
Επωνυµία Εταιρίας/Συνδροµητή:

Ονοµ/πώνυµο Νοµίµου Εκπρ/που

Οδός

1.  Ο Συνδροµητής µε τα ανωτέρω στοιχεία λαµβάνει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τη WIND Ελλάς, σύµφωνα µε έγκυρη σύµβαση που έχει υπογράψει µε την τελευταία (εφεξής η 
«Σύµβαση») κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενα. Στα εν λόγω πλαίσια έχει εγγραφεί µε δική του αίτηση στο παρόν πρόγραµµα (εφεξής το «Πρόγραµµα»).
2.  Το Πρόγραµµα αφορά αποκλειστικά και µόνο σε παροχή υπηρεσιών δεδοµένων. Το Πρόγραµµα δεν παρέχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων φωνής (είτε εξερχόµενων είτε 
εισερχόµενων κλήσεων) ούτε τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων (SMS, MMS κ.ο.κ.).
3.  Προς διευκόλυνση της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται µε βάση το Πρόγραµµα, η WIND Ελλάς παραχωρεί στο Συνδροµητή, προς δωρεάν χρήση και για το 
χρονικό διάστηµα ισχύος της Συµβάσεως και µόνο, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (οικιακό router), τον οποίο καθορίζει κατ’ αποκλειστική κρίση της η WIND Ελλάς (εφεξής ο «Εξοπλισµός») 
και στον οποίο συνδέεται η κάρτα SIM (SIM card) που έχει αγοράσει ο Συνδροµητής για τη σύνδεση στο δίκτυο της Εταιρείας και στα πλαίσια του Προγράµµατος. Ο Εξοπλισµός αποτελεί 
ιδιοκτησία της WIND Ελλάς και παραµένει στην κυριότητα της τελευταίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως. Επισηµαίνεται πως η παρεχόµενη στα πλαίσια του Προγράµµατος SIM 
card είναι κλειδωµένη και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άλλο εξοπλισµό για την πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρείας, παρά µόνο µε τον Εξοπλισµό. Επίσης, ο Εξοπλισµός είναι συµβατός 
αποκλειστικά µε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (3G & 4G) της Εταιρείας και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο δίκτυο άλλης εταιρείας ή µε άλλη τεχνολογία. Για την παροχή των υπηρεσιών 
υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών η Εταιρεία έχει το δικαίωµα και τη διακριτική ευχέρεια να αποκτά αποµακρυσµένη πρόσβαση στον Εξοπλισµό του Συνδροµητή. Η αποµακρυσµένη 
πρόσβαση θα εκτελείται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του Εξοπλισµού, της αυτόµατης ή µη υποστήριξης και παραµετροποίησης αυτού καθώς και 
της αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού του Εξοπλισµού. Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία για την αποµακρυσµένη πρόσβασή της στον 
Εξοπλισµό, η Εταιρεία δε θα φέρει ουδεµία υποχρέωση απέναντι στο Συνδροµητή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών.
4.  Με την εγγραφή του στο Πρόγραµµα ο Συνδροµητής εντάσσεται στην υπηρεσία “e-Bill” της WIND Ελλάς. Έτσι, µε την αποδοχή της παρούσης αιτήσεως ρητώς συµφωνείται και γίνεται 
αποδεκτό από τον Συνδροµητή πως πλέον οι λογαριασµοί όλων των συνδέσεών του στο δίκτυο της WIND Ελλάς θα ενταχθούν στην υπηρεσία “e-Bill” και θα τους λαµβάνει µόνο ηλεκτρονικά, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Εταιρεία. Εκτός της ανωτέρω υπηρεσίας, οι χρήστες του παρόντος Προγράµµατος θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
πρόσθετες υπηρεσίες «Online ∆ιαχείρισης Σύνδεσης» που αφορούν στο Πρόγραµµα. Με τις εν λόγω υπηρεσίες ο Συνδροµητής δύναται να παρακολουθεί το υπόλοιπο χρήσης που διαθέτει 
στη σύνδεσή του και να αγοράζει πακέτα πρόσθετου όγκου δεδοµένων (add-ons). Οι δυνατότητες της υπηρεσίας αυτής θα δηµοσιεύονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιείται µε τον ίδιο τρόπο που ενεργοποιούνται και οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες myWIND, ενώ γενικότερα οι όροι του άρθρου 12.1 της 
Συµβάσεως θα ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την εν λόγω υπηρεσία («Online ∆ιαχείριση Σύνδεσης»).
5.  Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει ενσωµατωµένη χρήση (Giga Bytes - GBs) ανά µήνα, όπως καθορίζεται κάθε φορά στον επίσηµο τιµοκατάλογο της εταιρείας και συγκεκριµένα του 
Προγράµµατος και ανάλογα µε τα διαθέσιµα πακέτα που θα εντάσσει στο Πρόγραµµα η Εταιρεία. Μετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης, εντός κάποιου µήνα, ο Συνδροµητής θα 
λαµβάνει περαιτέρω υπηρεσία σύµφωνα µε τις επιµέρους διακρίσεις του Προγράµµατος (Πακέτο που έχει επιλέξει ο Συνδροµητής) και την εµπορική πολιτική της WIND Ελλάς, όπως 
καθορίζεται κάθε φορά στον επίσηµο τιµοκατάλογο της εταιρείας που δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο (site: www.wind.gr), όπως ενδεικτικά µε την αγορά πρόσθετων πακέτων 
υπηρεσίας (add-on) κ.ο.κ..
6.  Η Εταιρία εφαρµόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο στη διεύθυνση http://www.wind.gr/files/1/Kiniti_PDfs/politiki_orthis_xrh-
sis_wind_new.pdf και είναι δεσµευτική για το Συνδροµητή, συµπληρώνοντας τους όρους της παρούσας. Επιπλέον και ειδικά για το Πρόγραµµα, η Πολιτική Ορθής Χρήσης θα καθορίζεται 
στον επίσηµο τιµοκατάλογο της Εταιρείας που θα αφορά στο Πρόγραµµα ή το εκάστοτε σχετικό Πακέτο. Σε περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις υπερβολικής 
κίνησης στο δίκτυο της Εταιρείας που να θέτει υπό διακινδύνευση την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και για την καλύτερη διαστασιοποίηση του δικτύου της, η Εταιρεία δύναται να εφαρµόζει 
αυστηρότερη Πολιτική Ορθής Χρήσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απάτης ή καταχρηστικής συµπεριφοράς του Συνδροµητή ή σε έκτακτες περιπτώσεις υπερφόρτωσης του δικτύου της, πάντα 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και λαµβάνοντας πρόνοια για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων των συνδροµητών της.   
7.  Ο Συνδροµητής δεν έχει το δικαίωµα να αλλάζει το Πρόγραµµα, στο οποίο εντάχθηκε κατ’ επιλογήν του µε την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της Εταιρείας. ∆ύναται, όµως, ο Συνδροµητής 
να αλλάζει Πακέτα εντός του Προγράµµατος, κατόπιν εγκρίσεως της WIND Ελλάς.
8.  Ρητά συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από το Συνδροµητή πως αυτός δεν έχει δικαίωµα να µεταπωλεί, χρησιδανείζει, µισθώνει, υποµισθώνει, εκχωρεί, παραχωρεί προς κάθε νοµικό ή 
φυσικό πρόσωπο τον Εξοπλισµό ή τη χρήση αυτού, προκειµένου να επωφεληθεί ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο. Επίσης, ο Συνδροµητής υποχρεούται να φυλάσσει και να προστατεύει τον 
Εξοπλισµό, πραγµατοποιώντας τη συνήθη χρήση αυτού.
9.  Σε περίπτωση βλαβών ή ελαττωµάτων ο Συνδροµητής οφείλει κατά το δυνατό συντοµότερα να επιστρέφει τον Εξοπλισµό στη WIND Ελλάς για επισκευή µε τρόπο και σε τόπο που θα του 
γνωστοποιείται από την τελευταία. Η WIND Ελλάς αποστέλλει το δυνατό συντοµότερα τον Εξοπλισµό στον επίσηµο αντιπρόσωπο και σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της WIND Ελλάς 
περιορίζεται στην επιστροφή του Εξοπλισµού επισκευασµένου στο Συνδροµητή ή, εάν η επισκευή του δεν είναι δυνατή, στην αντικατάστασή του µε άλλη, ίδιας µάρκας και µοντέλου, µε αυτή 
που αποσύρεται, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω συνολικής απόσυρσης των εν λόγω µοντέλων από τον ίδιο τον προµηθευτή ή αντιπρόσωπό του στην Ελληνική αγορά ή διακοπής 
υποστήριξής του. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για επισκευές που πραγµατοποιούνται από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και χωρίς τη διαµεσολάβηση της ιδίας. Γενικώς, 
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WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03
ΤΗΛ.: 2106158000, Website: www.wind.gr

1 Το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας είναι απαραίτητο για την εγγραφή στο SIMPLEfi Business και την online διαχείριση της σύνδεσης.
  Η υπηρεσία online διαχείρισης είναι διαθέσιµη στη σελίδα https://www.wind.gr/business/simplefi/login. Κατά την ενεργοποίησή της θα λάβετε ειδικό κωδικό πρόσβασης µε SMS

η WIND Ελλάς δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στην επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή του µε άλλη, αντιστοίχου 
αξίας. Ο Συνδροµητής δεν δύναται να ζητήσει µείωση παγίων ή χρεώσεων εκ του λόγου της µη δυνατότητας χρήσεως του Εξοπλισµού, καθ’ όσο διάστηµα αυτός δεν λειτουργεί για 
οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα είτε να προβαίνει σε άµεση αντικατάσταση του Εξοπλισµού είτε να παρέχει προσωρινή αντικατάσταση αυτού κατά 
το διάστηµα επισκευής του Εξοπλισµού, προκειµένου να µπορεί ο Συνδροµητής να πραγµατοποιεί κανονική χρήση των υπηρεσιών του Προγράµµατος.
10. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία, τους όρους της Σύµβασης, τα χρηστά ήθη και τις οδηγίες της 
Εταιρείας, όπως αυτές αναγράφονται στα συστήµατα πρόσβασης στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, στις υπηρεσίες διαδικτύου (internet) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail account) ή 
κοινοποιούνται µε άλλο τρόπο στο Συνδροµητής από την Εταιρεία. Προς αποφυγή παρερµηνειών, κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου 
συνδροµητή, η αποστολή µη ζητηθεισών ή/και µεγάλου αριθµού µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) προς λίστες παραληπτών και παρά τη θέλησή τους (spamming), η χρήση 
του διαδικτύου µε σκοπό την παρεµπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνοµου, πειρατικού ή πορνογραφικού 
υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδοµένων, στοιχείων και κωδικών άλλου συνδροµητή, µε ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η µη ενηµέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του 
κωδικού πρόσβασης του Συνδροµητή ή χρήσης των προσωπικών δεδοµένων του παρά τη θέλησή του. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της περιεχόµενο που 
αντιβαίνει στο νόµο, τα χρηστά ήθη και τη Σύµβαση, το οποίο τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της µε νόµιµο τρόπο. Κακή χρήση εκ µέρους του Συνδροµητή δίνει στην Εταιρεία το δικαίωµα 
καταγγελίας, ολικής ή µερικής διακοπής παροχής υπηρεσιών αλλά και κάθε άλλο εκ του νόµου δικαίωµα, όπως ενδεικτικά αποκατάστασης κάθε ζηµίας αυτής. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι 
δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχοµένου που µεταδίδεται µέσω του δικτύου της και εποµένως ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε το περιεχόµενο στο οποίο ο Συνδροµητής 
αποκτά πρόσβαση ή/και λαµβάνει µέσω των Υπηρεσιών που του παρέχονται από την Εταιρεία.  
11. Ο Συνδροµητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Εξοπλισµού και υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε οφειλόµενο από τη Σύµβαση ποσό. Ο Εξοπλισµός 
παρέχεται µε εγγύηση, όπως καθορίζεται επίσηµα από τον κατασκευαστή του.
12. Ο Συνδροµητής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων, χαρακτηριστικών και χρεώσεων του οικονοµικού Προγράµµατος που έχει επιλέξει, όπως αυτοί 
εκάστοτε ισχύουν, δυνάµει του σχετικού τιµοκαταλόγου της WIND Ελλάς. 
13. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να τροποποιεί ή/και να καταργεί τους παρόντες Ειδικούς Όρους ή/και την προβλεπόµενη στους παρόντες όρους δυνατότητα και τη 
σχετική προσφορά της αλλά και τις σχετικές χρεώσεις του Προγράµµατος και των Πακέτων, µε σχετική προς τούτο ενηµέρωση του Συνδροµητή µέσω του διαδικτυακού της τόπου και του 
λογαριασµού που αυτός λαµβάνει, παρέχοντάς του το δικαίωµα καταγγελίας της παρούσης συµβάσεως εντός ενός (1) µηνός από την ανωτέρω ενηµέρωση.
14. Κατά την αποµακρυσµένη πρόσβαση στον Εξοπλισµό για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του, της αυτόµατης ή µη υποστήριξης και παραµετροποίησης αυτού καθώς και 
της αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού του η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά και µόνο δεδοµένα στατιστικού χαρακτήρα, που αφορούν στις επιδόσεις του Εξοπλισµού. 
Τα εν λόγω δεδοµένα περιορίζονται στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των παραπάνω σκοπών. Η αποθήκευσή τους διαρκεί µόνο για το χρονικό διάστηµα, που είναι απαραίτητο 
για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, το οποίο πάντως δεν ξεπερνά τις 24 ώρες. Η πρόσβαση γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό της Εταιρείας. Τα 
παραπάνω δεδοµένα έχουν µοναδικό αποδέκτη την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, η αποµακρυσµένη πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στον 
Εξοπλισµό, δεν επεκτείνεται επ’ ουδενί στην τερµατική συσκευή του Συνδροµητή και δεν αφορά σε εξωτερικά στοιχεία ή στο περιεχόµενο της επικοινωνίας.
15.  Ο Συνδροµητής δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία του που τίθενται επί της παρούσας Αίτησης, καθώς και όλες οι δηλώσεις του επ’ αυτής είναι ακριβείς και αληθινές και τις αποδέχεται 
απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα. 
16.  Οι ανωτέρω Ειδικοί Όροι ισχύουν από κοινού µε τους Γενικούς Όρους της Αίτησης Σύνδεσης Συνδροµητή, ο αριθµός της οποίας αναγράφεται ανωτέρω, µε το σύνολο των οποίων ο 
Συνδροµητής δηλώνει υπεύθυνα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Σε περίπτωση που οι παρόντες Ειδικοί Όροι έρχονται σε αντίθεση µε τους Γενικούς Όρους, υπερισχύουν οι 
παρόντες Ειδικοί Όροι έναντι των Γενικών Όρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ SIMPLEfi Business
(MSISDN)



1.  Ο Συνδροµητής µε τα ανωτέρω στοιχεία λαµβάνει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τη WIND Ελλάς, σύµφωνα µε έγκυρη σύµβαση που έχει υπογράψει µε την τελευταία (εφεξής η 
«Σύµβαση») κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενα. Στα εν λόγω πλαίσια έχει εγγραφεί µε δική του αίτηση στο παρόν πρόγραµµα (εφεξής το «Πρόγραµµα»).
2.  Το Πρόγραµµα αφορά αποκλειστικά και µόνο σε παροχή υπηρεσιών δεδοµένων. Το Πρόγραµµα δεν παρέχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων φωνής (είτε εξερχόµενων είτε 
εισερχόµενων κλήσεων) ούτε τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων (SMS, MMS κ.ο.κ.).
3.  Προς διευκόλυνση της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται µε βάση το Πρόγραµµα, η WIND Ελλάς παραχωρεί στο Συνδροµητή, προς δωρεάν χρήση και για το 
χρονικό διάστηµα ισχύος της Συµβάσεως και µόνο, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (οικιακό router), τον οποίο καθορίζει κατ’ αποκλειστική κρίση της η WIND Ελλάς (εφεξής ο «Εξοπλισµός») 
και στον οποίο συνδέεται η κάρτα SIM (SIM card) που έχει αγοράσει ο Συνδροµητής για τη σύνδεση στο δίκτυο της Εταιρείας και στα πλαίσια του Προγράµµατος. Ο Εξοπλισµός αποτελεί 
ιδιοκτησία της WIND Ελλάς και παραµένει στην κυριότητα της τελευταίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως. Επισηµαίνεται πως η παρεχόµενη στα πλαίσια του Προγράµµατος SIM 
card είναι κλειδωµένη και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άλλο εξοπλισµό για την πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρείας, παρά µόνο µε τον Εξοπλισµό. Επίσης, ο Εξοπλισµός είναι συµβατός 
αποκλειστικά µε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (3G & 4G) της Εταιρείας και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο δίκτυο άλλης εταιρείας ή µε άλλη τεχνολογία. Για την παροχή των υπηρεσιών 
υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών η Εταιρεία έχει το δικαίωµα και τη διακριτική ευχέρεια να αποκτά αποµακρυσµένη πρόσβαση στον Εξοπλισµό του Συνδροµητή. Η αποµακρυσµένη 
πρόσβαση θα εκτελείται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του Εξοπλισµού, της αυτόµατης ή µη υποστήριξης και παραµετροποίησης αυτού καθώς και 
της αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού του Εξοπλισµού. Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία για την αποµακρυσµένη πρόσβασή της στον 
Εξοπλισµό, η Εταιρεία δε θα φέρει ουδεµία υποχρέωση απέναντι στο Συνδροµητή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών.
4.  Με την εγγραφή του στο Πρόγραµµα ο Συνδροµητής εντάσσεται στην υπηρεσία “e-Bill” της WIND Ελλάς. Έτσι, µε την αποδοχή της παρούσης αιτήσεως ρητώς συµφωνείται και γίνεται 
αποδεκτό από τον Συνδροµητή πως πλέον οι λογαριασµοί όλων των συνδέσεών του στο δίκτυο της WIND Ελλάς θα ενταχθούν στην υπηρεσία “e-Bill” και θα τους λαµβάνει µόνο ηλεκτρονικά, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Εταιρεία. Εκτός της ανωτέρω υπηρεσίας, οι χρήστες του παρόντος Προγράµµατος θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
πρόσθετες υπηρεσίες «Online ∆ιαχείρισης Σύνδεσης» που αφορούν στο Πρόγραµµα. Με τις εν λόγω υπηρεσίες ο Συνδροµητής δύναται να παρακολουθεί το υπόλοιπο χρήσης που διαθέτει 
στη σύνδεσή του και να αγοράζει πακέτα πρόσθετου όγκου δεδοµένων (add-ons). Οι δυνατότητες της υπηρεσίας αυτής θα δηµοσιεύονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιείται µε τον ίδιο τρόπο που ενεργοποιούνται και οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες myWIND, ενώ γενικότερα οι όροι του άρθρου 12.1 της 
Συµβάσεως θα ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την εν λόγω υπηρεσία («Online ∆ιαχείριση Σύνδεσης»).
5.  Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει ενσωµατωµένη χρήση (Giga Bytes - GBs) ανά µήνα, όπως καθορίζεται κάθε φορά στον επίσηµο τιµοκατάλογο της εταιρείας και συγκεκριµένα του 
Προγράµµατος και ανάλογα µε τα διαθέσιµα πακέτα που θα εντάσσει στο Πρόγραµµα η Εταιρεία. Μετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης, εντός κάποιου µήνα, ο Συνδροµητής θα 
λαµβάνει περαιτέρω υπηρεσία σύµφωνα µε τις επιµέρους διακρίσεις του Προγράµµατος (Πακέτο που έχει επιλέξει ο Συνδροµητής) και την εµπορική πολιτική της WIND Ελλάς, όπως 
καθορίζεται κάθε φορά στον επίσηµο τιµοκατάλογο της εταιρείας που δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο (site: www.wind.gr), όπως ενδεικτικά µε την αγορά πρόσθετων πακέτων 
υπηρεσίας (add-on) κ.ο.κ..
6.  Η Εταιρία εφαρµόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο στη διεύθυνση http://www.wind.gr/files/1/Kiniti_PDfs/politiki_orthis_xrh-
sis_wind_new.pdf και είναι δεσµευτική για το Συνδροµητή, συµπληρώνοντας τους όρους της παρούσας. Επιπλέον και ειδικά για το Πρόγραµµα, η Πολιτική Ορθής Χρήσης θα καθορίζεται 
στον επίσηµο τιµοκατάλογο της Εταιρείας που θα αφορά στο Πρόγραµµα ή το εκάστοτε σχετικό Πακέτο. Σε περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης των υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις υπερβολικής 
κίνησης στο δίκτυο της Εταιρείας που να θέτει υπό διακινδύνευση την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και για την καλύτερη διαστασιοποίηση του δικτύου της, η Εταιρεία δύναται να εφαρµόζει 
αυστηρότερη Πολιτική Ορθής Χρήσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απάτης ή καταχρηστικής συµπεριφοράς του Συνδροµητή ή σε έκτακτες περιπτώσεις υπερφόρτωσης του δικτύου της, πάντα 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και λαµβάνοντας πρόνοια για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων των συνδροµητών της.   
7.  Ο Συνδροµητής δεν έχει το δικαίωµα να αλλάζει το Πρόγραµµα, στο οποίο εντάχθηκε κατ’ επιλογήν του µε την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της Εταιρείας. ∆ύναται, όµως, ο Συνδροµητής 
να αλλάζει Πακέτα εντός του Προγράµµατος, κατόπιν εγκρίσεως της WIND Ελλάς.
8.  Ρητά συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από το Συνδροµητή πως αυτός δεν έχει δικαίωµα να µεταπωλεί, χρησιδανείζει, µισθώνει, υποµισθώνει, εκχωρεί, παραχωρεί προς κάθε νοµικό ή 
φυσικό πρόσωπο τον Εξοπλισµό ή τη χρήση αυτού, προκειµένου να επωφεληθεί ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο. Επίσης, ο Συνδροµητής υποχρεούται να φυλάσσει και να προστατεύει τον 
Εξοπλισµό, πραγµατοποιώντας τη συνήθη χρήση αυτού.
9.  Σε περίπτωση βλαβών ή ελαττωµάτων ο Συνδροµητής οφείλει κατά το δυνατό συντοµότερα να επιστρέφει τον Εξοπλισµό στη WIND Ελλάς για επισκευή µε τρόπο και σε τόπο που θα του 
γνωστοποιείται από την τελευταία. Η WIND Ελλάς αποστέλλει το δυνατό συντοµότερα τον Εξοπλισµό στον επίσηµο αντιπρόσωπο και σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της WIND Ελλάς 
περιορίζεται στην επιστροφή του Εξοπλισµού επισκευασµένου στο Συνδροµητή ή, εάν η επισκευή του δεν είναι δυνατή, στην αντικατάστασή του µε άλλη, ίδιας µάρκας και µοντέλου, µε αυτή 
που αποσύρεται, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω συνολικής απόσυρσης των εν λόγω µοντέλων από τον ίδιο τον προµηθευτή ή αντιπρόσωπό του στην Ελληνική αγορά ή διακοπής 
υποστήριξής του. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για επισκευές που πραγµατοποιούνται από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και χωρίς τη διαµεσολάβηση της ιδίας. Γενικώς, 
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η WIND Ελλάς δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στην επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή του µε άλλη, αντιστοίχου 
αξίας. Ο Συνδροµητής δεν δύναται να ζητήσει µείωση παγίων ή χρεώσεων εκ του λόγου της µη δυνατότητας χρήσεως του Εξοπλισµού, καθ’ όσο διάστηµα αυτός δεν λειτουργεί για 
οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα είτε να προβαίνει σε άµεση αντικατάσταση του Εξοπλισµού είτε να παρέχει προσωρινή αντικατάσταση αυτού κατά 
το διάστηµα επισκευής του Εξοπλισµού, προκειµένου να µπορεί ο Συνδροµητής να πραγµατοποιεί κανονική χρήση των υπηρεσιών του Προγράµµατος.
10. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία, τους όρους της Σύµβασης, τα χρηστά ήθη και τις οδηγίες της 
Εταιρείας, όπως αυτές αναγράφονται στα συστήµατα πρόσβασης στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, στις υπηρεσίες διαδικτύου (internet) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail account) ή 
κοινοποιούνται µε άλλο τρόπο στο Συνδροµητής από την Εταιρεία. Προς αποφυγή παρερµηνειών, κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου 
συνδροµητή, η αποστολή µη ζητηθεισών ή/και µεγάλου αριθµού µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) προς λίστες παραληπτών και παρά τη θέλησή τους (spamming), η χρήση 
του διαδικτύου µε σκοπό την παρεµπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνοµου, πειρατικού ή πορνογραφικού 
υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδοµένων, στοιχείων και κωδικών άλλου συνδροµητή, µε ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η µη ενηµέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του 
κωδικού πρόσβασης του Συνδροµητή ή χρήσης των προσωπικών δεδοµένων του παρά τη θέλησή του. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της περιεχόµενο που 
αντιβαίνει στο νόµο, τα χρηστά ήθη και τη Σύµβαση, το οποίο τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της µε νόµιµο τρόπο. Κακή χρήση εκ µέρους του Συνδροµητή δίνει στην Εταιρεία το δικαίωµα 
καταγγελίας, ολικής ή µερικής διακοπής παροχής υπηρεσιών αλλά και κάθε άλλο εκ του νόµου δικαίωµα, όπως ενδεικτικά αποκατάστασης κάθε ζηµίας αυτής. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι 
δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχοµένου που µεταδίδεται µέσω του δικτύου της και εποµένως ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε το περιεχόµενο στο οποίο ο Συνδροµητής 
αποκτά πρόσβαση ή/και λαµβάνει µέσω των Υπηρεσιών που του παρέχονται από την Εταιρεία.  
11. Ο Συνδροµητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Εξοπλισµού και υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε οφειλόµενο από τη Σύµβαση ποσό. Ο Εξοπλισµός 
παρέχεται µε εγγύηση, όπως καθορίζεται επίσηµα από τον κατασκευαστή του.
12. Ο Συνδροµητής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων, χαρακτηριστικών και χρεώσεων του οικονοµικού Προγράµµατος που έχει επιλέξει, όπως αυτοί 
εκάστοτε ισχύουν, δυνάµει του σχετικού τιµοκαταλόγου της WIND Ελλάς. 
13. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να τροποποιεί ή/και να καταργεί τους παρόντες Ειδικούς Όρους ή/και την προβλεπόµενη στους παρόντες όρους δυνατότητα και τη 
σχετική προσφορά της αλλά και τις σχετικές χρεώσεις του Προγράµµατος και των Πακέτων, µε σχετική προς τούτο ενηµέρωση του Συνδροµητή µέσω του διαδικτυακού της τόπου και του 
λογαριασµού που αυτός λαµβάνει, παρέχοντάς του το δικαίωµα καταγγελίας της παρούσης συµβάσεως εντός ενός (1) µηνός από την ανωτέρω ενηµέρωση.
14. Κατά την αποµακρυσµένη πρόσβαση στον Εξοπλισµό για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του, της αυτόµατης ή µη υποστήριξης και παραµετροποίησης αυτού καθώς και 
της αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού του η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά και µόνο δεδοµένα στατιστικού χαρακτήρα, που αφορούν στις επιδόσεις του Εξοπλισµού. 
Τα εν λόγω δεδοµένα περιορίζονται στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των παραπάνω σκοπών. Η αποθήκευσή τους διαρκεί µόνο για το χρονικό διάστηµα, που είναι απαραίτητο 
για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, το οποίο πάντως δεν ξεπερνά τις 24 ώρες. Η πρόσβαση γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό της Εταιρείας. Τα 
παραπάνω δεδοµένα έχουν µοναδικό αποδέκτη την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, η αποµακρυσµένη πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στον 
Εξοπλισµό, δεν επεκτείνεται επ’ ουδενί στην τερµατική συσκευή του Συνδροµητή και δεν αφορά σε εξωτερικά στοιχεία ή στο περιεχόµενο της επικοινωνίας.
15.  Ο Συνδροµητής δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία του που τίθενται επί της παρούσας Αίτησης, καθώς και όλες οι δηλώσεις του επ’ αυτής είναι ακριβείς και αληθινές και τις αποδέχεται 
απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα. 
16.  Οι ανωτέρω Ειδικοί Όροι ισχύουν από κοινού µε τους Γενικούς Όρους της Αίτησης Σύνδεσης Συνδροµητή, ο αριθµός της οποίας αναγράφεται ανωτέρω, µε το σύνολο των οποίων ο 
Συνδροµητής δηλώνει υπεύθυνα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Σε περίπτωση που οι παρόντες Ειδικοί Όροι έρχονται σε αντίθεση µε τους Γενικούς Όρους, υπερισχύουν οι 
παρόντες Ειδικοί Όροι έναντι των Γενικών Όρων.

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ Ο/H ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.


