
Όροι – Προϋποθέσεις  για χρήση του F-Secure SAFE δωρεάν για 6 μήνες 

 

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η 

«WIND») προσφέρει στους συνδρομητές της το πακέτο ασφαλείας F-Secure SAFE σύμφωνα 

με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Με την εγγραφή σας στην 

υπηρεσία F-Secure SAFE αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείται με τους όρους 

αυτούς.  

1. H WIND προσφέρει το F-Secure SAFE Internet Security δωρεάν για 6 μήνες σε 3 

συσκευές  της επιλογής του πελάτη (είτε pc, Smartphone ή tablet). Με τη λήξη της 6 

μήνης συνδρομής ο πελάτης μπορεί να διατηρήσει το F-Secure SΑFE στην 

προνομιακή τιμή των 29,90€/χρόνο (από 69,90€/χρόνο).  

 

2. Δικαίωμα απόκτησης της δωρεάν υπηρεσίας F-Secure SAFE για 6 μήνες έχουν όλοι 

οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές των υπηρεσιών WIND Double Play, WIND 

Double Play L, WIND Double Play M, WIND Double Play S, WIND Broadband, WIND 

One, WIND One XL, WIND One L, WIND One M, W+σταθερή   

 

3. Η αξία της δωρεάν υπηρεσίας F-Secure SAFE   είναι  34,95€ και δεν ανταλλάσσεται 

με χρήματα ή έκπτωση στο λογαριασμό WIND.   

 

4. Ο μηχανισμός για την απόκτηση της δωρεάν υπηρεσίας F-Secure SAFE  διεξάγεται 

αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και 

προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στο 

διαδικτυακό τόπο της www.wind.gr με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω 

άρθρο 5. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην ενέργεια θα πρέπει να διαθέτουν εν 

ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

5. Για την απόκτηση της δωρεάν υπηρεσίας F-Secure SAFE για 6 μήνες, ο συνδρομητής 

συμπληρώνει στην ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή που βρίσκεται στο 

διαδικτυακό τόπο της www. wind.gr  a) τον κωδικό πελάτη, όπως αυτό φαίνεται στο 

λογαριασμό του και β) ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Ο συνδρομητής θα λάβει μέσω της εφαρμογής και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ένα url με μοναδικό κωδικό με τον οποίο θα 

εγγραφεί και θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία F-Secure SAFE  . 

 

6. Το url με τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει ο συνδρομητής αντιστοιχεί στον 

κωδικό πελάτη που διατηρεί με τη WIND, όπως αυτό εμφανίζεται στο λογαριασμό 

WIND  και δεν μεταβιβάζεται .   

 

7. Η χρήση του url με τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει ο συνδρομητής από τη 

WIND έχει διάρκεια 2 μηνών. Μετά το πέρας των 2 μηνών από την απόκτηση του 

url με τον κωδικού, αυτό παύει να ισχύει.  



8. Η  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει ο συμμετέχων 

σε αυτήν την ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

αλλά στον ίδιο.  Οι συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η WIND  

την ηλεκτρονική διεύθυνση με σκοπό την εξυπηρέτηση της ενέργειας  αλλά και την 

ενημέρωση τους  για μελλοντικές προσφορές και νέα.  

 

9. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας F-Secure SAFE  ο συνδρομητής αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις  της υπηρεσίας που βρίσκονται στο 

https://www.f-secure.com/en/web/legal_global/terms/license-terms 

 

10. Ο πελάτης οφείλει να ελέγξει αν οι συσκευές του πληρούν τις απαιτήσεις 

συστήματος της Υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο Δικτυακό τόπο της F-

Secure https://www.f-secure.com/en/web/home_global/safe. Η F-Secure δύναται 

να τροποποιεί τις απαιτήσεις συστήματος ή την εφαρμογή από καιρό σε καιρό.  

 

11.   Η WIND δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, σύσταση ή παροχή συμβουλής για την 

κατάρτιση οιασδήποτε σύμβασης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ούτε ευθέως 

ούτε εμμέσως. Στον πελάτη εναπόκειται η αποκλειστική ευθύνη για αξιολόγηση, 

εκτίμηση των τυχόν παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη της όποιας απόφασης 

γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη και η WIND δεν αναλαμβάνει έναντι 

του πελάτη ουδεμία ευθύνη.   

 

12. Η WIND δεν εγγυάται ούτε αποδέχεται  ουδεμία ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία 

των συσκευών που χρησιμοποιεί ο πελάτης  για την πρόσβαση στην Υπηρεσία 

 

13. H WIND δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, 

εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση της Υπηρεσίας της 

F- Secure, την κακή ποιότητα λήψης των Υπηρεσίας ή την ύπαρξη κάθε είδους 

λαθών. Ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην F- Secure για 

ό,τιδήποτε προκύψει σε σχέση με την παροχή και τη χρήση της υπηρεσίας.  

 

14. H WIND δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ ή βλάβη 

υποστεί ο πελάτης και / ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ ή μόνιμη 

διακοπή της υπηρεσίας της F- Secure.  

 

15. Η WIND δηλώνει ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστοσελίδας της F- Secure. Οποιαδήποτε πνευματικά 

δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της F- Secure ανήκουν 

στην τελευταία.  

 

16. Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώνει ο πελάτης (όπως ενδεικτικά όνομα, 

ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) προκειμένου να εγγραφεί στην Υπηρεσία μέσω της 

https://www.f-secure.com/en/web/legal_global/terms/license-terms
https://www.f-secure.com/en/web/home_global/safe


ιστοσελίδας της F – Secure θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από τη WIND στα 

πλαίσια παροχής της υπηρεσίας. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας 

περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα 

ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 

2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και 

έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού). Τα 

στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο πελάτης δηλώνει κατά την 

εγγραφή του, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με την Υπηρεσία, δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών 

ή για την ενημέρωση του πελάτη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των 

προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης δύναται 

οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του 

ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών.   

 

17. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, 

κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια 

της ενέργειας, να αλλάζει τις  προσφερόμενες παροχές με άλλα κατά τη διάρκεια 

που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις 

παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω 

τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον 

διαδικτυακό τόπο της www.wind.gr.  

 

18. Μετά την εκπνοή της ενέργειας και της απόδοσης της υπηρεσίας F-Secure SAFE 

κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND παύει να υφίσταται. Η WIND 

δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των 

συμμετεχόντων στην ενέργεια.   

 

19. Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η 

ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων.  

http://www.wind.gr/

