
Όροι – Προϋποθζςεισ για χρήςη του F-Secure SAFE δωρεάν για 6 μήνεσ 

 

H ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξισ θ 
«WIND») προςφζρει ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ το πακζτο αςφαλείασ F-Secure SAFE ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν. Με τθν εγγραφι ςασ ςτθν 
υπθρεςία F-Secure SAFE αποδζχεςτε ότι ζχετε διαβάςει και ςυμφωνείτε με τουσ όρουσ 
αυτοφσ. 
1. H WIND προςφζρει το F-Secure SAFE Internet Security δωρεάν για 6 μινεσ ςε 3 ςυςκευζσ 
τθσ επιλογισ του πελάτθ (είτε pc, Smartphone ι tablet). Με τθ λιξθ τθσ 6μινθσ ςυνδρομισ 
ο πελάτθσ μπορεί να διατθριςει το F-Secure SΑFE ςτθν προνομιακι τιμι των 29,90€/χρόνο 
(από 59,90€/χρόνο). 
 
2. Δικαίωμα απόκτθςθσ τθσ δωρεάν υπθρεςίασ F-Secure SAFE για 6 μινεσ ζχουν όλοι οι νζοι 
και υφιςτάμενοι ςυνδρομθτζσ των υπθρεςιϊν 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+ςτακερι, triple play, triple play 2, triple 
play 3, WIND Business Double Play, Business Double Play, Business Double Play Basic, 
SIMPLEfi, SIMPLEfi 2, SIMPLEfi Business, SIMPLEfi Business 2.  
 
3. Η αξία τθσ δωρεάν υπθρεςίασ F-Secure SAFE είναι 29,90€ και δεν ανταλλάςςεται με 
χριματα ι ζκπτωςθ ςτο λογαριαςμό WIND. 
 
4. Ο μθχανιςμόσ για τθν απόκτθςθ τθσ δωρεάν υπθρεςίασ F-Secure SAFE διεξάγεται 
αποκλειςτικά μζςω του διαδικτφου και ςυνεπϊσ θ ςυμμετοχι ςε αυτόν απαιτεί και 
προχποκζτει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο κακϊσ και επίςκεψθσ ςτο 
διαδικτυακό τόπο τθσ www.wind.gr με τον τρόπο που εξειδικεφεται κατωτζρω άρκρο 5. 
Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ενζργεια κα πρζπει να διακζτουν εν ενεργεία διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 
5. Για τθν απόκτθςθ τθσ δωρεάν υπθρεςίασ F-Secure SAFE για 6 μινεσ, ο ςυνδρομθτισ 
ςυμπλθρϊνει ςτθν ειδικά διαμορφωμζνθ εφαρμογι που βρίςκεται ςτο διαδικτυακό τόπο 
τθσ www. wind.gr a) τον κωδικό πελάτθ, όπωσ αυτό φαίνεται ςτο λογαριαςμό του και β) 
ενεργι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ο ςυνδρομθτισ κα λάβει μζςω τθσ 
εφαρμογισ και ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που ζχει δθλϊςει ζνα url με 
μοναδικό κωδικό με τον οποίο κα εγγραφεί και κα ενεργοποιιςει τθν υπθρεςία F-Secure 
SAFE . 
 
6. Το url με τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει ο ςυνδρομθτισ αντιςτοιχεί ςτον κωδικό 
πελάτθ που διατθρεί με τθ WIND, όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτο λογαριαςμό WIND και δεν 
μεταβιβάηεται . 
 
7. Η χριςθ του url με τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει ο ςυνδρομθτισ από τθ WIND ζχει 
διάρκεια 2 μθνϊν. Μετά το πζρασ των 2 μθνϊν από τθν απόκτθςθ του url με τον κωδικό, 
αυτό παφει να ιςχφει.  
 
8. Η διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) που κα δθλϊςει ο ςυμμετζχων ςε 
αυτιν τθν ενζργεια δεν μπορεί να ανικει ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, αλλά ςτον 
ίδιο. Οι ςυμμετζχοντεσ ρθτϊσ ςυναινοφν ςτο να χρθςιμοποιιςει θ WIND τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ενζργειασ αλλά και τθν ενθμζρωςθ τουσ για 



μελλοντικζσ προςφορζσ και νζα. 
 
9. Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ F-Secure SAFE ο ςυνδρομθτισ αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ υπθρεςίασ που βρίςκονται ςτο 
https://www.f-secure.com/en/web/legal_global/terms/license-terms 
 
10. Ο πελάτθσ οφείλει να ελζγξει αν οι ςυςκευζσ του πλθροφν τισ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ 
τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Δικτυακό τόπο τθσ F-Secure https://www.f-
secure.com/en/web/home_global/safe. Η F-Secure δφναται να τροποποιεί τισ απαιτιςεισ 
ςυςτιματοσ ι τθν εφαρμογι από καιρό ςε καιρό. 
 
11. Η WIND δεν προβαίνει ςε αξιολόγθςθ, ςφςταςθ ι παροχι ςυμβουλισ για τθν κατάρτιςθ 
οιαςδιποτε ςφμβαςθσ μζςω τθσ παροφςασ ιςτοςελίδασ, οφτε ευκζωσ οφτε εμμζςωσ. Στον 
πελάτθ εναπόκειται θ αποκλειςτικι ευκφνθ για αξιολόγθςθ, εκτίμθςθ των τυχόν 
παρεχομζνων πλθροφοριϊν. Η λιψθ τθσ όποιασ απόφαςθσ γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ 
του πελάτθ και θ WIND δεν αναλαμβάνει ζναντι του πελάτθ ουδεμία ευκφνθ. 
 
12. Η WIND δεν εγγυάται οφτε αποδζχεται ουδεμία ευκφνθ ςχετικά με τθ λειτουργία των 
ςυςκευϊν που χρθςιμοποιεί ο πελάτθσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν Υπθρεςία  
 
13. H WIND δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε είδουσ ηθμία (κετικι, αποκετικι, εξ 
αμελείασ, ενδοςυμβατικι ι άλλθ,) προερχομζνθ από τθ χριςθ τθσ Υπθρεςίασ τθσ F- Secure, 
τθν κακι ποιότθτα λιψθσ των Υπθρεςίασ ι τθν φπαρξθ κάκε είδουσ λακϊν. Ο πελάτθσ κα 
πρζπει να απευκφνεται απευκείασ ςτθν F- Secure για οτιδιποτε προκφψει ςε ςχζςθ με τθν 
παροχι και τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 
14. H WIND δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά και/ ι βλάβθ υποςτεί ο 
πελάτθσ και / ι οποιοςδιποτε τρίτοσ από τθν προςωρινι και/ ι μόνιμθ διακοπι τθσ 
υπθρεςίασ τθσ F- Secure. 
 
15. Η WIND δθλϊνει ότι ουδεμία ευκφνθ φζρει για το περιεχόμενο και τα χαρακτθριςτικά 
ςτοιχεία τθσ ιςτοςελίδασ τθσ F- Secure. Οποιαδιποτε πνευματικά δικαιϊματα αναφορικά 
με το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ F- Secure ανικουν ςτθν τελευταία. 
 
16. Τα προςωπικά ςτοιχεία που κα δθλϊνει ο πελάτθσ (όπωσ ενδεικτικά όνομα, 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ, κλπ.) προκειμζνου να εγγραφεί ςτθν Υπθρεςία μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ F – Secure κα τθροφνται και κα επεξεργάηονται από τθ WIND ςτα πλαίςια 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ. Ο πελάτθσ ζχει, μζςα ςτα πλαίςια τθσ νομοκεςίασ περί απορριτου 
των τθλεπικοινωνιϊν και προςωπικϊν δεδομζνων, τα δικαιϊματα ενθμζρωςθσ και 
αντίρρθςθσ που προβλζπουν τα άρκρα 11 ζωσ 13 του Ν. 2472/1997 για τα προςωπικά του 
δεδομζνα (κατόπιν γραπτοφ αιτιματόσ του και ζναντι του εκάςτοτε κακοριηομζνου από τθν 
Αρχι του ν.2472/1997 ποςοφ). Τα ςτοιχεία επαφισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, που ο 
πελάτθσ δθλϊνει κατά τθν εγγραφι του, ςτο πλαίςιο τθσ ςυναλλαγισ του με τθν Υπθρεςία, 
δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν απευκείασ προϊκθςθ παρόμοιων προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν ι για τθν ενθμζρωςθ του πελάτθ για νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, βάςει των 
προβλεπομζνων ςτον Ν. 3471/2006. Σε κάκε περίπτωςθ ο πελάτθσ δφναται οποτεδιποτε 
επικυμεί να αντιταχκεί ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςτοιχείων του θλεκτρονικοφ του 
ταχυδρομείου για τθν προβολι ι προϊκθςθ νζων προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν. 
 
17. Η WIND διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ όρουσ, κατά τθν 
απόλυτθ κρίςθ τθσ, να ανακαλζςει, παρατείνει ι να μειϊνει τθ διάρκεια τθσ ενζργειασ, να 

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


αλλάηει τισ προςφερόμενεσ παροχζσ με άλλα κατά τθ διάρκεια που περιγράφεται ςτο 
παρόν, χωρίσ περαιτζρω ειδοποίθςθ και με μόνεσ τισ παρακάτω αναφερόμενεσ 
διατυπϊςεισ. Η πραγματοποίθςθ όλων των ανωτζρω τροποποιιςεων κα γίνεται με ςχετικι 
νεότερθ ανάρτθςθ των όρων ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ www.wind.gr.  
 
18. Μετά τθν εκπνοι τθσ ενζργειασ και τθσ απόδοςθσ τθσ υπθρεςίασ F-Secure SAFE κατά τα 
προαναφερόμενα, κάκε υποχρζωςθ τθσ WIND παφει να υφίςταται. Η WIND δεν υπζχει οφτε 
αναλαμβάνει οποιαδιποτε μελλοντικι υποχρζωςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων ςτθν 
ενζργεια. 
 
19. Σε περίπτωςθ που κάποιοι όροι κρικοφν άκυροι από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, θ 
ακυρότθτα αυτϊν δεν επιφζρει τθν ακυρότθτα και των υπολοίπων. 
 

http://www.wind.gr/

