό, της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε δυνατότητας, βάσης δεδομένων, ή περιεχόμενο) 
ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στην Εφαρμογή ή στέλνοντάς σας 
ειδοποίηση μέσω των Υπηρεσιών, μέσω email ή με άλλο κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. Ενδέχεται επίσης να επιβάλουμε περιορισμούς σε ορισμένες δυνατότητες και 
υπηρεσίες ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρη ή σε όλες τις Υπηρεσίες χωρίς 
ειδοποίηση ή ευθύνη. Ενώ θα παρέχουμε εγκαίρως ειδοποίηση για τροποποιήσεις, είναι επίσης 
δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η 
συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μετά την ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους 
Όρους Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών, οι οποίες θα ισχύουν για τη χρήση των 
Υπηρεσιών από εσάς στο μέλλον. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς υπόκειται στους Όρους 
Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή της χρήσης αυτών. 
 

14. Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

α. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την ακόλουθη γενική πολιτική σχετικά με την παραβίαση 
πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.  

β. Διαδικασία αναφοράς παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό ή 
περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, 
παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος του 
παρόντος: 

1. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ενός ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για 
λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται να έχει 
παραβιαστεί. 

2. Αναγνώριση έργων ή υλικών που παραβιάζονται. 

3. Προσδιορισμός του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζεται, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του υλικού που 
παραβιάζεται με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να εντοπίσει 
και να επαληθεύσει την ύπαρξή της. 



4. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τον κοινοποιούντα, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, της διεύθυνσης email. 

5. Μια δήλωση ότι ο κοινοποιών πιστεύει καλή τη πίστει ότι το υλικό δεν έχει 
εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον προστηθέντα του ή τον 
νόμο και 

6. Μια δήλωση που γίνεται με ποινή ψευδορκίας ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες 
είναι ακριβείς και ότι το πρόσωπο που κοινοποιεί εξουσιοδοτείται να υποβάλει την 
καταγγελία εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

γ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να λάβετε 
ειδοποίηση για παραβίαση που αξιώθηκε για την εταιρεία στη διεύθυνση legal@wuiz.com. 

15. Όροι συσκευής και εφαρμογής της Apple. 

Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω μιας εφαρμογής σε μια συσκευή που 
παρέχεται από την Apple, Inc. ("Apple") ή μια εφαρμογή που λαμβάνεται μέσω του Apple App 
Store (και στις δύο περιπτώσεις, "Εφαρμογή Apple"), ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Τόσο εσείς όσο και η Εταιρεία αναγνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης συνάπτονται μόνο 
μεταξύ σας και της Εταιρείας και όχι με την Apple και ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την 
Εφαρμογή Apple ή το Περιεχόμενο. 

β. Η Εφαρμογή Apple σας παραχωρείται σε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, 
μη αδειοδοτούμενη βάση, αποκλειστικά για χρήση σε σχέση με τις Υπηρεσίες για ιδιωτική, 
προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την επιφύλαξη όλων των όρων και προϋποθέσεων των 
παρόντων Όρων Χρήσης. 

γ. Θα χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Apple μόνο σε σύνδεση με μια συσκευή Apple που σας 
ανήκει ή ελέγχετε. 

δ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει 
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή Αpple. 

ε. Σε περίπτωση αποτυχίας της Εφαρμογής Apple να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα 
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπαγορεύει ο νόμος, θα πρέπει να ενημερώσετε 
την Apple σχετικά. Κατόπιν αυτής της ειδοποίησης, η μοναδική υποχρέωση εγγύησης της Apple 
προς εσάς θα είναι να σας επιστρέψει την τιμή αγοράς της συγκεκριμένης εφαρμογής, εφόσον 
υπάρχει. 

στ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, και όχι η Apple, είναι υπεύθυνη για την 
αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων που ενδέχεται να έχετε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος σε σχέση με 
την Εφαρμογή Apple. 

ζ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυριστεί ότι 
η Εφαρμογή Apple ή η κατοχή και η χρήση της Εφαρμογής Apple παραβιάζει τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η Εταιρεία και όχι η Apple, θα είναι υπεύθυνη για την έρευνα, 
άμυνα, διακανονισμό και απαλλαγή από οποιαδήποτε τέτοιο ισχυρισμό. 

η. Τόσο εσείς όσο και η Εταιρεία αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της 
είναι τρίτοι δικαιούχοι αυτών των όρων και ότι με την αποδοχή αυτών των όρων, η Apple θα έχει 
το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να εφαρμόζει τους παρόντες 
όρους εναντίον σας ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη. 
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Oι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, ισχύουν και όταν η Εφαρμογή αποκτάται 
μέσω του Google Play της εταιρείας Google LLC. 

16. Διάφορα. 

α. Ολόκληρη η συμφωνία και δυνατότητα διαχωρισμού. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν 
ολόκληρη τη Συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
της Εφαρμογής, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες, 
και προτάσεις (προφορικές, γραπτές ή ηλεκτρονικές) μεταξύ μας σχετικά με τις Υπηρεσίες. Εάν 
κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφαρμοστέα ή καθίσταται 
άκυρη, αυτή η διάταξη θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό, ώστε 
αυτοί οι Όροι Χρήσης να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η αποτυχία οποιουδήποτε εκ των μερών 
να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του που προβλέπεται στο παρόν δεν θεωρείται 
παραίτηση από τυχόν περαιτέρω δικαιώματα που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος.  

β. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών μας σε περίπτωση που η αδυναμία αυτή οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία πέραν 
του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, μηχανικής, ηλεκτρονικής ή 
αδυναμίας επικοινωνίας ή υποβάθμισης.  

γ. Εκχώρηση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν αποκλειστικά εσάς και δεν μπορείτε να τους 
εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε ή να τους παραχωρήσετε περαιτέρω, εκτός εάν υπάρχει 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή να 
μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας δυνάμει του παρόντος 
χωρίς την συναίνεσή σας.   

δ. Πρόστηση. Καμία εταιρεία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή σχέση εργασίας δεν δημιουργείται 
ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων Χρήσης και κανένα μέρος δεν έχει καμία εξουσία 
οποιουδήποτε είδους να δεσμεύσει το άλλο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο.   

ε. Ειδοποιήσεις. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης, όλες οι 
ειδοποιήσεις βάσει αυτών θα πρέπει να είναι έγγραφες και θα θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 
δεόντως στο άλλο μέρος εάν παραδοθούν προσωπικά  σε αυτό ή αποσταλούν μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο η παραλαβή της από 
το άλλο μέρος. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται προς την Εταιρεία 
θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση info@wuiz.com.  

στ. Σχέσεις . Η Eφ αρμογή δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με την 
Apple Inc ή την Google LLC ή τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες.  

ζ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν συνταχθεί στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύει το κείμενο που είναι γραμμένο στην Ελληνική.  

Επικοινωνία . Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: WUIZ Μονοπρόσωπη 
Α.Ε, Ακαδημίας 32, 10672, Αθήνα, Ελλάδα και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@wuiz.com.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των όρων χρήσης : 3 Δεκεμβρίου 2020 
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