ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET
Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και
το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 66), με
Α.Φ.Μ. 099936189 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03) (εφεξής «η Εταιρεία») και του Πελάτη
με τα στοιχεία που αναγράφονται στην μπροστινή πλευρά του παρόντος (εφεξής «ο Πελάτης»),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
Σε συγκεκριμε+ να πακε+ τα παροχη+ ς τηλεπικοινωνιακω+ν υπηρεσιω+ν σταθερη+ ς τηλεφωνι+ ας
καθορι+ζεται στην περιγραφη+ του πακε+ του πως οι υπηρεσι+ες φωνη+ ς παρε+ χονται με+ σω διαδικτυ+ ου.
Στις περιπτω+σεις αυτε+ ς, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ IP,
ΧΩΡΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ. Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
Κατα+ τη χρη+ ση των Τηλεπικοινωνιακω+ν Υπηρεσιω+ν υπα+ ρχει η δυνατο+ τητα διεκπεραι+ωσης
κλη+ σεων προς τον αριθμο+ ε+ κτακτης ανα+ γκης «112». Στην περι+πτωση αυτη+ , η δυνατο+ τητα
αποστολη+ ς στις αρμο+ διες αρχε+ ς των στοιχει+ων θε+ σης καλου+ ντος θα περιορι+ζεται, ο+ μως, μο+ νο στη
διευ+ θυνση εγκατα+ στασης του Πελα+ τη, η+ τοι στη διευ+ θυνση ο+ που θα λειτουργει+ ο Τερματικο+ ς
Εξοπλισμο+ ς. Επιπλε+ ον, υπα+ ρχει πιθανο+ τητα υ+ παρξης καθυστερημε+ νης παρα+ δοσης η+ αποτυχι+ας
παρα+ δοσης της κλη+ σης στην υπηρεσι+α ε+ κτακτης ανα+ γκης, ενδεικτικα+ σε περιπτω+σεις βλαβω+ν,
ει+τε στον Τερματικο+ Εξοπλισμο+ η+ στο δι+κτυο του Πελα+ τη, ως εκ του+ του δεν ει+ναι εγγυημε+ νη η
δυνατο+ τητα πραγματοποι+ησης κλη+ σεων σε αριθμου+ ς ε+ κτακτης ανα+ γκης. Σε περι+πτωση που
μελλοντικα+ οι Τηλεπικοινωνιακε+ ς Υπηρεσι+ες θα παρασχεθου+ ν και σε διαφορετικο+ σημει+ο απο+
αυτο+ που ε+ χει δηλω+σει ο Πελα+ της ως μο+ νιμη εγκατα+ σταση και διευ+ θυνση+ του και ιδι+ως εα+ ν οι
Τηλεπικοινωνιακε+ ς Υπηρεσι+ες θα παρασχεθου+ ν με νομαδικο+ χαρακτη+ ρα, η Εταιρει+α θα
καταβα+ λλει κα+ θε δυνατη+ προσπα+ θεια, προκειμε+ νου να μην υπα+ ρχει διαφοροποι+ηση στην
ποιο+ τητα της υπηρεσι+ας, εφο+ σον ισχυ+ ουν οι ι+διες συνθη+ κες στο δι+κτυο και στην υποδομη+ του
α+ κρου του Πελα+ τη.
Ορισμοί
Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν το ακόλουθο
νόημα:
Αίτηση: η αίτηση παροχής υπηρεσιών η οποία υπογράφεται από τον Πελάτη ή από
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα
που έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία.
Πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρεία για την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την πρόσβασή του στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της
Εταιρείας και τιμολογείται από την Εταιρεία.
Σύμβαση: η πλήρης νομική και εμπορική σχέση της Εταιρείας και του Πελάτη η οποία διέπεται
από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Αίτηση, τους παρόντες
Γενικούς Όρους και τα Παραρτήματα.
Κάτοχος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης: ο εγγεγραμμένος στα αρχεία ενός δημόσιου
τηλεπικοινωνιακού οργανισμού ως κάτοχος μιας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με
γεωγραφικό αριθμό για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Tε+ λη Συνδρομητω+ν σταθερη+ ς τηλεφωνι+ας: νοου+ νται τα τε+ λη που καταβα+ λλονται υπε+ ρ του
Δημοσι+ου και τα οποι+α επιβαρυ+ νουν αποκλειστικα+ τον Πελα+ τη.
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, πρόσβασης
στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά ADSL/VDSL) που παρέχονται στον Πελάτη από την Εταιρεία,
έτσι όπως περιγράφονται στην Αίτηση και στην παρούσα σύμβαση ή/και οποιαδήποτε

υπηρεσία επιλέξει να παράσχει εμπορικά η Εταιρεία στο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντάς την
στον επίσημο τιμοκατάλογό της.
Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας και η υποδομή αυτού,
που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
στον Πελάτη. Το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο περιλαμβάνει ιδιόκτητες υποδομές της Εταιρείας
και δίκτυο κατασκευασμένο από αυτή καθώς επίσης και δίκτυα τρίτων παρόχων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, με τους οποίους η Εταιρεία
διατηρεί συμβατικές σχέσεις χρήσης του δικτύου τους ή διασύνδεσης με αυτό.
Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός: ο τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός (modem, router
κ.λ.π. και όποιος άλλος κρίνεται αναγκαίος για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών) που
είτε αγοράζει ελεύθερα ο Πελάτης από την αγορά είτε τον προμηθεύεται από την Εταιρεία, με
ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. με παραχώρηση), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική
πολιτική της Εταιρείας για τους σκοπούς της παρούσης σύμβασης και για όσο χρόνο αυτή
ευρίσκεται σε ισχύ.
Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση: H απ’ ευθείας σύνδεση με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της Εταιρείας
για παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τόσο του φυσικού
φορέα (τοπικό βρόχο) όσο και του αριθμού ή των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον Πελάτη
καθώς επίσης και υπηρεσιών δεδομένων (ADSL/VDSL/Internet).
Φορέας/Οργανισμός: Είναι ο κάθε φορέας, οργανισμός, εταιρεία ή Αρχή που εμπλέκεται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην υλοποίηση/ενεργοποίηση της παροχής
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU) ή/και στην υλοποίηση της φορητότητας
αριθμών ή στην ενεργοποίηση οιαδήποτε άλλης υπηρεσίας (π.χ. ΑΡΥΣ) που είναι αναγκαία για
την παροχή των Υπηρεσιών που αιτείται ο Πελάτης.
ΦΠΑ: νοει+ται ο φο+ ρος προστιθε+ μενης αξι+ας, ο οποι+ος επιβα+ λλεται και περιλαμβα+ νεται στο
συνολικο+ ποσο+ του λογαριασμου+ που εκδι+δει η Εταιρι+α. Ο ΦΠΑ επιβαρυ+ νει αποκλειστικα+ τον
Πελα+ τη.
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Ο Πελάτης υπογράφει την Αίτηση και τη Σύμβαση για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών. Η Εταιρεία δικαιούται να ζητεί τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία
αποδεικνύουν την ταυτότητα του Πελάτη, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του, τον Α.Φ.Μ., σε
περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπό του και κάθε άλλο σχετικό με την
προσήκουσα εκτέλεση της παρούσης έγγραφο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην
ενεργοποιήσει τη Σύμβαση εάν κρίνει ότι ο Πελάτης είναι αφερέγγυος, εάν ο Πελάτης δεν έχει
εξοφλήσει ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του ή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία,
κοινοποιώντας την απόφαση αυτή στον Πελάτη.
1.2 Ο Πελάτης πέραν της Αιτήσεως και της Συμβάσεως υποχρεούται να προσκομίσει κάθε
αναγκαίο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις
προς την Εταιρεία, ιδιαίτερα όσα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
απευθύνονται σε τρίτους Φορείς/Οργανισμούς και η υπογραφή των οποίων απαιτείται
προκειμένου να διαβιβαστούν από την Εταιρεία ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για την κατ’ εκτίμηση
ημερομηνία ενεργοποίησής του, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εργασιών ολοκλήρωσης
της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης με το Τηλεπικοινωνιακό της Δίκτυο. Ιδιαίτερα, στην
περίπτωση που χρησιμοποιείται και δίκτυο τρίτου τηλεπικοινωνιακού παρόχου, η Εταιρεία
ενημερώνει τον Πελάτη για την ημερομηνία ενεργοποίησης αμέσως μόλις ενημερωθεί σχετικά
από το Φορέα/Οργανισμό. Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης
διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στο Φορέα/Οργανισμό. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση
μη ενεργοποίησης ή καθυστέρησης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών από το Φορέα/Οργανισμό, η
Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του
Φορέα/Οργανισμού εκ της ισχύουσας νομοθεσίας.

1.3.1 Οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο εφόσον ο Κάτοχος της
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης έχει παράσχει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπογράψει ή/και
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. O Κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης
ευθύνεται πλήρως για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία του.
1.3.2 Σε περίπτωση που η παρούσα αφορά και μεταβίβαση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης σε
άλλο πρόσωπο, ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω τα ακόλουθα: α) Οι Τηλεπικοινωνιακές
Υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τα στοιχεία της ταυτότητάς
του, υπογράψει ή/και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο Κάτοχος της
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης έχει αιτηθεί στην μπροστινή όψη της παρούσης και συναινέσει
στη μεταβίβαση αυτή στα στοιχεία του Πελάτη, κατανοώντας πως εφεξής παύει να συνιστά
Κάτοχο της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης.
1.3.3 Ο Πελάτης ζητεί από την Εταιρεία και αποδέχεται πως θα λαμβάνει τις
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες κάνοντας χρήση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης και
αποδέχεται ότι θα χρεώνεται από την Εταιρεία για τις ληφθείσες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
αλλά και για τα τέλη απόκτησης και διατήρησης της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND ως
Κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης.
1.3.4 Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση της Τηλεπικοινωνιακής
Σύνδεσης WIND ή άλλου παρόχου από τον Πελάτη.
1.3.5 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ήδη χρησιμοποιεί τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες της
Εταιρείας μέσω Επιλογής Φορέα ή Προεπιλογής Φορέα (CS ή CPS) και προβαίνει στη παρούσα
Σύμβαση, εξακολουθεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές μέχρι την ενεργοποίηση της
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης. Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής
Σύνδεσης δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους ανωτέρας βίας και εκτός ελέγχου της
Εταιρείας, τότε ο Πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω CPS και
βάσει της αρχικής σύμβασης που είχε καταρτιστεί στην έναρξη της παροχής υπηρεσιών από τη
WIND. Τυχόν μεταβίβαση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης δεν δύναται να λάβει χώρα εάν
δεν ολοκληρωθεί η μεταφορά της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης στο δίκτυο της WIND.
1.4 Ο Πελάτης επιλέγει στην «Αίτηση Ενεργοποίησης Υπηρεσίας» τις υπηρεσίες τις οποίες
επιθυμεί, συμπληρώνοντας επίσης και το «Παράρτημα Α “Φόρμα Υπηρεσίας”».
WIND Business Double Play
Συνδυαστικό προϊόν υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης, που
περιλαμβάνει στη χρέωσή του δωρεάν χρόνο ομιλίας προς προορισμούς όπως
αυτοί διατυπώνονται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο της υπηρεσίας.
WIND Business Telephony
Προϊόν υπηρεσιών σταθερής που περιλαμβάνει στη χρέωσή του δωρεάν χρόνο ομιλίας προς
προορισμούς όπως αυτοί διατυπώνονται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο της υπηρεσίας
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.1 Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και για
την προσήκουσα παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο
μέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η διατήρηση των λειτουργιών του
Δικτύου που εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της, τηρώντας το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών που
επιβάλλεται από τους σχετικούς Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιεσδήποτε
άλλες διατάξεις του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων που
προβλέπουν αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών. Η
Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, στη διεύθυνση http://www.wind.gr στοιχεία για
την ποιότητα των υπηρεσιών της. H Εταιρεία προβαίνει τακτικά σε ενέργειες αναβάθμισης
δικτύου, ώστε οι πελάτες της να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες, μέσα στο πλαίσιο των
περιορισμών της τεχνολογίας, της απόστασης του πελάτη από τις υποδομές της (κέντρο) αλλά
και εξωγενών παραγόντων, όπως η ποιότητα του βρόχου, η εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου
του πελάτη κ.λ.π. Με τις ενέργειες αυτές η Εταιρεία φροντίζει, ώστε ο λόγος συγκέντρωσης στο
δίκτυό της να είναι καλύτερος του 1:60. Σε περίπτωση που ο λόγος συγκέντρωσης είναι
χειρότερος, αυτό θα συμβαίνει για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και μέχρι να

ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες αναβάθμισης. Η Εταιρεία μπορεί να θέτει εκτός
λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για τη
διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου εφόσον τούτο έχει ρητά
γνωστοποιηθεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στον τύπο ή
στην ιστοσελίδα της ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ενημερώνει
τους Συνδρομητές της 24 ώρες πριν για τα ανωτέρω περιστατικά μέσω του διαδικτυακού της
τόπου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο Συνδρομητής έχει παράσχει την
ηλεκτρονική του διεύθυνση στον πάροχο για σχετική αλληλογραφία και ενημερώσεις. Εάν,
όμως, χρησιμοποιείται δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισμού, τότε η ανωτέρω ενημέρωση
πραγματοποιείται, αφού ο εν λόγω Φορέας/Οργανισμός την παράσχει στην Εταιρεία.
2.2 Με εξαίρεση την περίπτωση του όρου 2.1., εάν η διαθεσιμότητα του δικτύου της Εταιρείας
ή/και των παρεχόμενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής
υπαιτιότητας της Εταιρείας, η Εταιρεία οφείλει, κατόπιν σχετικού αιτήματος βλάβης του
Πελάτη που υποβάλλεται στον τηλεφωνικό αριθμό 8005001277 της Εταιρείας, σε επόμενο
λογαριασμό να πιστώσει τον Πελάτη με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του
παγίου τέλους που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που ξεκινάει από την επόμενη εργάσιμη
της αναγγελίας της βλάβης από τον Πελάτη, μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας των
παρεχόμενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, είτε αφορά στην υπηρεσία σταθερής
τηλεφωνίας, είτε σε αυτή του Internet είτε και των δύο. Ο χρόνος αποκατάστασης και οι
σχετικοί δείκτες ποιότητας δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο (site) της εταιρείας στην
ιστοσελίδα http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko/. Εφόσον
οιαδήποτε δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της
Εταιρείας, ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί από το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας ή/και
από την ιστοσελίδα της σχετικά με το χρόνο ολοκλήρωσης τυχόν εργασιών συντήρησης ή
άρσης βλαβών. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα υπέχει για τις άμεσες ή/και έμμεσες ζημίες που
τυχόν υπέστη ο Πελάτης, για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή
για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης εκτός εάν αυτές οφείλονται
αποκλειστικά σε υπαιτιότητά της.
2.3 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πλημμελή
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών ή/και άλλων δικτύων τρίτων προσώπων ή για τη
δρομολόγηση της εξερχόμενης κλήσης από το σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο
Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή για την απόληξη της εξερχόμενης κλήσης στο δίκτυο προορισμού
του καλούμενου αριθμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για την ποιότητα της
κλήσης (εισερχόμενης ή εξερχόμενης), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από άλλο δίκτυο ή
καταλήγει σε άλλο δίκτυο και η ποιότητα εξαρτάται αντικειμενικά και για λόγους τεχνικούς
και από άλλα δίκτυα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις
υπηρεσίες διαδικτύου (internet).
2.4 Στην περι+πτωση που η Εταιρει+α προμηθευ+ σει στον Πελα+ τη τον Τηλεπικοινωνιακο+ Εξοπλισμο+ ,
οι βλάβες ή δυσλειτουργίες του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού που παρέχεται στον Πελάτη
επιδιορθώνονται από την Εταιρεία καθ’ όσον χρόνο ο εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητά
της και σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου εγγύησης που παρέχει είτε η Εταιρεία είτε ο
κατασκευαστής του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι βλάβες ή
δυσλειτουργίες επιδιορθώνονται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό
του με πρωτοβουλία του Πελάτη χωρίς καμία ανάμιξη της Εταιρείας και σύμφωνα με τους
όρους της σχετικής εγγύησης. Για την παροχη+ των υπηρεσιω+ν υποστη+ ριξης και επιδιο+ ρθωσης
βλαβω+ν η Εταιρει+α ε+ χει το δικαι+ωμα και τη διακριτικη+ ευχε+ ρεια να αποκτα+ απομακρυσμε+ νη
προ+ σβαση στον Τηλεπικοινωνιακο+ Εξοπλισμο+ του Πελα+ τη. Η απομακρυσμε+ νη προ+ σβαση θα
εκτελει+ται αποκλειστικα+ και μο+ νο για τους σκοπου+ ς της επισκο+ πησης της λειτουργι+ας του
Τηλεπικοινωνιακου+ Εξοπλισμου+ , της αυτο+ ματης η+ μη υποστη+ ριξης και παραμετροποι+ησης αυτου+
καθω+ς και της αυτο+ ματης ενημε+ ρωσης του λογισμικου+ του Τηλεπικοινωνιακου+ Εξοπλισμου+ . Σε
περι+πτωση που ο Πελα+ της ανακαλε+ σει τη συγκατα+ θεση+ του προς την Εταιρει+α για την

απομακρυσμε+ νη προ+ σβαση+ της στον Τηλεπικοινωνιακο+ Εξοπλισμο+ του Πελα+ τη, η Εταιρει+α δε θα
φε+ ρει ουδεμι+α υποχρε+ ωση απε+ ναντι στον Πελα+ τη για την παροχη+ υπηρεσιω+ν υποστη+ ριξης και
επιδιο+ ρθωσης βλαβω+ν.
2.5 Σε περίπτωση παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου , η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να επανεκκινεί τη σύνδεση όταν γίνεται συνεχής χρήση 72 ωρών. Η
σύνδεση θα αποκαθίσταται αυτόματα εντός λίγων δευτερολέπτων.
2.6 Η Εταιρεία υποχρεούται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών αυτής –
Ομάδας Εξυπηρέτησης WIND (τηλ.: 13800 να εξετάζει κάθε αίτημα του Πελάτη σχετικά με την
παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των
υπηρεσιών και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους σε περίπτωση βλαβών. Η Εταιρεία δεν
φέρει καμία ευθύνη για τον απαιτούμενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες
από ή εμπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς.
2.7 Στην περίπτωση ενεργοποίησης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND, εφόσον Πελάτης δεν
αιτηθεί φορητότητα του υπάρχοντος αριθμού του, ο αριθμός κλήσης θα ορίζεται από την
Εταιρεία. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται για τον αριθμό κλήσης του εγγράφως από το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών της Εταιρείας πριν την ενεργοποίηση της
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND. Στην περίπτωση που επιθυμεί τη μεταβολή του αριθμού
κλήσης θα πρέπει να καταβάλει τα ανάλογα τέλη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα
τιμοκατάλογο.
2.8 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει τη μεταφορά του αριθμού λόγω αλλαγής διεύθυνσης,
η Εταιρεία θα υλοποιήσει τη μεταφορά υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη δυνατότητα
παροχής Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND στη νέα διεύθυνση και ο Πελάτης θα πρέπει να
καταβάλει τα ανάλογα τέλη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η Εταιρεία θα
ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με το εάν δύναται να προβεί στη μεταφορά εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος μεταφοράς από τον
Πελάτη αλλά και για τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης στη νέα διεύθυνση του Πελάτη, εφόσον
είναι εφικτή η μεταφορά. Εφόσον είναι εφικτή η μεταφορά, η Εταιρεία δεν εγγυάται πως οι
ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και εν γένει η ποιότητα της υπηρεσίας στη νέα διεύθυνση
του Πελάτη θα είναι αντίστοιχες αυτών που είχε ο Πελάτης στην προηγούμενη διεύθυνσή του.
2.9 H Εταιρεία κατά την κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή
εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσης ή πάγιο τέλος
επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Πελάτη.
2.10 Οι ονομαστικές ταχύτητες δεν είναι εγγυημένες αλλά αποτελούν τις μέγιστες δυνατές
ταχύτητες επειδή εξαρτώνται από συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της
Εταιρείας. Η μέγιστη επιτευχθείσα ονομαστική ταχύτητα ανόδου/καθόδου της παρεχόμενης
στον Πελάτη γραμμής θα καθορίζεται μετά από την ενεργοποίηση. Η με+ γιστη απο+ δοση της
γραμμη+ ς, δηλαδη+ η ταχυ+ τητα συγχρονισμου+ , εξαρτα+ ται α+ μεσα απο+ την ποιο+ τητα του φυσικου+
με+ σου – καλω+δια χαλκου+ - του τοπικου+ αστικου+ δικτυ+ ου καθω+ς και της εσωτερικη+ ς καλωδι+ωσης
στο κτι+ριο του Πελα+ τη. Σε κα+ θε περι+πτωση η Εταιρει+α θα καταβα+ λει κα+ θε δυνατη+ προσπα+ θεια
για την παρα+ δοση της υπηρεσι+ας στον Πελα+ τη σε υπα+ ρχουσα υποδομη+ που τηρει+ τις
προδιαγραφε+ ς και κανο+ νες εγκατα+ στασης ασθενω+ν ρευμα+ των. Η Εταιρει+α ενδε+ χεται να προτει+νει
στον Πελα+ τη την επισκευη+ – αντικατα+ σταση της εσωτερικη+ ς καλωδι+ωσης, εφο+ σον κα+ τι τε+ τοιο
κριθει+ απαραι+τητο, κατο+ πιν τεχνικου+ ελε+ γχου και σχετικω+ν μετρη+ σεων δικτυ+ ου. Η Εταιρει+α δεν
θα φε+ ρει καμι+α ευθυ+ νη για ατελη+ η+ ανεπαρκη+ απο+ ληξη καλωδι+ου που καταλη+ γει στο κτι+ριο του
Πελα+ τη και το οποι+ο χρι+ζει οποιασδη+ ποτε τροποποι+ησης η+ αντικατα+ στασης (ατομικε+ ς γραμμε+ ς,
ε+ λλειψη εισαγωγη+ ς, ε+ λλειψη χαλυ+ βδινου κυτι+ου, κλπ).
2.11 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την πιθανή διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του
πελάτη κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας στο βαθμό που δεν ελέγχεται από
αυτήν.

2.12. Η Εταιρι+α παρε+ χει τη δυνατο+ τητα δωρεα+ ν προ+ σβασης σε Υπηρεσι+ες Εκτα+ κτου Ανα+ γκης, η+ τοι
προς τον αριθμο+ 112 η+ τους λοιπου+ ς αριθμου+ ς ε+ κτακτης ανα+ γκης, ο+ πως αυτοι+ ορι+ζονται απο+ την
εκα+ στοτε ισχυ+ ουσα νομοθεσι+α.
2.13. Η Εταιρει+α λαμβα+ νει ο+ λα τα κατα+ λληλα με+ τρα και εφαρμο+ ζει Στρατηγικε+ ς Επιχειρησιακη+ ς
Συνε+ χειας, με στο+ χο την προ+ ληψη και αντιμετω+πιση περιστατικω+ν που αφορου+ ν την ασφα+ λεια,
ακεραιο+ τητα, τυχο+ ν απειλε+ ς και τυχο+ ν αδυναμι+ες των συστημα+ των της, οι οποι+ες ε+ χουν α+ μεση
επι+πτωση στη διαθεσιμο+ τητα των παρεχομε+ νων υπηρεσιω+ν της στο κοινο+ , ακολουθω+ντας τις
απαιτη+ σεις που προκυ+ πτουν απο+ το ισχυ+ ον κανονιστικο+ πλαι+σιο.
2.14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2015/2120 και τον Εθνικό Κανονισμό Ανοιχτού Διαδικτύου 876/7Β/2019
(«ΕΚΑΔ») η Εταιρεία αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε κίνηση, χωρίς αποκλεισμούς, περιορισμούς ή
παρεμβάσεις και ανεξαρτήτως του αποστολέα και του παραλήπτη, του περιεχομένου στο οποίο έχει
γίνει πρόσβαση ή του διανεμηθέντος περιεχομένου, των χρησιμοποιούμενων ή παρεχόμενων
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή του χρησιμοποιούμενου τερματικού εξοπλισμού.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της κίνησης, πέραν των εύλογων μέτρων, εκτός αν αυτό
είναι αναγκαίο και μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, ούτως ώστε: α) να συμμορφωθεί με το
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο β) να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου, των
υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω του δικτύου της και του τερματικού εξοπλισμού των τελικών χρηστών· γ) να
προλάβει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από
τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογες
κατηγορίες κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας μας: hips://www.wind.gr/gr/netneutrality/, το περιεχόμενο της οποίας διευκρινίζεται
εφεξής ότι αποτελεί τμήμα της παρούσας σύμβασης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες για ενδεικτικές παραμέτρους ποιότητας για την εκτέλεση συνηθισμένων
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο (instant messaging, email, web browsing, data download, music
streaming, video streaming…) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας : hips://
www.wind.gr/gr/netneutrality/
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία διατηρει+ το δικαι+ωμα να εφαρμόζει μέτρα περιορισμού του όγκου ή της ταχύτητας που
θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδίως τη
χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας μας: hips://www.wind.gr/gr/netneutrality/
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η Εταιρεία διατηρει+ το δικαι+ωμα να εισάγει περιορισμούς στη χρήση του τερματικού εξοπλισμού
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδίως τη
χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας μας: hips://www.wind.gr/gr/netneutrality/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Εταιρεία διατηρει+ το δικαι+ωμα να προσφέρει υπηρεσίες πέραν των υπηρεσιών πρόσβασης στο
διαδίκτυο, βελτιστοποιημένες για συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες ή συνδυασμό
αυτών, εφόσον η βελτιστοποίηση είναι αναγκαία ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για συγκεκριμένο
επίπεδο ποιότητας του περιεχομένου, των εφαρμογών ή των υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες δε
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Εφόσον ο Πελάτης αιτηθεί την ενεργοποίηση μίας Εξειδικευμένης Υπηρεσίας, ενημερώνεται
προσηκόντως από την Εταιρεία για τα ακόλουθα:
α) τις ελάχιστες αντικειμενικές απαιτήσεις ποιότητας/ χωρητικότητας,
β) τις εγγυημένες τιμές ποιότητας, αν υπάρχουν,

γ)την ενδεχόμενη επίδραση της Εξειδικευμένης Υπηρεσίας στην ποιότητα σύνδεσης του Πελάτη στο
Διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: hips://www.wind.gr/gr/
netneutrality/
Επιπροσθε+ τως, επισημαι+νεται πως οι ταχυ+ τητες λη+ ψης και μεταφο+ ρτωσης των υπηρεσιω+ν
προ+ σβασης στο διαδι+ κτυο επηρεα+ ζονται απο+ πλει+ στους παρα+ γοντες, ο+ πως η ποιο+ τητα
τηλεπικοινωνιακω+ν δικτυ+ ων τρι+των, ει+τε του κοινοποιημε+ νου φορε+ α εκμετα+ λλευσης που παρε+ χει
τον τοπικο+ βρο+ χο ει+τε διασυνδεδεμε+ νων
παρο+ χων, η ποιο+ τητα των εξυπηρετητω+ν (servers) των παρο+ χων υπηρεσιω+ν και περιεχομε+ νου η+
του δικτυ+ ου που αυτοι+ χρησιμοποιου+ ν, το μη+ κος και η ποιο+ τητα του χα+ λκινου καλωδι+ου που
συνδε+ ει το χω+ρο του Πελα+ τη με το αστικο+ κε+ ντρο που τον υποστηρι+ζει, η κατα+ σταση, το μη+ κος
και η ποιο+ τητα της καλωδι+ωσης στην οικι+α και τους χω+ρους του Πελα+ τη, η ποιο+ τητα και
χωρητικο+ τητα του δικτυ+ ου, καιρικε+ ς συνθη+ κες, ω+ρες αιχμη+ ς, παρεμβολε+ ς λο+ γω εγκατα+ στασης και
λειτουργι+ας α+ λλων διατα+ ξεων σταθερη+ ς συ+ νδεσης, η ποιο+ τητα του τερματικου+ εξοπλισμου+ του
Πελα+ τη αλλα+ και α+ λλοι παρα+ γοντες ο+ πως, ενδεικτικα+ , παρα+ γοντες εκτο+ ς της σφαι+ρας ευθυ+ νης
της Εταιρει+ας, η+ τοι η αδυναμι+α επε+ κτασης και αναβα+ θμισης του Δικτυ+ ου λο+ γω μονομερω+ν
πρα+ ξεων η+ παραλει+ψεων της διοι+κησης, οι καθυστερη+ σεις ο+ σον αφορα+ στην αδειοδο+ τηση του
Δικτυ+ ου απο+ τη δημο+ σια διοι+κηση, αποφα+ σεις της δημο+ σιας διοι+κησης που δυσχεραι+νουν την
ανωτε+ ρω αδειοδο+ τηση κ.ο.κ..
Οι παρα+ γοντες αυτοι+ δυ+ νανται να οδηγου+ ν σε αποκλι+σεις απο+ τις αναμενο+ μενες η+ διαφημιζο+ μενες
ταχυ+ τητες λη+ ψης και μεταφο+ ρτωσης. Για τον λο+ γο αυτο+ και οι ονομαστικε+ ς ταχυ+ τητες
ευρυζωνικη+ ς προ+ σβασης δεν ει+ναι εγγυημε+ νες αλλα+ αποτελου+ ν τις με+ γιστες δυνατε+ ς, καθω+ς
εξαρτω+νται απο+ ο+ λους τους ανωτε+ ρω παρα+ γοντες.
Εκτός από τις περιπτώσεις περιστατικών ανωτέρας βίας, παράπονα σχετικά με την ποιότητα των
υπηρεσιών εξετάζονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κατόπιν ελέγχου της Εταιρείας,
παρέχονται συγκεκριμένα μέτρα επανόρθωσης/ή και παροχή εναλλακτικών λύσεων όπως αλλαγής
εμπορικού πακέτου σε άλλη (χαμηλότερη) ταχύτητα, ανάλογα με το μέγεθος των αποκλίσεων και
ανάλογα με τις παρεχόμενες τεχνολογικές δυνατότητες & διαθεσιμότητα δικτύου στην διεύθυνση
εγκατάστασης υπηρεσιών του Πελάτη.
Σε περιπτώσεις σημαντικής, συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης αρνητικής απόκλισης και εφόσον τα
αρχικώς προτεινόμενα από την Εταιρεία μέτρα επανόρθωσης δεν παρέχουν επαρκές αντιστάθμισμα ή
η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία
υποβολής του παράπονου, με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στην
Εταιρεία, ο Συνδρομητής έχει τα δικαιώματα που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία για έκτακτη
καταγγελία της συμβάσεως.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
3.1 Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και
ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει στην Αίτηση και τα λοιπά αναγκαία για την
ενεργοποίηση έγγραφα.
3.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία εντός επτά (7) ημερών και εγγράφως (με
fax ή επιστολή) τυχόν μεταβολή των στοιχείων (προσωπικών ή άλλων, όπως ενδεικτικά της
ταχυδρομικής του διεύθυνσης, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, του αριθμού κινητού
τηλεφώνου) που περιλαμβάνονται στην Αίτηση ή/και έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία. Σε
αντίθετη περίπτωση, πάσα επίδοση γίνεται εγκύρως στη δηλωθείσα επί της Αιτήσεως
διεύθυνση, με την επιφύλαξη της Εταιρείας να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.
3.3 Ο Πελάτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται και κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία, να
επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρείας στην κατοικία του και την
πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίσκεται εγκατεστημένο εκεί αλλά
και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες
εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και της
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή
εκτέλεση της Σύμβασης. Ενδεικτικά, στις ανωτέρω εργασίες πιθανώς να περιλαμβάνεται
εγκατάσταση οπτικής ίνας εντός της πολυκατοικίας, σύνδεσή της με τον κατανεμητή της

πολυκατοικίας, σύνδεση του τελευταίου με οπτική ίνα με το διαμέρισμα του Πελάτη μέσω
κλιμακοστασίου, τοποθέτηση νέας τηλεφωνικής πρίζας οπτικών ινών στο διαμέρισμα κ.ο.κ..
Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα φροντίζει για τη μικρότερη δυνατή όχληση της
πολυκατοικίας και των διαμενόντων σε αυτή, ενώ οι εργασίες θα είναι μικρής κλίμακας, θα
περιγράφονται προηγουμένως στον Πελάτη με λεπτομέρεια και η Εταιρεία θα αποκαθιστά
τυχόν φθορές που θα προκαλούνται κατά την εγκατάσταση. O Πελάτης οφείλει να ενημερώνει
τον διαχειριστή της πολυκατοικίας σχετικά με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ευθύνεται,
μάλιστα, απέναντι στην Εταιρεία και οφείλει να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη προηγούμενη
συναίνεση τρίτων προσώπων για τα ανωτέρω σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα δικαιούνται να
αρνηθούν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο χώρο του Πελάτη ή σε κοινόχρηστο χώρο.
Εφόσον η ανωτέρω πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας και εν γένει η διενέργεια
των απαιτούμενων εργασιών κατά τα ανωτέρω δεν καταστούν εφικτά, η Εταιρεία δεν θα φέρει
ευθύνη για τη σύνδεση του Πελάτη με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και την ενεργοποίηση των
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που έχει αιτηθεί αυτός. Σε περίπτωση που κατόπιν πρότερης
συνεννόησης με τον Πελάτη, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Εταιρείας ή τρίτου παρόχου
κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας μεταβούν στη διεύθυνση του Πελάτη με σκοπό τη
διαπίστωση και επίλυση τυχόν βλάβης που έχει αναγγείλει ο Πελάτης στην Εταιρεία, αλλά δεν
επιτραπεί η είσοδός τους στο χώρο του Πελάτη, είτε λόγω απουσίας του Πελάτη είτε για
οποιοδήποτε άλλο λόγο είτε διαπιστωθεί πως η βλάβη υφίσταται στο τμήμα του δικτύου που
ανήκει στον Πελάτη, ο Πελάτης χρεώνεται με τέλος άσκοπης μετάβασης σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την καλή λειτουργία του
εσωτερικού του δικτύου, δηλ. από το σημείο εισόδου του καλωδίου της τηλεπικοινωνιακής
σύνδεσης μέχρι το χώρο εγκατάστασης του τερματικού εξοπλισμού. Το τμήμα αυτό του
δικτύου ανήκει στον Πελάτη, ο οποίος ευθύνεται και βαρύνεται αποκλειστικά για την
επιδιόρθωση των βλαβών στο τμήμα αυτό. Επιπλέον, ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως για την
καλωδίωση και την ποιότητά της, τόσο για τη σύνδεση της πολυκατοικίας με το
Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο όσο και εντός της πολυκατοικίας, από τον κατανεμητή μέχρι την
οικία του αλλά και για την καλωδίωση εντός της οικίας του. Εάν τμήμα της καλωδίωσης
εγκαταστάθηκε από την Εταιρεία, τότε αυτή θα το συντηρεί για όσο χρονικό διάστημα ο
Πελάτης θα είναι συνδεδεμένος στο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και θα λαμβάνει τις
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες της Εταιρείας, χωρίς κάποια πρόσθετη ευθύνη της τελευταίας
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Σε περίπτωση
καταγγελίας, λήξεως ή λύσεως της παρούσης συμβάσεως, η Εταιρεία δεν θα έχει πλέον
υποχρέωση συντήρησης των ανωτέρω καλωδιώσεων που εγκατέστησε η Εταιρεία στην
πολυκατοικία ή/και την οικία του Πελάτη ούτε κάποια άλλη ευθύνη έναντι του Πελάτη από
την εν λόγω αιτία, όπως ενδεικτικά για τη λειτουργία και ποιότητά τους.
3.4 Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στο
Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στον υπάρχοντα εξοπλισμό που εξυπηρετεί τη σύνδεσή του με
αυτό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας επεμβάσεως. Εάν ο Πελάτης
προμηθεύτηκε τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό από την Εταιρεία, τότε σε περίπτωση βλάβης ή και
καταστροφής του τερματικού εξοπλισμού που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (ελαφρά και
βαριά αμέλεια, κάθε βαθμός δόλου) επιβαρύνεται με το κόστος αντικατάστασης του
εξοπλισμού που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα ευρώ (90€). Ο εξοπλισμός
παρέχεται με εγγύηση που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του, πληροφορία που
δημοσιεύεται, ανάλογα με τον κατασκευαστή, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν
φέρει ευθύνη για βλάβες, πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή μη παροχή υπηρεσιών που οφείλονται
σε επέμβαση ή ρύθμιση του εξοπλισμού που εξυπηρετεί τη σύνδεσή του από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη του Πελάτη ή που οφείλονται σε
χρήση τερματικού εξοπλισμού που δεν προμήθευσε στον Πελάτη.

3.5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης
κλήσεων ορισμένων αριθμών, κλήσεων αριθμού ΕΠΑΚ ή ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω άλλου
παρόχου, εφόσον έχει Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση WIND.
3.6 Ο Πελάτης 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 στον Πελάτη από την Εταιρεία.
3.7 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης, η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, κατά την κρίση της, να
καταγγείλει την παρούσα ή/και να προβεί άμεσα σε μερική ή/και ολική διακοπή της υπηρεσίας,
προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες της αλλά και την ίδια από ανεπιθύμητες ενέργειες
και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των προσφερομένων υπηρεσιών.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Εταιρεία ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή
παραλείψεις του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία της Εταιρείας
και η Εταιρεία δικαιούται να καλεί τον Πελάτη ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές
διαδικασίες ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Δικαστηρίων.
3.8 Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της Εταιρείας, τις ισχύουσες τιμές και
τις οδηγίες για προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από το δικτυακό τόπο ή τα
σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
3.9 Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την ύπαρξη εξοπλισμού (συναγερμός,
fax, POS κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένος με τη τηλεφωνική γραμμή του. H Εταιρεία δεν φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για τη παρεχόμενη
σύνδεση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3.10 Σε περίπτωση που ζητείται ενεργοποίηση της υπηρεσίας σε νέα τηλεφωνική γραμμή
(Ανενεργός Βρόχος), ο Πελάτης υποχρεούται να κατασκευάσει με δικές του δαπάνες αν δεν
υπάρχει ήδη, ένα δισύρματο τηλεφωνικό κύκλωμα για κάθε ανενεργό βρόχο στο εσωτερικό
του κτηρίου των εγκαταστάσεών του, του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον κατανεμητή
της οικοδομής και το άλλο στη διάταξη απόληξης του κυκλώματος της γραμμής που θα
βρίσκεται στο χώρο εγκατάστασης. Για τις ανάγκες λειτουργίας της τερματικής συσκευής θα
πρέπει να μεριμνήσει για την ύπαρξη ηλεκτρικής παροχής (πρίζας) στα 220 Volt.
3.11. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να αλλάζει το πρόγραµµα στο οποίο εντάχθηκε κατ’ επιλογήν
του µε την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά να µεταβαίνει από
πρόγραµµα µε µεγαλύτερο πάγιο σε πρόγραµµα µε µικρότερο πάγιο, χωρίς την προηγούµενη
έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την αποκλειστική της επιλογή και
ευχέρεια αλλά και σύµφωνα µε εµπορικές της εκτιµήσεις να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα αιτήµατα
αυτά του Πελάτη ή / και να επιβάλλει τέλος για τις περιπτώσεις αλλαγής προγράµµατος, όπως αυτό
θα καθορίζεται κάθε φορά από την εµπορική πολιτική της και θα δηµοσιεύεται στον επίσηµο
τιµοκατάλογο της Εταιρείας στο διαδικτυακό της τόπο (www.wind.gr/).
3.12. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να µεταβιβάζει τη σύνδεσή του σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την
αποκλειστική της επιλογή και ευχέρεια αλλά και σύµφωνα µε εµπορικές της εκτιµήσεις να εγκρίνει ή
να απορρίπτει τα αιτήµατα αυτά του Πελάτη ή / και να επιβάλλει τέλος για τη µεταβίβαση της
σύνδεσης του Πελάτη, όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά από την εµπορική πολιτική της και θα
δηµοσιεύεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο της Εταιρείας στο διαδικτυακό της τόπο (www.wind.gr/).
Στις περιπτώσεις αυτές, το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο µεταβιβάζεται η σύνδεση οφείλει να
υπογράψει νέα σύµβαση µε την Εταιρεία.
3.13. Ο Πελάτης θα πρέπει να ενεργεί µε κάθε επιµέλεια και να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας για
τους κωδικούς πρόσβασης στο δίκτυο, στον εξοπλισµό (π.χ. modem/router) και στις υπηρεσίες της
Εταιρείας. Οι ανωτε+ ρω κωδικοι+ παρε+ χονται για προσωπικη+ χρη+ ση του Πελα+ τη και μο+ νο και ο
Πελα+ της ευθυ+ νεται για τυχο+ ν μη εξουσιοδοτημε+ νη χρη+ ση τους, ενημερω+νοντας α+ μεσα και
εγγρα+ φως την Εταιρει+α για τυχο+ ν απω+λεια η+ μη εξουσιοδοτημε+ νη χρη+ ση τους απο+ τρι+τα
προ+ σωπα. Κατα+ το χρονικο+ δια+ στημα με+ χρι να περιε+ λθει στην Εταιρει+α το σχετικο+ ε+ γγραφο

ενημε+ ρωσης, ο Πελα+ της ευθυ+ νεται αποκλειστικα+ και μο+ νον αυτο+ ς για οποιαδη+ ποτε ζημι+α η+ βλα+ βη
προκυ+ ψει σε αυτο+ ν η+ την Εταιρει+α απο+ παρα+ νομη χρη+ ση των Τηλεπικοινωνιακω+ν Υπηρεσιω+ν.
Συστήνεται να ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες για τη δηµιουργία κωδικού χρήσης, ενδεικτικά
του εξοπλισµού και πρόσβασης στο Διαδίκτυο :
• Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να δηµιουργούνται µε συνδυασµό δύο (2) τουλάχιστον
διαφορετικών ειδών χαρακτήρων (αριθµοί, γράµµατα, ειδικοί χαρακτήρες)
• Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ένα επαρκές ελάχιστο µήκος (τουλάχιστον 8
ψηφία)
• Να µην χρησιµοποιούνται εκ νέου πρόσφατοι κωδικοί
• Να µην ακολουθούνται συγκεκριµένα υποδείγµατα κατά τη δηµιουργία τους
• Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αλλάζουν τουλάχιστον κάθε 90 ηµέρες.
3.14. Βασικη+ και απαραι+τητη προϋ πο+ θεση για την παροχη+ των Τηλεπικοινωνιακω+ν Υπηρεσιω+ν
στον Πελα+ τη αποτελει+ η υ+ παρξη λειτουργου+ σας συ+ νδεσης με το δημο+ σιο δι+κτυο ηλεκτρικη+ ς
ενε+ ργειας και εν γε+ νει η αδια+ λειπτη παροχη+ ηλεκτρικη+ ς ενε+ ργειας στις εγκαταστα+ σεις του
Πελα+ τη, προκειμε+ νου να λειτουργει+ ο απαιτου+ μενος τερματικο+ ς εξοπλισμο+ ς για την παροχη+ των
Τηλεπικοινωνιακω+ν Υπηρεσιω+ν αλλα+ και για τις λοιπε+ ς ανα+ γκες του Τηλεπικοινωνιακου+ Δικτυ+ ου,
ο+ πως ενδεικτικα+ τη λειτουργι+α του επι+ τη βα+ ση της τεχνολογι+ας VoIP. Σε περι+πτωση μη παροχη+ ς
ηλεκτρικη+ ς ενε+ ργειας, η Εταιρει+α δεν θα ευθυ+ νεται για τη μη λειτουργι+α του απαιτου+ μενου
τερματικου+ εξοπλισμου+ η+ /και τη μη παροχη+ η+ την πλημμελη+ παροχη+ των Τηλεπικοινωνιακω+ν
Υπηρεσιω+ν και ο Πελα+ της δεν θα δυ+ ναται να ζητη+ σει επιστροφη+ ποσω+ν η+ να αμφισβητη+ σει τις
χρεω+σεις της Εταιρει+ας η+ /και να αρνηθει+ την καταβολη+ παγι+ων η+ α+ λλων χρεω+σεων.
3.15. . Απαγορευ+ εται ρητα+ η μεταπω+ληση, υπομι+σθωση, παραχω+ρηση χρη+ σης και σε κα+ θε
περι+πτωση η με οποιονδη+ ποτε τρο+ πο εμπορικη+ εκμετα+ λλευση απο+ τον Πελα+ τη των Υπηρεσιω+ν
που του παρε+ χει η Εταιρι+α με+ σω της Αι+τησης Συ+ νδεσης. Περαιτε+ ρω απαγορευ+ εται η παροχη+
οποιουδη+ ποτε ει+δους υπηρεσιω+ν ηλεκτρονικω+ν επικοινωνιω+ν σε τρι+τους, με αντι+τιμο η+ χωρι+ς,
με+ σω των Υπηρεσιω+ν που η Εταιρι+α παρε+ χει στον Πελα+ τη.
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ADSL/ΙΝΤΕRΝΕΤ & VDSL
4.1.1 Ο Πελάτης οφείλει να αποκτήσει τον απαιτούμενο για τη χρήση ADSL/VDSL εξοπλισμό
και εν συνεχεία να ενεργοποιήσει την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που θα του
δοθούν από την Εταιρεία με την παραλαβή του εξοπλισμού και που είναι επίσης διαθέσιμες
μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Ο εξοπλισμός
που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την ελληνική ή κοινοτική
νομοθεσία και ενδεδειγμένος για την πρόσβαση στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.
4.1.2 Τα ονόματα χρήστη (user name) και οι κωδικοί (password), είτε για υπηρεσίες είτε για
πρόσβαση στον εξοπλισμό της Εταιρείας, χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο
Πελάτης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή
αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την παράνομη
χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού
πρόσβασης (password) του Πελάτη ή χρήσης του από τρίτο (με ή χωρίς τη συναίνεση του
Πελάτη), ο Πελάτης οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Κατά το χρονικό
διάστημα μέχρι να περιέλθει στην Εταιρεία το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, ο Πελάτης
ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή
την Εταιρεία από παράνομη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.
4.1.3 Σε συμπλήρωση των ανωτέρω (υπό 3.6) αναφερόμενων, κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά,
η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου πελάτη, 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 πελάτη, με ή χωρίς τη συναίνεση
αυτού, η μη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του
Πελάτη 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 Πελάτη δίνει στην Εταιρεία τα δικαιώματα του όρου 3.7 ανωτέρω.
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 Πελάτης αποκτά πρόσβαση ή/και λαμβάνει μέσω των Υπηρεσιών που
του παρέχονται από την Εταιρεία.
4.1.4 Σε περίπτωση παροχής της σύνδεσης ADSL/VDSL από την Εταιρεία και κατόπιν αιτήματος
του Πελάτη, η Εταιρεία δύναται να παραδίδει τον απαραίτητο Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό
στον Πελάτη, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική
της Εταιρείας, πριν την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ADSL/VDSL. Αν το ζητήσει ο Πελάτης, η
Εταιρεία προβαίνει σε εγκατάσταση του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού στο χώρο του
Πελάτη με δαπάνη του Πελάτη σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του Τηλεπικοινωνιακού
Εξοπλισμού.
4.1.5. Επισημαίνεται πως η υπηρεσία VDSL πιθανώς να μην είναι διαθέσιμη για το σύνολο των
πελατών που διαθέτουν Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση της Εταιρείας. Ο έλεγχος της
διαθεσιμότητας διενεργείται πριν την υποβολή της Αίτησης και επαναλαμβάνεται μετά την
υποβολή της. Σε περίπτωση που κατόπιν της υποβολής της Αίτησης διαπιστωθεί ότι η παροχή
της υπηρεσίας VDSL δεν είναι τεχνικά εφικτή ο Πελάτης ενημερώνεται από την Εταιρεία εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Κατόπιν της ενημέρωσής του, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα είτε
να αιτηθεί να λάβει την υπηρεσία ADSL είτε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας ή ότι επιθυμεί να λάβει άλλη υπηρεσία της Εταιρείας.
4.2. Β.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΡ η+ /και ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
4.2.1. Σε περι+πτωση που παρε+ χονται στον Πελα+ τη υπηρεσι+ες φωνη+ ς με+ σω διαδικτυ+ ου η+
πρωτοκο+ λλου ΙΡ με δρομολο+ γηση της κλη+ σης και με+ σω διαδικτυ+ ου, επισημαι+νεται πως η παροχη+
της εν λο+ γω υπηρεσι+ας εξαρτα+ ται το+ σο απο+ τη συ+ νδεση του Πελα+ τη στο διαδι+κτυο ο+ σο και απο+ τη
χρησιμοποι+ηση του ειδικου+ Τερματικου+ Εξοπλισμου+ που θα παρα+ σχει προς του+ το η Εταιρει+α στον
Πελα+ τη. Σε περι+πτωση που ο Πελα+ της αρνηθει+ η+ δεν παραλα+ βει για οιονδη+ ποτε λο+ γο τον ειδικο+
Τερματικο+ Εξοπλισμο+ που παρε+ χει η Εταιρει+α για τις υπηρεσι+ες φωνη+ ς με+ σω διαδικτυ+ ου, ρητω+ς
συμφωνει+ται και γι+νεται αποδεκτο+ απο+ τον Πελα+ τη ο+ τι η Εταιρει+α δεν θα ευθυ+ νεται για τη μη
δυνατο+ τητα χρη+ σης των εν λο+ γω υπηρεσιω+ν φωνη+ ς με+ σω διαδικτυ+ ου απο+ αυτο+ ν και ο Πελα+ της
δεν θα ε+ χει καμι+α αξι+ωση κατα+ της Εταιρει+ας για το λο+ γο αυτο+ , ο+ πως ενδεικτικα+ δεν θα μπορει+ να
αξιω+σει μει+ωση του τιμη+ ματος, λο+ γω μη δυνατο+ τητας χρη+ σης της εν λο+ γω υπηρεσι+ας φωνη+ ς
με+ σω διαδικτυ+ ου, καθω+ς η εν λο+ γω αδυναμι+α θα οφει+ λεται σε δικη+ του υπαιτιο+ τητα και δη τη μη
παραλαβη+ του κατα+ λληλου Τερματικου+ Εξοπλισμου+ . Επιπλε+ ον, η υπηρεσι+α φωνη+ ς με+ σω
διαδικτυ+ ου ει+ναι πιθανο+ να σταματη+ σει να λειτουργει+ η+ να διακοπει+ σε περι+πτωση διακοπη+ ς
ρευ+ ματος.
4.2.2 Ο ανωτε+ ρω ειδικο+ ς Τερματικο+ ς Εξοπλισμο+ ς ανη+ κει κατα+ κυριο+ τητα στην Εταιρει+α και ο
Πελα+ της οφει+ λει να μην παρεμβαι+νει καθ’ οιονδη+ ποτε τρο+ πο στον Τερματικο+ Εξοπλισμο+ . Με τη
λη+ ξη η+ λυ+ ση της παρου+ σης συμβα+ σεως ο Πελα+ της οφει+ λει να επιστρε+ ψει στην Εταιρει+α τον εν
λο+ γω ειδικο+ Τερματικο+ Εξοπλισμο+ σε καλη+ κατα+ σταση η+ να αποκαταστη+ σει την αξι+α του
Τερματικου+ Εξοπλισμου+ , σε περι+πτωση απω+λειας, κλοπη+ ς η+ καταστροφη+ ς, μερικη+ ς η+ ολικη+ ς,
αυτου+ , καταβα+ λλοντας στην Εταιρει+α το κο+ στος αγορα+ ς του Τερματικου+ Εξοπλισμου+ κατα+ το
χρο+ νο καταγγελι+ας, λη+ ξεως η+ λυ+ σεως της παρου+ σης συμβα+ σεως. Στις περιπτω+σεις αυτε+ ς η
Εταιρει+α θα ενημερω+νει τον Πελα+ τη τηλεφωνικω+ς η+ με ο+ ποιο α+ λλο προ+ σφορο τρο+ πο (για
παρα+ δειγμα αποστολη+ συ+ ντομου γραπτου+ μηνυ+ ματος – SMS – στο αριθμο+ κινητου+ που ε+ χει
δηλω+σει ο Πελα+ της στην Εταιρει+α ως τηλε+ φωνο επικοινωνι+ας η+ με αποστολη+ ηλεκτρονικου+
μηνυ+ ματος – e-mail – στο λογαριασμο+ που ε+ χει δηλω+σει ο Πελα+ της στην Εταιρει+α) για την

υποχρε+ ωση+ του να επιστρε+ ψει τον Τερματικο+ Εξοπλισμο+ και για το κο+ στος αγορα+ ς του, καλω+ντας
τον να επιστρε+ ψει τον Τερματικο+ Εξοπλισμο+ που κατε+ χει εντο+ ς τρια+ ντα ημερολογιακω+ν ημερω+ν
απο+ την πραγματοποι+ηση της κλη+ σεως η+ την αποστολη+ του μηνυ+ ματος. Με την πα+ ροδο της εν
λο+ γω προθεσμι+ας η Εταιρει+α θα δυ+ ναται να χρεω+σει τον Πελα+ τη με το κο+ στος αγορα+ ς του
Τερματικου+ Εξοπλισμου+ , αποστε+ λλοντα+ ς του σχετικο+ λογαριασμο+ η+ τιμολο+ γιο.
4.2.3 Σε περι+πτωση που η Εταιρει+α παρε+ χει στον Πελα+ τη υπηρεσι+ες φωνη+ ς με+ σω διαδικτυ+ ου η+
πρωτοκο+ λλου ΙΡ με δρομολο+ γηση της κλη+ σης και με+ σω διαδικτυ+ ου και για τις εν λο+ γω υπηρεσι+ες
χορηγει+ στον Πελα+ τη γεωγραφικου+ ς αριθμου+ ς η+ εν γε+ νει πραγματοποιει+ται χρη+ ση γεωγραφικω+ν
αριθμω+ν κατα+ την εκτε+ λεση της παρου+ σης συμβα+ σεως, ρητω+ς συμφωνει+ται και γι+νεται αποδεκτο+
απο+ τον Πελα+ τη πως δεν επιτρε+ πεται να κα+ νει μο+ νιμη χρη+ ση των εν λο+ γω γεωγραφικω+ν αριθμω+ν
ε+ ξω απο+ την γεωγραφικη+ περιοχη+ για την οποι+α εκχωρου+ νται οι εν λο+ γω αριθμοι+.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
5.1 Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η Εταιρει+α ενημερω+νει τον Πελα+ τη για την ημερομηνι+α
ενεργοποι+ησης. Όταν χρησιμοποιει+ται και τηλεπικοινωνιακο+ δι+κτυο τρι+του παρο+ χου, ενδε+ χεται η
ενεργοποίηση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών να εξαρτάται από το Φορέα/Οργανισμό ο
οποίος υποχρεούται να ενεργεί εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει η νομοθεσία. Για το
λόγο αυτό, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του Φορέα/
Οργανισμού σχετικά με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης
επιλέξει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που συνδυάζουν υπηρεσίες φωνής και ADSL/VDSL, η
ενεργοποίηση της υπηρεσίας που θα λάβει χώρα πρώτη από το Φορέα/Οργανισμό θα αποτελεί
την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης υπό την επιφύλαξη του όρου 6.1. κατωτέρω. Σε
περι+πτωση που για την παροχη+ των Τηλεπικοινωνιακω+ν Υπηρεσιω+ν απαιτει+ται η εκτε+ λεση
εργασιω+ν στο χω+ρο του Πελα+ τη, η Εταιρει+α δυ+ ναται να χρεω+νει τον Πελα+ τη με το κο+ στος
εκτε+ λεσης των εν λο+ γω εργασιω+ν, εφο+ σον προηγουμε+ νως αυτο+ ς ε+ χει αποδεχτει+ την εν λο+ γω
χρε+ ωση. Ως αποδοχη+ τεκμαι+ρεται η υπογραφη+ του Παραρτη+ ματος των οικονομικω+ν ο+ ρων, στο
οποι+ο θα περιλαμβα+ νεται το κο+ στος των εν λο+ γω εργασιω+ν και το οφειλο+ μενο απο+ τον Πελα+ τη
ποσο+ γι’ αυτε+ ς. Στις περιπτω+σεις αυτε+ ς, η Εταιρει+α δεν θα προβαι+νει στην εκτε+ λεση των
εργασιω+ν, πριν την εξο+ φληση των ανωτε+ ρω χρεω+σεων, ενω+ σε περι+πτωση που ο Πελα+ της
καταγγει+ λει την παρου+ σα συ+ μβαση, ακο+ μη και πριν την ενεργοποι+ηση των Υπηρεσιω+ν, ο Πελα+ της
δεν θα ε+ χει το δικαι+ωμα διεκδι+κησης και επιστροφη+ ς των εν λο+ γω ποσω+ν, καθω+ς αυτα+ θα ε+ χουν
δαπανηθει+ για δικο+ του λογαριασμο+ , παραιτου+ μενος ρητω+ς και ανεπιφυλα+ κτως απο+ την
διεκδι+κηση+ τους δυνα+ μει του παρο+ ντος α+ ρθρου.
5.2 Η Σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου. Ο Πελάτης δύναται να επιλέξει μία από τις τρεις
δυνατότητες που του παρέχει η Εταιρεία και δη συμβόλαιο διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ή
συμβόλαιο διάρκειας δέκα οκτώ (18) μηνών ή συμβόλαιο διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών), αρχομένης από την ημερομηνία ενεργοποίησης του πελάτη (Ελάχιστη Διάρκεια). Κατά
την ημερομηνία συμπλήρωσης της συμβατικής διάρκειας, η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα
για αόριστο χρόνο, εκτός αν ο Πελάτης ή η Εταιρεία εγγράφως ζητήσουν τη μη ανανέωσή της
τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία συμβατικής λήξης της. Ο Πελάτης δύναται να
υποβάλλει, επίσης, τη σχετική καταγγελία μέχρι και την τελευταία ημέρα της συμβατικής
διάρκειας της συμβάσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία υλοποιεί το αίτημα του Πελάτη.
Σε περίπτωση που για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών χρησιμοποιείται το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισμού, τότε το εν λόγω αίτημα του Πελάτη
υλοποιείται, υπό την αίρεση της κατάργησης του βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον
τοπικό βρόχο. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία δεν τίθεται σε ισχύ, πριν την κατάργηση του
βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Η Σύμβαση δύναται επίσης να
ανανεωθεί για ορισμένο χρόνο δώδεκα (12) ή δεκαοκτώ (18) ή εικοσιτεσσάρων (24) μηνών
κατόπιν αιτήματος του Πελάτη προς την Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία δύναται,
κατά την κρίση της και στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της, να προσφέρει ως σχετικό
αντάλλαγμα στον Πελάτη για την ανανέωση ορισμένου χρόνου είτε έκπτωση συνδρομής είτε

καταναλωτικό αγαθό. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της ανανεωθείσας Συμβάσεως προ
της λήξης του ορισμένου χρόνου διάρκειας αυτής, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στην
Εταιρεία χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του ανταλλάγματος που έλαβε για την ανανέωση
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 κατωτέρω. Το αίτημα του
Πελάτη για την ως άνω ανανέωση της Συμβάσεως για ορισμένο χρόνο, δύναται να υποβληθεί
προς την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς (με ηχογράφηση της κλήσης από την Εταιρεία) είτε
εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικής αποδοχής σχετικής προσφοράς στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας με την χρήση ειδικού κωδικού επιβεβαίωσης. Ο πελάτης ευθύνεται για την ολοσχερή
καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών μέχρι την οριστική διακοπή τους. Παράλληλα, εφαρμόζεται αρχική ελάχιστη
διάρκεια (Αρχική Ελάχιστη Διάρκεια) δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή την
έναρξη ισχύος της συμβάσεως που είναι υποχρεωτική για τον Πελάτη, ανεξαρτήτως των
ανωτέρω επιλογών του και σε περίπτωση καταγγελίας πριν τη λήξη της ο Πελάτης οφείλει να
καταβάλλει στην Εταιρεία το ποσό των μηνιαίων παγίων που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της
εν λόγω αρχικής ελάχιστης διάρκειας των δύο (2) μηνών συν τυχόν εκπτώσεις που έλαβε επί
των ποσών του επισήμου και ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Εταιρείας, επιπροσθέτως τυχόν
άλλων χρεώσεων και τελών που πιθανώς να εφαρμόζει η Εταιρεία για την περίπτωση της
πρόωρης λύσεως της συμβάσεως.
5.3 Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αναίτια έπειτα από σχετική έγγραφη
ειδοποίηση της Εταιρείας, η οποία θα λογίζεται ότι ισχύει μετά από τριάντα (30) ημέρες από τη
λήψη της. Ο Πελα+ της δυ+ ναται να αιτηθει+, επι+σης, η σχετικη+ καταγγελι+α να ισχυ+ ει σε χρο+ νο
μικρο+ τερο των ανωτε+ ρω τρια+ ντα (30) ημερω+ν, ο οποι+ος σε κα+ θε περι+πτωση δεν δυ+ ναται να ει+ναι
μικρο+ τερος των δυ+ ο (2) εργασι+μων ημερω+ν απο+ τη σχετικη+ ειδοποι+ηση. Στις περιπτω+σεις αυτε+ ς η
Εταιρει+α υλοποιει+ το αι+τημα του Πελα+ τη. Σε περίπτωση που για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών χρησιμοποιείται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισμού, τότε το εν λόγω
αίτημα του Πελάτη υλοποιείται, υπο+ την αι+ρεση της κατα+ ργησης του βρο+ χου απο+ τον πα+ ροχο
προ+ σβασης στον τοπικο+ βρο+ χο. Σε κα+ θε περι+πτωση, η καταγγελι+α δεν τι+θεται σε ισχυ+ , πριν την
κατα+ ργηση του βρο+ χου απο+ τον πα+ ροχο προ+ σβασης στον τοπικο+ βρο+ χο. Σε περίπτωση
καταγγελίας της Σύμβασης από τον Πελάτη χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή από την
Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη, ο Πελάτης οφείλει πέραν της εξόφλησης των
λογαριασμών του έως τη χρονική στιγμή ισχύος της καταγγελίας, να καταβάλει επίσης στην
Εταιρεία τε+ λος διακοπη+ ς / καταγγελι+ας της Συ+ μβασης, στο οποι+ο θα περιλαμβα+ νονται τα κο+ στη
συ+ νδεσης του Τηλεπικοινωνιακου+ Δικτυ+ ου με το διαμε+ ρισμα η+ την πολυκατοικι+α του Πελα+ τη η+ σε
περι+πτωση που χρησιμοποιει+ται το τηλεπικοινωνιακο+ δι+κτυο τρι+του Φορε+ α/Οργανισμου+ ,
σύμφωνα με κλιμάκωση και ανάλογα με τον χρόνο που απομένει έως τη συμβατική λήξη, καθώς
επίσης και τις εκπτώσεις που τυχόν έλαβε επί των ποσών που προβλέπονται στον επίσημο και
δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Εταιρείας από την έναρξη ισχύος της παρούσης συμβάσεως και
μέχρι την ισχύ της καταγγελίας. Τα ανωτε+ ρω τε+ λη αποσυ+ νδεσης, ο υπολογισμο+ ς τους και κα+ θε
σχετικη+ λεπτομε+ ρεια, ο+ πως ενδεικτικα+ το κο+ στος συ+ νδεσης του διαμερι+σματος η+ /και της
πολυκατοικι+ ας με το Τηλεπικοινωνιακο+ Δι+ κτυο, ο Πι+ νακας κλιμα+ κωσης και ο τρο+ πος
υπολογισμου+ του τε+ λους, περιλαμβα+ νονται στην αι+τηση συ+ νδεσης του Πελα+ τη στο δι+κτυο της
Εταιρει+ας που επισυνα+ πτεται στην παρου+ σα συ+ μβαση, αποτελω+ντας αναπο+ σπαστο και ουσιω+δες
με+ ρος αυτη+ ς.
To ανωτέρω τέλος διακοπής / καταγγελίας της σύμβασης ορισμένου χρόνου, πριν την παρέλευση της
ορισμένης διάρκειάς της (Ελάχιστη Διάρκεια), δεν δύναται να υπερβαίνει το μικρότερο από τα
ακόλουθα: 1) το σύνολο της έκπτωσης μηνιαίου παγίου που έχει λάβει μέχρι τη στιγμή της διακοπής
συν το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο βάση
του πίνακα αποσβέσεων της Αίτησης Σύνδεσης για το μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των
αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα. Ειδικά σε περίπτωση που η καταγγελία της
Σύμβασης γίνει πριν την πάροδο 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ αυτής (Αρχική Ελάχιστη Διάρκεια), ο
Πελάτης καταβάλλει πάγια δύο μηνών συν το σύνολο της έκπτωσης δύο μηνιαίων παγίων συν το

εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο βάση του
πίνακα αποσβέσεων της Αίτησης Σύνδεσης για το μετά των πρώτων δύο μηνών της Σύμβασης
διάστημα ή 2) το ένα τρίτο του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το μετά τη χρονική στιγμή
επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της
σύμβασης ορισμένου χρόνου συν το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση κατασκευής
σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, επί τη
βάση του πίνακα αποσβέσεων της Αίτησης Σύνδεσης.
Το ανωτέρω ποσό αφορά στο κόστος που βαρύνει την Εταιρεία για την παροχή του
Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών υπό τους όρους της παρούσης.
Προκαταβληθέντα πάγια τέλη συμψηφίζονται με τις απαιτήσεις της Εταιρείας λόγω της
πρόωρης λύσης της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια αορίστου ισχύος της Σύμβασης ο Πελάτης
δύναται να καταγγείλει αυτήν αναίτια έπειτα από σχετική ειδοποίηση η οποία θα λογίζεται ότι
θα ισχύει μετά από τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της. Ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί,
επίσης, η σχετική καταγγελία να ισχύει σε χρόνο μικρότερο των ανωτέρω τριάντα (30) ημερών.
Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία υλοποιεί το αίτημα το Πελάτη. Σε περίπτωση που για την
παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών χρησιμοποιείται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
τρίτου Φορέα/Οργανισμού, τότε το εν λόγω αίτημα του Πελάτη υλοποιείται, υπό την αίρεση
της κατάργησης του βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Σε κάθε
περίπτωση, η καταγγελία δεν τίθεται σε ισχύ, πριν την κατάργηση του βρόχου από τον πάροχο
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.. Εφόσον ο Πελάτης έχει υποβάλλει αίτημα φορητότητας σε
άλλο πάροχο, τότε η φορητότητα υλοποιείται εντός των προθεσμιών που ορίζεται από τους
εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις του
Πελάτη έναντι της Εταιρείας βάσει του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης
καταγγείλει την παρούσα δίχως να υποβάλει αίτημα φορητότητας σε άλλο πάροχο, η
λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής του Πελάτη διακόπτεται από την ημερομηνία ισχύος της
καταγγελίας και ο αριθμός του μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο συνδρομητή μετά την πάροδο
περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διακοπής της υπηρεσίας.
5.4 Εφόσον ο Πελάτης το ζητήσει, η Εταιρεία δύναται να παρέχει στον Πελάτη καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης τον απαραίτητο Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό πρόσβασης στις
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ή και μια διάταξη τερματισμού γραμμής ISDN, με ή χωρίς
αντάλλαγμα, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική της πολιτική. Στις περιπτώσεις παραχώρησης
του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού στον Πελάτη από την Εταιρεία, με τη λήξη ή λύση της
Σύμβασης και εφόσον δεν υφίστανται οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη προς την
Εταιρεία, η κυριότητα του εξοπλισμού πρόσβασης ADSL/VDSL δύναται να περιέλθει στον
Πελάτη έναντι ανταλλάγματος κατά την εκάστοτε ακολουθούμενη εμπορική πολιτική της
Εταιρείας.
5.5 Με τον τερματισμό της Σύμβασης όλες οι εκατέρωθεν απαιτήσεις καθίστανται
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε τιμολόγιο, ήτοι εντός 30
ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και ο Πελάτης, εφόσον δεν καταστεί κύριος, οφείλει να
επιστρέψει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό στην Εταιρεία σε κατάσταση που δικαιολογείται
από τη συνήθη χρήση και φθορά από το χρόνο. Τυχόν δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού από
την Εταιρεία στον Πελάτη στο πλαίσιο πολιτικών εμπορικής προώθησης συνιστά χρησιδάνειο
και όχι δωρεάν μεταβίβαση κυριότητας. Σε περίπτωση που μετά την έκδοση εκκαθαριστικού
λογαριασμού προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ του Πελάτη, το υπόλοιπο αυτό συμψηφίζεται
με τυχόν οφειλές αυτού προς την Εταιρεία από άλλη αιτία και εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες
καταβάλλεται στο Πελάτη στον Τραπεζικό λογαριασμό που αυτός οφείλει να δηλώσει στην
Εταιρεία για την καταβολή του εν λόγω πιστωτικού υπολοίπου. Ο εν λόγω λογαριασμός πρέπει
να εμφανίζει ως δικαιούχο ή συν δικαιούχο τον Πελάτη και πρέπει να ανήκει σε Τράπεζα που
να είναι εγκατεστημένη και να λειτουργεί στην Ελλάδα. Η επιστροφή τυχόν πιστωτικών
υπολοίπων πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του εκκαθαριστικού

λογαριασμού και εφόσον ο Πελάτης έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία τον ανωτέρω
αναφερόμενο Τραπεζικό λογαριασμό.
5.6 Σε συμπλήρωση του όρου 1.3.5 ανωτέρω αναφορικά με τις υπηρεσίες CS και CPS, σε
περίπτωση που ο Κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από
τον Πελάτη και δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η μεταβίβαση της τηλεπικοινωνιακής συνδέσεως
στον Πελάτη και υποβάλει ο Κάτοχος αίτημα στην Εταιρεία περί τερματισμού της παρούσης, η
παρούσα θα λύεται σύμφωνα με το Άρθρο 5.3 ανωτέρω, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση
του Πελάτη.
5.7 Εάν η ενεργοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή
το αργότερο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσης, η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα
τον Πελάτη και θα καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ από της κοινοποιήσεως,
ενημερώνοντας παράλληλα τον Πελάτη για όλες τις υπάρχουσες εναλλακτικές δυνατότητες
που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης εφόσον
επιθυμεί να λάβει εναλλακτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από την Εταιρεία οφείλει να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, εκτός αν έχει εκ των προτέρων δηλώσει ότι επιθυμεί την
παροχή των Υπηρεσιών δυνάμει της προγενέστερης συμβάσεως.
5.8 Σε περίπτωση που η Σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος,
ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα εντός δεκατεσσάρων (14)
ημερών από της λήψεως της παρούσης. Η υπαναχώρηση λαμβάνει χώρα αζημίως. Ο Πελάτης
χρεώνεται μόνον για τη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών για το διάστημα μέχρι την
υπαναχώρησή του. Σε περίπτωση υπαναχώρησης στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, τυχόν
ποσά που θα έχουν καταβληθεί δυνάμει του όρου 5.1 της παρούσης συμβάσεως δεν θα είναι
δυνατό να αναζητηθούν και ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη πως
στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορεί να διεκδικήσει τα εν λόγω ποσά, καθώς αυτά θα έχουν
δαπανηθεί για δικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά δεν έχουν εξοφληθεί,
η Εταιρεία θα δύναται να τα διεκδικήσει, καθώς αυτά θα αφορούν σε κόστη που
πραγματοποιούνται υπέρ του Πελάτη και αυτός τα έχει αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως,
υπογράφοντας το Παράρτημα των οικονομικών όρων.
6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ
6.1 Για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης
WIND ο Πελάτης χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.
Στους παρόντες όρους επισυνάπτεται ο μέχρι σήμερα βασικός τιμοκατάλογος των υπηρεσιών
της Εταιρείας που περιλαμβάνει τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης, τα πάγια τέλη σύνδεσης, τα τέλη
αποσύνδεσης και επανασύνδεσης (εφόσον υπάρχουν), καθώς και τα τέλη, εφόσον υπάρχουν,
για τη λύση της σύμβασης, πριν την παρέλευση της ελάχιστης διάρκειάς της, τα οποία όλα
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συμβάσεως και δεσμεύουν τον Πελάτη.
Παράλληλα, ο Πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για τον επίσημο Τιμοκατάλογο και τις
χρεώσεις της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο: http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheriinternet/enimerotiko-uliko. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες, η χρέωση αρχίζει από την ημερομηνία
ενεργοποίησης αυτών των υπηρεσιών, όπως αυτή κοινοποιείται κάθε φορά από την Εταιρεία στον
Πελάτη. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης η χρέωση αρχίζει από την
ημερομηνία που καθίσταται διαθέσιμη η πρόσβαση στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, ήτοι με
την παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Στην
περίπτωση του όρου 5.1, εάν χρησιμοποιείται το δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισμού, η
ενεργοποίηση των υπηρεσιών ενδέχεται να μη λάβει χώρα ταυτόχρονα για λόγους που
αφορούν στο Φορέα/Οργανισμό, οπότε οι χρεώσεις του Πελάτη για την ενεργοποιημένη
υπηρεσία θα υπολογίζονται ως εάν ο Πελάτης να μην είχε επιλέξει εξαρχής την υπηρεσία που
δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.
Σε κα+ θε περι+πτωση που σε μι+α συ+ νδεση η+ σε συνδυασμο+ συνδε+ σεων (σταθερη+ ς η+ /και κινητη+ ς
τηλεφωνι+ας) εφαρμο+ ζονται περισσο+ τερες της μι+ας εκπτω+σεις, η ο+ ποια ε+ κπτωση που λαμβα+ νει ο

Πελα+ της συ+ μφωνα με το συμβο+ λαιο+ του και τις προσφορε+ ς της Εταιρει+ας θα υπολογι+ζεται ο+ χι επι+
του αρχικου+ παγι+ου αλλα+ επι+ του μειωμε+ νου κα+ θε φορα+ παγι+ου, λο+ γω προγενε+ στερων
εκπτω+σεων. Έτσι, εφο+ σον ο Πελα+ της δικαιου+ ται περισσο+ τερες απο+ μι+α εκπτω+σεις, κα+ θε
μεταγενε+ στερη ε+ κπτωση θα υπολογι+ζεται επι+ του μειωμε+ νου ποσου+ παγι+ου που θα προκυ+ πτει
μετα+ την εφαρμογη+ των προγενε+ στερων αυτη+ ς εκπτω+σεων.
Επιπλε+ ον, στην αι+τηση συ+ νδεσης παρατι+θεται ενδεικτικα+ μι+α πρω+τη αποτυ+ πωση της πιθανη+ ς
χρε+ ωσης του Πελα+ τη και συγκεκριμε+ να χρε+ ωση ανα+ πακε+ το υπηρεσιω+ν, προ+ σθετες υπηρεσι+ες
κ.ο.κ., η αρχικη+ τιμη+ τους με βα+ ση τον επι+σημο και δημοσιευμε+ νο τιμοκατα+ λογο της Εταιρει+ας και
η πιθανη+ χρε+ ωση, μετα+ την εφαρμογη+ των εκπτω+σεων. Εκ του γεγονο+ τος, μα+ λιστα, πως πολλε+ ς
απο+ τις εκπτω+σεις αυτε+ ς εξαρτω+νται απο+ τις τελικε+ ς επιλογε+ ς του Πελα+ τη αλλα+ και πιθανε+ ς
ενεργοποιη+ σεις η+ τροποποιη+ σεις στη συνολικη+ εικο+ να του στα συστη+ ματα της Εταιρει+ας μετα+ την
υπογραφη+ της συμβα+ σεω+ς του με την εταιρει+α, ρητω+ς συμφωνει+ται και γι+νεται αποδεκτο+ πως η
τελικη+ τιμη+ που θα αναγρα+ φεται κα+ θε φορα+ στον εκα+ στοτε μηνιαι+ο λογαριασμο+ που θα λαμβα+ νει
ενδε+ χεται να μην συμπι+πτει με αυτη+ που θα αναγρα+ φεται στην πρω+τη σελι+δα της αι+τησης
συ+ νδεσης αυτου+ . Οι ανωτε+ ρω παρεχο+ μενες εκπτω+σεις και προσφορε+ ς θα ισχυ+ ουν μο+ νο για την
ελα+ χιστη δια+ ρκεια της συμβα+ σεως, ο+ πως θα καθορι+ζεται στην αι+τηση συ+ νδεσης του Πελα+ τη και
μετα+ τη λη+ ξη της ελα+ χιστης δια+ ρκειας της συμβα+ σεως θα εφαρμο+ ζονται αυτομα+ τως και
αυτοδικαι+ως οι τιμε+ ς που καθορι+ζονται στον επι+σημο και δημοσιευμε+ νο τιμοκατα+ λογο της
Εταιρει+ας.
Επι+ σ ης, στις τιμε+ ς και τα ποσα+ αυτα+ που αποτυπω+ νονται στην αι+ τ ηση συ+ νδεσης
συμπεριλαμβα+ νεται ο ΦΠΑ και το τε+ λος συνδρομητω+ν σταθερη+ ς τηλεφωνι+ας που αντιστοιχει+ σε
κα+ θε τιμη+ – ποσο+ ξεχωριστα+ και ο+ χι το τε+ λος συνδρομητω+ν σταθερη+ ς τηλεφωνι+ας που θα
αντιστοιχει+ στο μηνιαι+ο λογαριασμο+ του Πελα+ τη μετα+ το α+ θροισμα ο+ λων των ποσω+ν που
αφορου+ ν στο λογαριασμο+ του, ο+ πως χρεω+σεις για προ+ σθετες υπηρεσι+ες η+ κλη+ σεις, των οποι+ων η
χρε+ ωση δεν συμπεριλαμβα+ νεται στο πα+ γιο του πακε+ του που επε+ λεξε ο Πελα+ της και τυχο+ ν α+ λλες
χρεω+σεις. Για το λο+ γο αυτο+ αλλα+ και σε περι+πτωση που μετα+ την υπογραφη+ της συμβα+ σεως ο
Πελα+ της αγορα+ σει προ+ σθετες υπηρεσι+ες η+ /και πραγματοποιη+ σει κλη+ σεις, των οποι+ων η χρε+ ωση
δεν συμπεριλαμβα+ νεται στο πα+ γιο του πακε+ του που ε+ χει επιλε+ ξει, ενδε+ χεται στον μηνιαι+ο
λογαριασμο+ που θα λαμβα+ νει να χρεωθει+ με διαφορετικα+ ποσα+ , απο+ αυτα+ που αναγρα+ φονται
στην αι+τηση συ+ νδεσης του Πελα+ τη.
Επιπροσθε+ τως, σε περι+πτωση που ο Πελα+ της ε+ χει λα+ βει κα+ ποια συνδυαστικη+ προσφορα+ κινητω+ν
η+ σταθερω+ν η+ σταθερου+ /ω+ν και κινητου+ /ω+ν, συ+ μφωνα με τα προβλεπο+ μενα στην αι+τηση
συ+ νδεσης αυτου+ , εα+ ν οποιαδη+ ποτε στιγμη+ δεν πληρου+ νται οι προϋ ποθε+ σεις, για τις οποι+ες δο+ θηκε
η εν λο+ γω προσφορα+ και η αντι+στοιχη ε+ κπτωση, ο+ πως ενδεικτικα+ μειωθει+ ο αριθμο+ ς των
σταθερω+ν η+ κινητω+ν που περιλαμβα+ νονται στην προσφορα+ η+ επιλε+ ξει η+ αλλα+ ξει ο Πελα+ της
πακε+ τα που δεν περιλαμβα+ νονται στη προσφορα+ , το+ τε οι εν λο+ γω εκπτω+σεις δεν θα
περιλαμβα+ νονται πλε+ ον στο μηνιαι+ο λογαριασμο+ που θα λαμβα+ νει ο Πελα+ της και ενδε+ χεται να
αυξηθει+ εξ’ αυτου+ του λο+ γου ο μηνιαι+ος λογαριασμο+ ς που λαμβα+ νει. Η WIND Ελλα+ ς διατηρει+ το
δικαι+ωμα, οποτεδη+ ποτε και συ+ μφωνα με το ισχυ+ ον ρυθμιστικο+ πλαι+σιο, να τροποποιει+,
επανακαθορι+ζει η+ και καταργει+ τις εν λο+ γω προσφορε+ ς και εκπτω+σεις της, ο+ πως προβλε+ πεται και
στο α+ ρθρο 12 της παρου+ σης.
Ειδικα+ για τους εταιρικου+ ς πελα+ τες, η Εταιρει+α ενδε+ χεται να προσφε+ ρει ειδικε+ ς προσφορε+ ς και
εκπτω+σεις που θα καθορι+ζονται ανα+ λογα με τον αριθμο+ των ενεργω+ν συνδε+ σεων του Πελα+ τη η+ /
και α+ λλους παρα+ γοντες. Οι ειδικε+ ς αυτε+ ς προσφορε+ ς και εκπτω+σεις θα αποστε+ λλονται στον
Πελα+ τη σε μεταγενε+ στερο χρο+ νο της υπογραφη+ ς της συμβα+ σεως απο+ τον Πελα+ τη και ανα+ λογα με
την πραγματικη+ ενεργοποι+ηση των γραμμω+ν που δη+ λωσε στην Εταιρει+α η+ και την πλη+ ρωση των
λοιπω+ν ο+ ρων, με βα+ ση τους οποι+ους υπολογι+στηκαν οι εν λο+ γω παρεχο+ μενες σε αυτο+ ν προσφορε+ ς
και εκπτω+σεις. Η αποστολη+ των ειδικω+ν αυτω+ν προσφορω+ν και εκπτω+σεων πραγματοποιει+ται
με+ σω ηλεκτρονικου+ ταχυδρομει+ου στη διευ+ θυνση που δηλω+νει υπευ+ θυνα ο Πελα+ της προς του+ το η+
στη διευ+ θυνση που ο Πελα+ της ε+ χει δηλω+σει για την αποστολη+ των μηνιαι+ων λογαριασμω+ν του η+ /
και με+ σω συ+ ντομου γραπτου+ μηνυ+ ματος (SMS) κατ’ απο+ λυτο επιλογη+ και κρι+ση της Εταιρει+ας.

6.2 Για την Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ο Πελάτης χρεώνεται
με πάγιο τέλος με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Η χρέωση αρχίζει
από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης κατά τα ανωτέρω. Ο
Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος ενεργοποίησης των υπηρεσιών ή/και της σύνδεσης από την
Εταιρεία βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
6.3 Για την ενεργοποίηση ή μεταφορά της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND, ο Πελάτης
χρεώνεται με τα αντίστοιχα τέλη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της
Εταιρείας. Ομοίως χρεώνεται και για την αλλαγή ή μεταφορά αριθμού κλήσης μετά την
ενεργοποίηση της Αιτήσεως Αριθμοδότησης.
6.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά
τιμοκαταλόγου και των τελών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
προβλέπονται στο παράρτημα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, εφόσον αυτό επιβάλλεται,
ενδεικτικά, από τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, το κόστος παροχής
των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από την Εταιρεία στον Πελάτη, τον πληθωρισμό και τους
κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Τυχόν αύξηση των τιμών του τιμοκαταλόγου και των
τελών συντήρησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στο
παράρτημα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, τίθεται σε ισχύ μετά από δύο (2) μήνες από την
εφαρμογή τους.. Εντός του ανωτέρω διαστήματος των δύο (2) μηνών ο Πελάτης θα δύναται να
αντιταχθεί στις ανωτέρω αυξήσεις που τον αφορούν και να καταγγείλει την παρούσα
σύμβαση. Με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, χωρίς να λάβει χώρα καταγγελία του
Πελάτη, θα τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης συναινεί στη συνέχιση της παρούσης συμβάσεως με τις
νέες αυξημένες χρεώσεις Τα ανωτέρω δεν ισχύουν όσον αφορά σε μειώσεις τιμολογίων ή
αυξήσεις τιμολογίων που αφορούν σε διεθνείς κλήσεις ή σε αυξήσεις τιμολογίων που αφορούν
σε κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντομους κωδικούς και κλήσεις σε μη
γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας),
όπου η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού σημείου, εύκολα αναγνωρίσιμου και
προσβάσιμου, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για τις ανωτέρω
αυξήσεις ένα (1) μήνα, πριν την εφαρμογή τους με τους ακόλουθους τρόπους: α) με σχετική
δημοσίευση της ως άνω αύξησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση hip://www.wind.gr/
gr/wind/gia-„n-etaireia/anakoinoseis/ και β) μέσω του λογαριασμού του, με αναφορά σε εμφανές
σημείο του λογαριασμού ή στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός με σχετική
ενημέρωση δια του τρόπου, με τον οποίο πραγματοποιείται η ειδοποίηση για την έκδοση του
λογαριασμού ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6.5 Η Εταιρεία θα εκδίδει λογαριασμό προς τον Πελάτη μηνιαίως ή κατ’ επιλογή της Εταιρείας
για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τους δύο (2) μήνες. Ο λογαριασμός μπορεί να
είναι έντυπος ή ηλεκτρονικός (Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού) ανάλογα με την επιλογή
του Πελάτη στην μπροστινή όψη της παρούσης. Στο λογαριασμό θα χρεώνεται: α) το σύνολο
των Υπηρεσιών και το ποσό που αντιστοιχεί σ’ αυτές, β) τα αναλογικά πάγια τέλη φωνής και
Υπηρεσιών, γ) τα τυχόν υπόλοιπα που αφορούν περιόδους προηγούμενες της ημερομηνίας
έκδοσης του λογαριασμού ή/και τυχόν ανεξόφλητα και απαιτητά υπόλοιπα άλλων
ακυρωμένων συνδέσεων του Πελάτη, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε κάθε εκδιδόμενο
τιμολόγιο έως την εξόφλησή τους, δ) τυχόν τέλη επανασύνδεσης ή αποσύνδεσης στο Δίκτυο, ε)
Φ.Π.Α. και τέλος σταθερής τηλεφωνίας αλλά και κάθε άλλο τέλος ή κρατικό φόρο, στ) τυχόν
προκαταβολή έναντι μελλοντικών χρεώσεων, ζ) κάθε άλλο χρέος του Πελάτη προς την
Εταιρεία. Τα εκάστοτε τιμολογούμενα πάγια μηνιαία τέλη συμφωνείται ότι προπληρώνονται
από τον Πελάτη. Ο ισχύων σήμερα τιμοκατάλογος επισυνάπτεται στην παρούσα. Κάθε νέος
τιμοκατάλογος που εκδίδεται με βάση τα παραπάνω θα αντικαθιστά τον εκάστοτε τρέχοντα.
6.6 Ο λογαριασμός είναι πληρωτέος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής
του και εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που ενδεχομένως έχει επιλεγεί από τον
Πελάτη και περιλαμβάνεται στην Αίτηση. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί εξοφλούνται: α)
στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της Εταιρίας, χωρίς επιβάρυνση ή β) σε εξουσιοδοτημένες

Τράπεζες που αναγράφονται κάθε φορά στο πίσω μέρος του λογαριασμού, όπου επιβάλλεται
επιπλέον επιβάρυνση, την οποία ορίζει το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. Καθυστέρηση
εξόφλησης του λογαριασμού επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας.
6.7 Ο Πελάτης ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Τηλεπικοινωνιακές
Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
6.8 Ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές
καταχωρίσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με
κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον
Πελάτη, συμφωνείται ότι ο λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από
την Εταιρεία και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου
για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει,
επιτρεπομένης της ανταποδείξεως.
6.9 Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε
μονομερή προσωρινή διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον
Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Πελάτη.
6.10 Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε
μονομερή οριστική διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη
λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, μόνο μετά την πάροδο
εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τα
παραπάνω και έπειτα από κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η
οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Πελάτη από το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο θα επέρχεται
χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης
εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών.
6.11 Σε περίπτωση προσωρινής ή/και οριστικής διακοπής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους
εκκρεμείς λογαριασμούς, καθώς και τα τέλη επανασύνδεσης, προκειμένου να επανασυνδεθεί
με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και να κάνει εκ νέου χρήση των Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών, με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή κατά τα κατωτέρω
αναφερόμενα, διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης και στα πάγια τέλη περιλαμβάνεται
προπληρωμένος χρόνος ομιλίας, του οποίου ο Πελάτης δεν μπόρεσε να κάνει χρήση λόγω της
προσωρινής φραγής, οπότε η Εταιρεία δεν δύναται να χρεώνει τα τέλη αυτά και δύναται να
χρεώνει μόνο το τέλος διαχείρισης σύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κόστη
λειτουργίας του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, το τέλος χρήσης Τοπικού Βρόχου, τέλη δικτύου,
αδειών κλπ, όπως τα ανωτέρω θα δημοσιεύονται κάθε φορά στον τιμοκατάλογο της εταιρείας
στο διαδικτυακό τόπο http://www.wind.gr. Κατά την προσωρινή διακοπή ο Πελάτης
ενημερώνεται για τις ανωτέρω χρεώσεις μέσω του λογαριασμού του και δύναται να αιτηθεί την
άμεση οριστική διακοπή του. Στην περίπτωση επανασύνδεσης, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του
δικαιώματός της να χορηγήσει νέο αριθμό σύνδεσης, εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από
την κατάργηση της σύνδεσης. Σε περίπτωση μεταφοράς της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης σε
άλλον πάροχο με αίτημα του Πελάτη, ο Πελάτης θα χρεώνεται για την παροχή των
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από την Εταιρεία έως τη στιγμή της μεταφοράς της γραμμής
στον επιλεγμένο πάροχο.
6.12. Η Εταιρι+α διαθε+ τει την υπηρεσι+α ανωτα+ του ορι+ου λογαριασμου+ με ε+ λεγχο κο+ στους,
συ+ μφωνα με την οποι+α ο Πελα+ της μπορει+ να επιλε+ γει τη διακοπη+ των παρεχο+ μενων υπηρεσιω+ν
σε περι+πτωση που οι εκτο+ ς προγρα+ μματος χρεω+σεις του μηνιαι+ου λογαριασμου+ του υπερβαι+νουν
το ανω+τατο ο+ ριο λογαριασμου+ που ο ι+διος ο Πελα+ της επε+ λεξε απο+ λι+στα επιλογω+ν που παρε+ χει η
Εταιρει+α. Η δυνατο+ τητα αυτη+ παρε+ χεται στην Αι+τηση Συ+ νδεσης που υπογρα+ φει ο Πελα+ της, ο+ που
καθορι+ ζει και το ανω+τατο ο+ ριο λογαριασμου+ που επιλε+ γει η+ στον τιμοκατα+ λογο που
περιλαμβα+ νεται στη συ+ μβαση του Πελα+ τη. Η διακοπη+ παροχη+ ς των υπηρεσιω+ν πραγματοποιει+ται

χωρι+ς ενημε+ ρωση του Πελα+ τη και μετα+ τη διαπι+στωση της υπε+ ρβασης του ανωτα+ του ορι+ου που
δεν μπορει+ να λαμβα+ νει χω+ρα σε χρο+ νο μεγαλυ+ τερο των πε+ ντε (5) εργασι+μων ημερω+ν απο+ την
πραγματοποι+ηση της υπε+ ρβασης. Ο Πελα+ της επιβαρυ+ νεται με ο+ λες τις χρεω+σεις που αντιστοιχου+ ν
στο δια+ στημα με+ χρι την εφαρμογη+ της φραγη+ ς, συμπεριλαμβανομε+ νων των ανωτε+ ρω πε+ ντε (5)
εργασι+μων ημερω+ν, με+ χρι τη διαπι+στωση της υπε+ ρβασης του ανωτα+ του ορι+ου λογαριασμου+ . Στις
περιπτω+σεις αυτε+ ς εφαρμο+ ζεται προσωρινη+ φραγη+ στη συ+ νδεση του Πελα+ τη, με+ χρι τη λη+ ξη της
μηνιαι+ας περιο+ δου τιμολο+ γησης του λογαριασμου+ του. Η τυχο+ ν επανενεργοποι+ηση της συ+ νδεσης,
πριν τη λη+ ξη της μηνιαι+ας περιο+ δου τιμολο+ γησης, εφο+ σον παρε+ χεται η δυνατο+ τητα αυτη+ ,
πραγματοποιει+ται συ+ μφωνα με τις διαδικασι+ες της Εταιρει+ας. Η Εταιρει+α δημοσιευ+ ει λεπτομερει+ς
οδηγι+ες και επεξηγη+ σεις ο+ σον αφορα+ στις υπηρεσι+ες ανωτα+ του ορι+ου λογαριασμου+ στο
διαδικτυακο+ της το+ πο (www.wind.gr). Η Εταιρει+α διατηρει+ το δικαι+ωμα οποτεδη+ ποτε να
τροποποιει+ την παρου+ σα παρα+ γραφο συ+ μφωνα με το α+ ρθρο 13.3 της παρου+ σας συ+ μβασης.
6.13. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οιουδήποτε λογαριασµού, η Εταιρία δικαιούται να
επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών του Πελάτη µε κάθε νόµιµο µέσο συµπεριλαµβανοµένης και
της εκδόσεως διαταγής πληρωµής, όπως και µέσω των εταιριών υποστήριξης εισπράξεων. Η
Εταιρεία συνεργάζεται µε τις κατωτέρω εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥΑΡ.ΜΑΕ

1

EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

EOS MATRIX A.E

ΑΦΜ: 999932147
ΔΟΥ: ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ:49364/01Ν
Τ/Β/01/43 (05)

2

STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

STATUS Α.Ε

ΑΦΜ:999860589
ΔΟΥ: ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ:50774/02/Β/
02/01

3

ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

PALADINO S.A

ΑΦΜ:099083430
ΔΟΥ: ΦΑΕΕ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ:52291/01Α
Τ/Β/02/238

4

FIRST CALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FIRST CALL ΑΕ

ΑΦΜ: 999862130
ΔΟΥ: ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ:51728/01Ν
Τ/Β/02/59(2010)

5

ORION SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ORION SERVICES
A.E.

ΑΦΜ.:800401320
ΔΟΥ:ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:
120267401000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/
ΝΣΗ - ΤΗΛ - FAX EMAIL - ΕΔΡΑ
Δ/ΝΣΗ: Λεωφ.
Βουλιαγμένης 270Α,
Άγιος Δημήτριος
17343 , ΤΗΛ.:
210-9766971, FAX:
210-9766063, EMAIL: info@eosmatrix.gr, ΕΔΡΑ: Αγ.
Δημήτριος, Αττικής
Δ/ΝΣΗ: Λεωφ.
Αθηνών- Πειραιώς
59, Πειραιάς 18540
ΤΗΛ: 211-5000000,
FAX: 210-4138561,
ΕΔΡΑ: Δήμος
Πειραιά, EMAIL:statusae@otenet
.gr
ΔΝΣΗ:Διονυσίου
Σολωμού 56, 142 34
ΤΗΛ: 210 28 84 444
FAX: 210 28 53 157
ΕΔΡΑ:Νέα Ιωνία
ΑττικήςEMAIL:info@
paladino.gr
ΔΝΣΗ: Πειραιώς 40,
Μοσχάτο 183 46
ΤΗΛ:210 37 13 700
FAX: 210 37 13 800
ΕΔΡΑ: Δήμος
Μοσχάτου Αττικής
Δ/
ΝΣΗ:Χαλκοκονδύλη
5, Αθήνα,10677
Τηλ.:210-3800942
FAX: 210-3800889

Στις εταιρείες αυτές διαβιβάζονται τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τη διεκδίκηση της
είσπραξης των οφειλοµένων ποσών του Πελάτη προς την Εταιρεία λόγω ληξιπρόθεσµων και

απαιτητών λογαριασµών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να τροποποιεί τον
ανωτέρω πίνακα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας εταιρείες είσπραξης, µε προηγούµενη ανάρτηση του
ανανεωµένου πίνακα στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο (link: https://www.wind.gr/politikiprostasias-prosopikondedomenon ) και χωρίς περαιτέρω ενηµέρωση του Πελάτη. Για το λόγο αυτό, ο Πελάτης οφείλει να
επισκέπτεται τον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, προκειµένου να λαµβάνει γνώση της
επικαιροποιηµένης λίστας κάθε φορά.
Η Εταιρία, για την κάλυψη των δαπανών δικαστικής επιδίωξης των τυχόν απαιτήσεών της κατά του
Πελάτη, όπως απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, έχει συνάψει Σύµβαση Ασφαλίσεως Νοµικής
Προστασίας. Ρητά συµφωνείται ότι ο Πελάτης σε περίπτωση υπερηµερίας του σε σχέση µε
οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από αυτόν, θα βαρύνεται µε τα ποσά που κατέβαλε ή οφείλει να
καταβάλει η Εταιρία δυνάµει της ανωτέρω σύµβασης κατά το ποσοστό που αναλογεί στο ύψος της
απαίτησής της εναντίον του. Το ποσό αυτό ισοδυναµεί µε ποσοστό 7% επί του οφειλοµένου από
τον Πελάτη ποσού προς την Εταιρία. Η Εταιρία θα χρεώνει τον Πελάτη µε το ανωτέρω ποσό την
ηµέρα του κλεισίµατος του λογαριασµού και ο Πελάτης οφείλει να το αποδώσει αµέσως στην
Εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση ο Πελάτης θα οφείλει τόκο υπερηµερίας, άνευ ειδικής προς τούτο
οχλήσεως (δήλη ηµέρα)».
7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ
Η Εταιρεία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως, τρόπος εξόφλησης, παλαιότητα
Συνδρομητή, προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά προς την Εταιρεία ή προς τρίτους,
δικαιούται να καθορίζει και να αναπροσαρμόζει για κάθε Συνδρομητή το ανώτατο πιστωτικό
όριο, όπως αυτό θα προβλέπεται. Σε περίπτωση υπέρβασης οποτεδήποτε του πιστωτικού ορίου,
η Εταιρεία δικαιούται κατόπιν απόφασής της ή να διακόψει προσωρινά την παροχή
Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή ή να ζητήσει άμεση προκαταβολή ποσού έναντι του επόμενου
λογαριασμού μέχρι του διπλασίου κατά τη στιγμή εκείνη ύψους του. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του Συνδρομητή με τις ανωτέρω υποχρεώσεις η Εταιρεία δύναται να προβεί σε
προσωρινή ή στην οριστική διακοπή των παρεχομένων Υπηρεσιών.
8. ΕΓΓΥΗΣΗ
8.1 H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πιστωτικό παρελθόν του
Πελάτη και να απαιτήσει πριν την έναρξη της παρούσας σύμβασης ο Πελάτης να καταβάλλει
στην Εταιρεία εγγύηση μέχρι ποσού εννιακοσίων Ευρώ (900 €) για κάθε σύνδεση. Επίσης, καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει και ο
Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία εγγύηση μέχρι ποσού εννιακοσίων Ευρώ (900
€) για κάθε σύνδεση, εάν οι συνθήκες το απαιτούν (ανακρίβεια ή παραπλάνηση στα στοιχεία
του Πελάτη, ενδεικτικά μειωμένη πιστοδοτική ικανότητά του, δυστροπία ή καθυστέρηση
πληρωμής των οφειλών του προς την Εταιρεία ή προς τρίτους, υπέρβαση ορίου συνδιαλέξεων,
καθώς επίσης και της χρήσης Υπηρεσιών κατά τρόπο μη ενδεδειγμένο από την Εταιρεία).
8.2 H Εταιρεία δύναται να αναπροσαρμόσει το ποσό της εγγύησης κατά τη διάρκεια της
παρούσας λόγω αρνητικής συναλλακτικής συμπεριφοράς ή σε περίπτωση αύξησης χρήσης των
Υπηρεσιών υπαρχόντων ή/και μελλοντικών του Πελάτη.
8.3 Η Εταιρεία δικαιούται επιπρόσθετα ή εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων να ζητήσει την
εξόφληση των τιμολογίων και όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω πιστωτικής κάρτας
γνωστής ελληνικής ή διεθνούς τράπεζας ή ανάλογο μέσο πληρωμής.
8.4 Οι εγγυήσεις θα επιστρέφονται στον Πελάτη άτοκα μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης,
εφ’ όσον δεν υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις της Εταιρείας από το Πελάτη και εφόσον δε
συντρέχουν λόγοι ακύρωσης, οι οποίες θα εμφανίζονται στο λογαριασμό του Πελάτη έναντι
μελλοντικών οφειλών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει από το ποσό της εγγύησης
κάθε ληξιπρόθεσμη και νόμιμα απαιτητή οφειλή του Πελάτη.
8.5 Η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα και να διακόπτει άμεσα την παροχή
των Υπηρεσιών στην περίπτωση, που ο Πελάτης δεν καταβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση.
9. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Λογαριασµού
9.1. Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, οι λοιποί όροι της παρούσας και η Αίτηση Σύνδεσης
του Πελάτη αποτελούν του όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού

Λογαριασµού της WIND Ελλάς (εφεξής οι «Υπηρεσίες ΗΛ». Όπου οι παρόντες ειδικοί όροι
συγκρούονται µε τους Γενικούς Όρους της παρούσας υπερισχύουν οι παρόντες ειδικοί όροι.
Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις ο Πελάτης καλείται να αποδεχθεί ηλεκτρονικά ξεχωριστούς
γενικούς ή ειδικούς όρους, οι οποίοι διέπουν τις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες, συµπληρώνοντας
τους παρόντες όρους και δεσµεύοντας αντίστοιχα τον Πελάτη, όπως και οι παρόντες όροι.
9.2. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να λαµβάνει το λογαριασµό του µε
ηλεκτρονικά µέσα (υπηρεσία e-bill), αντί της αποστολής του µέσω ταχυδροµείου. Μέσω της
υπηρεσίας e-bill, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να λάβει τον λογαριασµό του ηλεκτρονικά είτε
µέσω α) SMS δηλώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας για λήψη λογαριασµού είτε β) µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) δηλώνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).
Παράλληλα, ο Πελάτης µπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί σε ηλεκτρονική εφαρµογή
για τη διαχείριση των λογαριασµών του (υπηρεσία myWIND). Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός
λογαριασµός αποτελεί χαρακτηριστικό του προγράµµατος, στο οποίο εγγράφεται ο Πελάτης και
εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από την κείµενη νοµοθεσία, ο Πελάτης εγγράφεται αυτοµάτως
στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Λογαριασµού που περιγράφονται στον παρόντα όρο και δύναται
οποτεδήποτε να διαγραφεί από αυτές µε δική του αίτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρόντων
όρων..
Ρητώς συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από το Πελάτη πως µε την εγγραφή του στις Υπηρεσίες
ΗΛ, ο Πελάτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ΔΕΝ θα λαµβάνει σε έντυπη µορφή τους
λογαριασµούς του και συγκεκριµένα είτε µόνο µε σύντοµο γραπτό µήνυµα (SMS) στον τηλεφωνικό
αριθµό κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει είτε και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(e-mail) που έχει δηλώσει στην Εταιρεία, ανάλογα µε τις διακρίσεις που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο και τις εκάστοτε πολιτικές της Εταιρείας. Στα ίδια πλαίσια και εφόσον είτε εξ’ αρχής επιλέξει
να λαµβάνει έντυπο λογαριασµό είτε ζητήσει τούτο κατά τη διάρκεια ισχύος της συµβάσεώς του,
δεν θα έχει τη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών ΗΛ και συγκεκριµένα χρήσης της Υπηρεσίας ebill και πρόσβασης στις Υπηρεσίες myWIND ή όποια συναφή δυνατότητα προσφέρει µελλοντικά η
Εταιρεία.
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ένας Πελάτης εγγραφεί στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού
Λογαριασµού, θα λαµβάνει τους λογαριασµούς για όλες τις συνδέσεις που έχει στην Εταιρεία
(κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας) και δη για όλες τις συνδέσεις που είναι συνδεδεµένες µε το
Α.Φ.Μ. του σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, ήτοι ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την Υπηρεσία
Ηλεκτρονικού Λογαριασµού, καταργούµενου οιοδήποτε άλλου τρόπου και µεθόδου λήψης
λογαριασµών που ίσχυε για τον/τους λογαριασµό/ούς των λοιπών συνδέσεων του Πελάτη στην
Εταιρεία µέχρι εκείνη τη στιγµή. Η εγγραφή ενός εταιρικού πελάτη στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού
λογαριασµού γίνεται ύστερα από επιλογή του ίδιου του Πελάτη ανά λογαριασµό. Η παρούσα
παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση που ο Πελάτης εγγράψει συγκεκριµένη µόνο σύνδεση
κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στις Υπηρεσίες αποστολής λογαριασµού µε SMS ή e-mail, καθώς
στην περίπτωση αυτή οι λοιπές συνδέσεις του στην Εταιρεία δεν θα επηρεάζονται.
9.3. Αποστολή Λογαριασµού µέσω SMS:
Με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, οι Πελάτες λαµβάνουν τον λογαριασµό τηλεπικοινωνιακών
τελών τους µε σύντοµο γραπτό µήνυµα (sms). Μέσω ενός ενεργού συνδέσµου (link) µπορούν να
δουν τον λογαριασµό τους είτε από τη συσκευή τους είτε από την ιστοσελίδα www.wind.gr. Η
Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες συµβολαίου κινητής
και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και Καρτοσύνδεσης WIND (συµπεριλαµβανοµένων των
προγραµµάτων Broadband, SimpleFi on the go και SimpleFi)} καθώς και στους εταιρικούς πελάτες
µε ατοµικό λογαριασµό ή split bill. Για τους πελάτες ισχύουν οι γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών της
WIND καθώς και οι τυχόν ειδικοί όροι των υπηρεσιών που έχουν επιλέξει. Ο Πελάτης καλείται, πριν
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, να λάβει γνώση και να συµφωνήσει µε τους όρους αυτής, όπως
αυτοί κάθε φορά ισχύουν, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Eάν ο Πελάτης δεν συµφωνεί
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης υπηρεσίας, τότε οφείλει να µην προβεί στην
ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας ή να διακόψει άµεσα τη χρήση της και να επιλέξει άλλη
µέθοδο ενηµέρωσης και λήψεως µηνιαίων λογαριασµών, σύµφωνα µε τους όρους και τις
διαδικασίες της WIND Ελλάς.
8.3.1. Εγγραφή και Πρόσβαση στην Υπηρεσία SMS Bill

Α) Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ο Πελάτης ειδοποιείται για την έκδοση των µηνιαίων
λογαριασµών του µέσω γραπτού µηνύµατος (sms), το οποίο περιλαµβάνει τον ενεργό σύνδεσµο
(link) µέσω του οποίου ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον λογαριασµό του.
Β) Ο σύνδεσµος (link) θα παρέχει πρόσβαση στον λογαριασµό του Πελάτη είτε χρησιµοποιεί το
δίκτυο δεδοµένων της WIND είτε κάνει χρήση ασύρµατου δικτύου (wifi). Επιπρόσθετα ο Πελάτης
µετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και αποθήκευσης του
τελευταίου εκδοθέντος λογαριασµού του µέσω του www.wιnd.gr επιλέγοντας το πεδίο «Λήψη»
από την κατηγορία “SMS Bill”, ή/και µέσω του αντίστοιχου πεδίου που θα αναφέρεται σε
συγκεκριµένο σηµείο του html λογαριασµού.
Γ) Ο ενεργός σύνδεσµος (link) που θα περιλαµβάνεται στο γραπτό µήνυµα θα έχει διάρκεια ισχύος
12 µήνες. Ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να δει τους λογαριασµούς του για τους τελευταίους 12
µήνες, µέσω των αντίστοιχων ενεργών συνδέσµων που του έχουν αποσταλεί µέσω SMS. Η
δυνατότητα αποθήκευσης του λογαριασµού σε µορφή pdf, όµως, παρέχεται για 1 µήνα. Μετά την
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Πελάτης δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση στον
λογαριασµό του σε µορφή pdf παρά µόνο αν εγγραφεί στο myWIND ή αν έχει επιλέξει να λαµβάνει
τον λογαριασµό του µέσω e-mail (@mail).
Δ) Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του µέσω του
www.wind.gr. Σε ειδικά καθορισµένο πεδίο αναγράφει το τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει
ο ίδιος στην WIND και λαµβάνει µε σύντοµο γραπτό µήνυµα (sms) έναν εξαψήφιο κωδικό µε
διάρκεια ισχύος 5 λεπτών. Στη συνέχεια θα πρέπει εντός του καθορισµένου χρονικού πλαισίου, να
πληκτρολογήσει τον κωδικό που έλαβε στο καθορισµένο πεδίο που υποδεικνύεται στο
www.wind.gr. O Πελάτης δύναται έτσι να κατεβάσει, στο ηλεκτρονικό µέσο που χρησιµοποιεί, τον
ηλεκτρονικό λογαριασµό του και να τον αποθηκεύσει. Η εν λόγω δυνατότητα θα ισχύει για
διάστηµα ενός µήνα από την έκδοση και αποστολή του λογαριασµού κατά τα ανωτέρω
αναφερόµενα.
Ε) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Για τους οικιακούς πελάτες κινητής τηλεφωνίας, ως τηλέφωνο
επικοινωνίας νοείται οποιοσδήποτε ενεργός αριθµός σύνδεσης περιλαµβάνεται στον λογαριασµό
του Πελάτη ενώ για τους οικιακούς πελάτες σταθερής τηλεφωνίας, ως τηλέφωνο επικοινωνίας
νοείται το τηλέφωνο επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά την
εγγραφή του στην WIND ή αργότερα µε άλλον τρόπο. Για τους οικιακούς πελάτες Broadband,
SimpleFi on the go και SimpleFi: ως τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται το τηλέφωνο επικοινωνίας
κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά την εγγραφή του στη WIND Ελλάς ή
αργότερα µε άλλον τρόπο.
Γενικά για οικιακό πελάτη που δεν περιλαµβάνεται αποκλειστικά σε κάποια από τις
προαναφερθείσες κατηγορίες (πχ πελάτες Συνδυαστικών προγραµµάτων), ως τηλέφωνο
επικοινωνίας νοείται οποιοσδήποτε ενεργός αριθµός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ο οποίος
περιλαµβάνεται στον λογαριασµό ή έχει δηλωθεί ως τηλέφωνο επικοινωνίας στη σύµβαση του
Πελάτη.
Ειδικά για τους εταιρικούς πελάτες, ως τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται το/τα τηλέφωνο/α
επικοινωνίας του νόµιµου/ων εκπροσώπου/ων ή του υπεύθυνου οικονοµικών θεµάτων που έχει
δηλωθεί στο συµβόλαιο του Πελάτη µε τη WIND Ελλάς ή κατά τη διάρκεια της σύµβασης µετά από
έγγραφη αίτησή του.
Σχετικά µε τους εταιρικούς πελάτες Split Bill, ως τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται ο ενεργός αριθµός
σύνδεσης, στον οποίο αφορά ο λογαριασµός split bill του χρήστη όσον αφορά τον λογαριασµό που
εκδίδεται στο όνοµα του χρήστη. Για τον λογαριασµό που εκδίδεται στο όνοµα της εταιρείας, ως
τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται ο ενεργός αριθµός σύνδεσης του νόµιµου εκπροσώπου ή του
υπευθύνου οικονοµικών θεµάτων που έχει δηλωθεί είτε µε την έναρξη του συµβολαίου είτε κατά
τη διάρκειά του µετά από έγγραφη αίτηση του πρώτου.
ΣΤ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση του τηλεφώνου
επικοινωνίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω κριτήρια, η ενεργοποίηση του sms bill δεν θα
ολοκληρώνεται και ο Πελάτης θα πρέπει να δηλώσει νέο αληθή αριθµό επικοινωνίας.
Ζ) Μέσω της Υπηρεσίας SMS Bill, ο Πελάτης λαµβάνει τον ηλεκτρονικό λογαριασµό µε την
συνοπτική ανάλυση, ήτοι το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης (ΕΕΑΧ), χωρίς την αναλυτική
κατάσταση κλήσεων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης λαµβάνει έναν λογαριασµό για παραπάνω από
10 αριθµούς σύνδεσης, λόγω του όγκου των πληροφοριών δύναται να µην είναι εφικτή η
αποτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πελάτης λαµβάνει το τιµολόγιο και έχει τη δυνατότητα να

εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες myWIND µέσω του διαδικτύου, έτσι ώστε να κατεβάσει την
πλήρη ανάλυση του µηνιαίου λογαριασµού του τηλεπικοινωνιακών τελών.
Η) Οι πελάτες µε ενεργοποιηµένη την παρούσα Υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην
υπηρεσία My WIND για να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική κατάσταση του λογαριασµού τους
καθώς και σε άλλα χρήσιµα στοιχεία του λογαριασµού τους.
Ι) Η Υπηρεσία απενεργοποιείται µε έγγραφο αίτηµα αλλαγής τύπου λογαριασµού σε οποιοδήποτε
κατάστηµα του δικτύου πωλήσεων της WIND ή µε αποστολή fax στη διεύθυνση εξυπηρέτησης
πελατών της WIND στον αριθµό 2119993342 ή µέσω της πλατφόρµας myWIND ή τηλεφωνικά µε
ηχογραφηµένη κλήση.
Κ) Για τη λήψη (downloading) του αρχείου του λογαριασµού µέσω σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας
WIND, ο Πελάτης δεν χρεώνεται, ενώ εάν έχει σύνδεση άλλης εταιρείας, τότε χρεώνεται σύµφωνα
µε τις χρεώσεις που επιβάλλει η εν λόγω εταιρεία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου. Σε
κάθε περίπτωση, ο Πελάτης µπορεί να αποκτά πρόσβαση στους µηνιαίους λογαριασµούς του µε
εγγραφή στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες που διαθέτει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό, ήτοι το
myWIND αλλά και αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.7 ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, η
ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας παρέχεται εντελώς δωρεάν από την WIND.
9.4. Αποστολή λογαριασµού µέσω e-mail:
Με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας αυτής ο Πελάτης λαµβάνει το Λογαριασµό του
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Εφόσον ο Πελάτης
επιθυµεί την αποστολή ηλεκτρονικού λογαριασµού (ebill) οφείλει αφού αποδεχτεί τους παρόντες
όρους και τους όρους που τυχόν του προταθούν κατά την ενεργοποίηση, να δηλώσει την
ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο θα
χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετική µε τον λογαριασµό του.
Με την ενεργοποίηση του e-bill, ο Πελάτης θα λάβει sms στο κινητό που έχει δηλώσει στην αίτησή
του, το οποίο θα αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που καταχωρήθηκε στην Εταιρεία
για την αποστολή του ηλεκτρονικού του λογαριασµού. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει το sms µε την
αναγραφόµενη διεύθυνση e-mail και σε περίπτωση που αυτή δεν είναι σωστή, να ενηµερώσει
άµεσα την Εταιρεία σε ένα από τα καταστήµατα WIND είτε καλώντας στο 13800 ή στο 1277 (για
εταιρικούς πελάτες). Στον ίδιο ως άνω αριθµό ο Πελάτης µπορεί να καλεί, προκειµένου να επιλύει
κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται σχετικά µε την ενεργοποίηση ή τη χρήση των Υπηρεσιών ΗΛ.
Ειδικά για όσους Συνδροµητές διαθέτουν µόνο σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας, εκτός του
παραπάνω SMS, θα λαµβάνουν επιπροσθέτως και γραπτή επιστολή µέσω ταχυδροµείου, η οποία θα
αναφέρει τα παραπάνω στοιχεία (δηλαδή e-mail & κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή
του λογαριασµού).
Εάν ο Πελάτης δεν καλέσει ή δεν επισκεφτεί κάποιο κατάστηµα για να διορθώσει τα εν λόγω
στοιχεία του, τότε θα θεωρείται ότι αυτά είναι ορθά και η αποστολή του ηλεκτρονικού
λογαριασµού καθώς και των αντίστοιχων ειδοποιήσεων θα αποστέλλονται σε αυτά τα στοιχεία
επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
Μετά την ενεργοποίηση του e-bill και µε την έκδοση του πρώτου λογαριασµού του, ο Πελάτης θα
λάβει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, το οποίο θα περιλαµβάνει βασικές
πληροφορίες για τον λογαριασµό του όπως το ποσό και ο κωδικός πληρωµής και η ηµεροµηνία
λήξης, χωρίς άλλα προσωπικά στοιχεία, καθώς επίσης και έναν σύνδεσµο (link). Ο Πελάτης, για µια
και µόνο φορά, οφείλει να µεταβεί µέσω του Συνδέσµου στο αντίστοιχο πεδίο και να συµπληρώσει
τον κωδικό που θα λάβει µε sms στο κινητό επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτηση του.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή, ΔΕΝ θα λαµβάνει τον
λογαριασµό του συνηµµένο σε µορφή pdf αλλά κάθε µήνα θα λαµβάνει e-mail και sms µε τις
βασικές πληροφορίες για τον λογαριασµό του, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Παράλληλα, ο
Πελάτης θα λαµβάνει το λογαριασµό του µε SMS, στο οποίο µέσω ενός ενεργού συνδέσµου θα έχει
τη δυνατότητα να δει και να λάβει (download) τον λογαριασµό του.
Επιπλέον, ο Πελάτης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους παρόντες όρους χρήσης των
Υπηρεσιών όσο και αυτούς που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του σε
αυτή. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη το σύνολο ή µέρος των όρων
αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του στην υπηρεσία ή των
παρόντων όρων, καλείται να µην προχωρήσει στην αποδοχή των όρων αυτών και ακολούθως στη
χρήση των Υπηρεσιών.

Ο λογαριασµός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά µηνιαία και θα
αποστέλλεται σε µορφή pdf στο e-mail που έχει δηλώσει ο Πελάτης, καθώς και µε SMS στον
αριθµό κινητής σύνδεσης του σύµφωνα µε τους παρόντες όρους.
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι θα λαµβάνει και κάθε σχετική µε τον Λογαριασµό του ενηµέρωση/
κοινοποίηση όπως προβλέπεται και στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών καθώς και στην
ισχύουσα νοµοθεσία. Ο λογαριασµός που αποστέλλεται από την WIND µε e-mail και sms αποτελεί
επίσηµο αποδεικτικό τιµολόγησης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και δεσµεύει το Πελάτη.
9.5. Υπηρεσία myWIND
Ο Πελάτης ανεξαρτήτως της υπηρεσίας e-bill, έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική
υπηρεσία myWIND. Οι Συνδροµητές µε την εγγραφή τους στην υπηρεσία myWIND αποκτούν
πρόσβαση και στην ενότητα «Οι λογαριασµοί µου» (ή στην ενότητα «Μηνιαίοι Λογαριασµοί» στην
περίπτωση των εταιρικών πελατών) που προσφέρει πληροφόρηση και στατιστικά στοιχεία εν γένει
σχετικά µε τους αναλυτικούς λογαριασµούς των συνδέσεων που διατηρούν στην WIND, τόσο των
υφιστάµενων όσο και τυχόν µελλοντικών καθώς και τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών. Επίσης
µέσω της εν λόγω ενότητας, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στους λογαριασµούς των τελευταίων 12
µηνών από την ηµεροµηνία εγγραφής.
Ειδικά για την υπηρεσία myWIND, ο Πελάτης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους όρους
χρήσης των Υπηρεσιών όσο και αυτούς που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την
εγγραφή του σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη το σύνολο ή
µέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του στην
υπηρεσία, καλείται να µην προχωρήσει στην αποδοχή των όρων αυτών και ακολούθως στη χρήση
των Υπηρεσιών. Εκτός των ανωτέρω, στην εν λόγω εφαρµογή ο Πελάτης µπορεί ενδεικτικά να
διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες του, να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί υπηρεσίες διεθνούς
περιαγωγής, πρόσθετων πακέτων (add-ons), το όριο χρήσης δεδοµένων, να επιβάλλει φραγής
κάρτας SIM αυτού, να ενεργοποιεί ή καταργεί πάγια εντολή για εξόφληση λογαριασµών µέσω
πιστωτικής κάρτας, να αλλάζει οικονοµικό πρόγραµµα και να προβαίνει σε ανανέωση της σύµβασής
του µε την Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι δυνατά στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας εµπορικής
πολιτικής της Εταιρείας και, γενικώς, να πραγµατοποιεί χρήση κάθε άλλης υπηρεσίας που παρέχεται
µέσω του ιστοτόπου «https://www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/».
Ειδικά για τους εταιρικούς πελάτες δεν παρέχεται πρόσβαη στις λοιπές υπηρεσίες myWIND αλλά
πρόσβαση στην ενότητα των λογαριασµών
Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες myWIND αποκτάται κατά τον ακόλουθο τρόπο και µε πρωτοβουλία
του Πελάτη. Ο Πελάτης εγγράφεται στις Υπηρεσίες µέσω του διαδικτυακού τόπου «https://
www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/», ακολουθώντας τα βήµατα που καθορίζονται εκεί µε
διαδραστικό τρόπο, δηλαδή καταχωρώντας το Α.Φ.Μ. του, τον αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης
κινητού, τον κωδικό Πελάτη και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
Όσον αφορά τόσο στη σύνδεση κινητής όσο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο
Πελάτης εγγυάται ότι είναι ενεργές, έχει πρόσβαση σε αυτές αυτός ο ίδιος και σε περίπτωση
αλλαγής οιασδήποτε εξ’ αυτών οφείλει να ενηµερώνει άµεσα προς τούτο την Εταιρεία και
παράλληλα επιλέγει τον τύπο των Υπηρεσιών που επιθυµεί. Εν συνεχεία, λαµβάνει χώρα η
ακόλουθη διαδικασία επαλήθευσης (εφεξής η «Διαδικασία Επαλήθευσης») και συγκεκριµένα, ο
Πελάτης λαµβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα
επαλήθευσης (verification e-mail), στο οποίο περιλαµβάνεται σύνδεσµος (link), τον οποίο πρέπει να
επιλέξει ο Πελάτης. Με την επιλογή του συνδέσµου, ο Πελάτης µεταφέρεται σε µία ιστοσελίδα,
στην οποία θα καλείται να εισάγει έναν κωδικό Πελάτη µιας χρήσης (one time password). Τον εν
λόγω κωδικό λαµβάνει µε σχετικό σύντοµο γραπτό µήνυµα (SMS) στον αριθµό κινητής σύνδεσης
που έχει δηλώσει κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα. Με την εισαγωγή του κωδικού µίας χρήσης, ο
Πελάτης µεταφέρεται σε νέα ιστοσελίδα, όπου θα του ζητηθεί να δηλώσει ένα µοναδικό όνοµα
χρήστη (username) και έναν µοναδικό κωδικό χρήστη (password), τα οποία και θα χρησιµοποιεί
αποκλειστικά για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες myWIND, καθώς επίσης και να
αποδεχτεί τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Με τη δήλωση των εν λόγω στοιχείων από το Πελάτη
και την αποδοχή των όρων χρήσης, ολοκληρώνεται η Διαδικασία Επαλήθευσης και εν γένει η
διαδικασία εγγραφής στις Υπηρεσίες myWIND και ο Πελάτης λαµβάνει σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα
καλωσορίσµατος (welcome e-mail).
Για την πρόσβαση κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών myWIND, ο Πελάτης εισάγει
τον προσωπικό κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό Εισόδου (password) (εφεξής «Κωδικοί

Πρόσβασης») που είχε ορίσει σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Για λόγους ασφαλείας
ενδέχεται να ζητείται περιοδικά από τον Πελάτη να αλλάζει τον κωδικό εισόδου του. Με τη
σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό
του λογαριασµό myWIND.
9.6. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και µέσω της Υπηρεσίας ΗΛ να διακόπτει ο ίδιος τη
δυνατότητα αποστολής, µέσω SMS στο δηλωθέντα από αυτόν αριθµό κινητής τηλεφωνίας ή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασµού –
τιµολογίου χρέωσης, απενεργοποιώντας, έτσι, τις Υπηρεσίες ΗΛ (sms-bill, e-bill και myWIND) και
ενεργοποιώντας την υπηρεσία αποστολής έντυπου λογαριασµού. H απενεργοποίηση των εταιρικών
πελατών γίνεται είτε µε αίτηµα του Νοµίµου Εκπροσώπου µέσω της διεύθυνσης https://
www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/forma-epikoinonias/ είτε στέλνοντας fax στο
2119993342.
9.7. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση του Πελάτη
όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κατά την ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων, καθώς αυτή εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Ως εκ τούτου, η WIND Ελλάς δεν
φέρει σε καµία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά στην παραλαβή του λογαριασµού –
τιµολογίου χρέωσης από τον Πελάτη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στη WIND Ελλάς και ταυτόχρονα ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο
ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε
οιονδήποτε τρίτο. Επίσης, η WIND Ελλάς δεν φέρει ευθύνη για µη έγκυρους προορισµούς,
σφάλµατα µετάδοσης, αλλοίωση ή εν γένει για την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται
στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και µεταφέρονται µέσω κυκλωµάτων επικοινωνίας και συναφούς
εξοπλισµού που παρέχουν τρίτοι, καθώς επίσης και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων που
διασυνδέονται µε το δίκτυο της WIND Ελλάς, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του
Διαδικτύου. Παράλληλα η WIND Ελλάς δεν παρέχει καµία εγγύηση προς το Πελάτη ότι οι
διαδικασίες ασφαλείας που χρησιµοποιεί η WIND Ελλάς θα αποτρέψουν την απώλεια, αλλοίωση ή
τροποποίηση των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο π.χ. εξαιτίας ιών, trojan horses ή
άλλων αντίστοιχων επιβλαβών πράξεων τρίτων.
9.8. Με την υπηρεσία καταβολής τιµήµατος µέσω πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα
να καταβάλλει το τίµηµα για την εξόφληση των λογαριασµών του µε χρήση έγκυρης και εν ισχύ
πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα. Με την υπηρεσία
κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασµών µέσω πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης έχει τη
δυνατότητα να καταθέσει πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασµών του, που πρόκειται να
εκδίδονται στο µέλλον από την WIND, µε χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας
εκδόσεως από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα. Κατά την παροχή των υπηρεσιών καταβολής
τιµήµατος µέσω πιστωτικής κάρτας και κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασµών
µέσω πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης και νόµιµος κάτοχος της κάρτας, αφού εισέλθει στον
Διαδικτυακό Τόπο, καταχωρεί στα οικεία πεδία, τα στοιχεία της κάρτας του (αριθµός κάρτας,
ηµεροµηνία λήξης, αριθµός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωµένος
στον χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV2/VISAή CVC/MC) και το ποσό της
πληρωµής που επιθυµεί. Μετά τη συµπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο Πελάτης εγκρίνει την
πληρωµή του σχετικού ποσού µε την ενεργοποίηση της ένδειξης «Ολοκλήρωση» (ή άλλης
παρεµφερούς φράσης) που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του.
Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της
πιστωτικής του κάρτας καθώς και από την κείµενη νοµοθεσία για την πληρωµή µε ηλεκτρονικά
µέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φύλαξη της πιστωτικής του
κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την WIND για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της
πιστωτικής του κάρτας κ.λπ.
9.9. Δικαίωµα ένταξης στην Υπηρεσία ΗΛ έχουν όλοι οι Συνδροµητές Συµβολαίου της WIND
(φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα εµπορικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα
που ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα), οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση
κινητής τηλεφωνίας ή και σταθερής τηλεφωνίας και internet και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
Εξαιρέσεις από το δικαίωµα ένταξης στην Υπηρεσία ΗΛ δύνανται να εφαρµόζονται από την Εταιρεία
για λόγους διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων συνδροµητών ή λοιπούς
λόγους εµπορικής και πιστωτικής της πολιτικής.

9.10. Ο Πελάτης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους παρόντες όρους χρήσης των
Υπηρεσιών ΗΛ όσο και αυτούς που τυχόν θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την
εγγραφή του σε αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη το σύνολο
ή µέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του στις
Υπηρεσίες ΗΛ, καλείται να µην προχωρήσει στην αποδοχή των όρων αυτών και ακολούθως στη
χρήση των Υπηρεσιών. Η WIND διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης οποτεδήποτε των παρόντων
όρων αλλά και των εν λόγω όρων που παρουσιάζονται στο Πελάτη ηλεκτρονικά, πριν τη χρήση
των Υπηρεσιών, µε προηγούµενη αντίστοιχη ενηµέρωση του Πελάτη τριάντα (30) ηµερών, πριν
την ισχύ των εν λόγω τροποποιήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσης συµβάσεως,
διάστηµα κατά το οποίο ο Πελάτης θα δύναται να υπαναχωρήσει της παρούσης συµβάσεως που
αφορά στην Υπηρεσία.
9.11. Για οποιοδήποτε πρόβληµα/ δυσχέρεια/ ερώτηµα κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των
Υπηρεσιών, ο Πελάτης δύναται να επικοινωνεί µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της WIND στα
ισχύοντα τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως αναγράφονται στην ως άνω
ηλεκτρονική σελίδα (www.wind.gr/gr/mywind) ή στο τηλέφωνο 13800 για συνδροµητές κινητής
τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και internet και στο 1277 για εταιρικούς πελάτες.
9.12. Οι λογαριασµοί εκδίδονται µηνιαίως ή/και κατ’ επιλογή της WIND για χρονικά διαστήµατα που
δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα ορίζονται στους όρους της
συµβάσεως του Πελάτη µε τη WIND. Εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει και πρόσβαση στις Υπηρεσίες
myWIND σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, ο Πελάτης δύναται να έχει
πρόσβαση και σε παλαιότερους λογαριασµούς του για χρονικό διάστηµα έως δώδεκα (12) µηνών
από τον τρέχοντα λογαριασµό.
9.13. Στην περίπτωση που ο Πελάτης των Υπηρεσιών εγγραφεί στην Υπηρεσία Ενιαίου
Λογαριασµού της WIND (κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία και Ιnternet), δηλώνει ότι,
αποδέχεται ότι θα λαµβάνει τις Υπηρεσίες ΗΛ που έχει καθορίσει (αποστολή λογαριασµού µε SMS
ή/και e-mail) για όλες τις συνδέσεις που θα ενταχθούν στην Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασµού, ενώ
στην περίπτωση ενεργοποίησης και της Υπηρεσίας MyWIND ο Πελάτης αποδέχεται πως θα
λαµβάνει την Υπηρεσίες ΗΛ για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι
ενεργοποιηµένες στο Α.Φ.Μ του. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στα Εταιρικά
Προγράµµατα
9.14. Δικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Πελάτη
9.14.1. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έλαβε γνώση για την έκδοση των λογαριασµών του εντός πέντε
(5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε
λογαριασµό. Η Εταιρεία οφείλει να µεριµνά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίδοση και
αποστολή στους συνδροµητές των εκδιδόµενων από αυτήν λογαριασµών χρέωσης.
9.14.2. Επίσης, ο Πελάτης θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε σχετικής ενηµέρωσης/κοινοποίησης που
εστάλη στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και στον/ους αριθµό/ους κινητής
τηλεφωνίας του.
9.14.3. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενηµέρωση της WIND σε οποιαδήποτε
περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στην Υπηρεσία ή αδυναµίας λήψης των προβλεπόµενων στην
παρούσα ενηµερώσεων και δεν δύναται να επικαλεστεί κανέναν εκ των ως άνω λόγων ως
αιτιολογία υπερηµερίας εξόφλησης των λογαριασµών του.
9.14.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, πέρα των ως άνω ενηµερώσεων, θα λαµβάνει από την Εταιρία
και ειδοποιήσεις µέσω sms στον κινητό αριθµό σύνδεσης που έχει δηλώσει ή/και e-mail στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει αλλά και µέσω του ηλεκτρονικού του
λογαριασµού, πριν από τη µόνιµη διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, βάσει των προβλεπόµενων
στους όρους της παρούσας, οπότε η αποστολή του λογαριασµού µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή η αποστολή ενηµέρωσης έκδοσης του
λογαριασµού θα θεωρούνται αρκετές για τη σχετική ενηµέρωσή του, πριν την επιβολή φραγής ή
διακοπής
9.14.5. Ο Πελάτης, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών, είναι υποχρεωµένος και φέρει
την ευθύνη να γνωστοποιεί αµέσως στη WIND, κάθε µεταβολή των στοιχείων που έχει δηλώσει
στην παρούσα Αίτηση, όπως ενδεικτικά της ταχυδροµικής του διεύθυνσης και του αριθµού κινητού
τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυτού (e-mail). Ο Πελάτης δηλώνει ότι,
οποιαδήποτε µεταβολή των δηλωθέντων από αυτόν στην ως άνω Αίτηση στοιχείων γίνεται
αποκλειστικά από τον ίδιο.

9.14.6. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, η WIND δεν φέρει σε καµία περίπτωση
ευθύνη ή υποχρέωση επιβεβαίωσης ή/και επαλήθευσης των δηλωθέντων από αυτόν µε την
παρούσα Αίτηση στοιχείων του όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, e-mail
κ.ο.κ.) και λοιπά στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία για την εκτέλεση και παροχή των Υπηρεσιών
ΗΛ και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή
σε οιονδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την επεξεργασία αυτών. Το αυτό ισχύει και για τα ως άνω
στοιχεία που δηλώνονται από το Πελάτη σε περίπτωση µεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων.
9.14.7. Ο Πελάτης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών ΗΛ. Η
µεταβολή δύναται να συντελεστεί µε τη συµπλήρωση από το Πελάτη της σχετικής Αίτησης
Διακοπής των Υπηρεσιών ΗΛ. Επίσης, σε περίπτωση αιτήµατος διακοπής των Υπηρεσιών, η WIND
θα αποστέλλει στο Πελάτη τους λογαριασµούς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
αποκλειστικά στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδροµική διεύθυνση. Τα αποτελέσµατα της ως άνω
Αίτησης θα επέρχονται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την προσήκουσα υποβολή
της. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει η διακοπή να λάβει χώρα σε χρόνο συντοµότερο των 30
ηµερών, η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των τεχνικών και
διαδικαστικών δυνατοτήτων της, προκειµένου να υλοποιήσει το αίτηµα σε µικρότερο χρονικό
διάστηµα.
9.14.8. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Υπηρεσίας και δεσµεύεται ότι θα
κάνει ορθή χρήση αυτής και δε θα αποκαλύπτει ούτε θα δηµοσιεύει στοιχεία της Υπηρεσίας εν γένει
σε οποιονδήποτε τρίτο (πχ. κωδικούς πρόσβασης, περιεχόµενο της Υπηρεσίας), όπως ενδεικτικά µε
την προώθησή τους µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο
Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά ήθελε υποστεί και η WIND ουδεµία
ευθύνη θα φέρει για την ζηµία αυτή. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα τη WIND για
οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ή/και παραβίαση των ως άνω κωδικών πρόσβασης στην
Υπηρεσία.
9.14.9. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέµβαση / επεξεργασία του περιεχοµένου των
παρουσιαζόµενων στη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών ΗΛ στοιχείων χρεώσεων και ο Πελάτης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στη WIND ή σε
οιονδήποτε τρίτο από αντίστοιχη ενέργειά του.
9.14.10. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η WIND ουδεµία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική
ζηµία, που ενδεχόµενα θα υποστεί ο Πελάτης από τη µη τήρηση των υποχρεώσεών του που
απορρέουν συνολικά από το παρόν άρθρο 9.
9.15. Υποχρεώσεις της WIND
9.14.1. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις επικοινωνίες αποστολής λογαριασµού και στον
διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΗΛ αντιστοιχούν στα στοιχεία της βάσης δεδοµένων της WIND
αναφορικά µε την παροχή και τιµολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Πελάτη. Σε
τυχόν περίπτωση λάθους ή/και πιθανής ανακριβούς αναγραφής, λόγω µη υπαιτιότητας της WIND,
η WIND δεν θα ευθύνεται έναντι κανενός για ζηµίες (οποιουδήποτε είδους και αν είναι αυτές) που
τυχόν θα προκύψουν. Μη υπαιτιότητα της WIND αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αιτίες
που ανάγονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες και αστοχίες ή πληµµελή λειτουργία υπολογιστικών
συστηµάτων ή στοιχείων δικτύου ή σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε πράξεις ή παραλείψεις
του Πελάτη.
9.15.2. Η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας της
Υπηρεσίας ΗΛ και την καλή λειτουργία αυτής. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για
οποιαδήποτε ζηµία αναφορικά µε την αποστολή των λογαριασµών και την ιστοσελίδα στην οποία
φιλοξενείται η Υπηρεσία ΗΛ ή την χρήση των υπηρεσιών ΗΛ, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά,
λάθους, παράλειψης, διακοπής ελαττώµατος λειτουργίας του συστήµατος, ή της σύνδεσης, ιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόµα και στην περίπτωση που έχουν ενηµερωθεί περί των ανωτέρω
οι εκπρόσωποι της WIND.
9.15.3. Η WIND διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή κατάργησης των Υπηρεσιών ΗΛ ή των
επιµέρους υπηρεσιών τους, κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσης του Πελάτη µε κάθε πρόσφορο για
τη WIND τρόπο (επιστολή, fax, e-mail, SMS, λογαριασµούς, ανάρτηση στον ιστοτόπο της WIND,
κ.λ.π.). Ειδικά στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις των Υπηρεσιών συνεπάγονται δυσµενή
αποτελέσµατα για τους Συνδροµητές, η WIND θα τους ενηµερώνει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 12 της παρούσης συµβάσεως, τριάντα (30) ηµέρες, πριν την εφαρµογή των

τροποποιήσεων της Υπηρεσίας ΗΛ, παρέχοντάς τους έτσι, για το εν λόγω χρονικό διάστηµα, το
δικαίωµα να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύµβαση που αφορά στην Υπηρεσία ΗΛ.
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1 Μέτρα Ασφαλείας
Η Εταιρει+α ε+ χει λα+ βει τα κατα+ λληλα τεχνικα+ και οργανωτικα+ με+ τρα για να διασφαλι+σει την
τη+ ρηση της νομοθεσι+ας για την προστασι+α των προσωπικω+ν δεδομε+ νων, καθω+ς για την επι+τευξη
του κατα+ λληλου επιπε+ δου ασφα+ λειας των προσωπικω+ν δεδομε+ νων των συνδρομητω+ν της και
τρι+των, των οποι+ων τα δεδομε+ να επεξεργα+ ζεται, καθω+ς και των χρηστω+ν της ιστοσελι+δας της.
Έχει λα+ βει δε, ο+ λα τα απαραι+τητα με+ τρα ασφαλει+ας προκειμε+ νου να μην επιτρε+ πεται η προ+ σβαση
στα προσωπικα+ δεδομε+ να σε κανε+ ναν α+ λλο πε+ ρα απο+ τα κατα+ λληλα εξουσιοδοτημε+ να προς του+ το
προ+ σωπα και μο+ νο για τους σκοπου+ ς επεξεργασι+ας που προβλε+ πονται κατωτε+ ρω.
Επιπρο+ σθετα η Εταιρι+α εφαρμο+ ζει αυστηρε+ ς Πολιτικε+ ς και Διαδικασι+ες συ+ μφωνα με τις οποι+ες
ενεργου+ ν ο+ σοι επεξεργα+ ζονται προσωπικα+ δεδομε+ να και ε+ χουν προβλεφθει+ ο+ λα τα απαιτου+ μενα
με+ τρα για να εφαρμο+ ζεται το ισχυ+ ον νομικο+ και κανονιστικο+ πλαι+σιο.
Η Εταιρει+α, ως πα+ ροχος υπηρεσιω+ν προ+ σβασης στο Διαδι+κτυο, δε φε+ ρει καμι+α ευθυ+ νη για: (α) τη
γνησιο+ τητα, ακρι+βεια, εμπιστευτικο+ τητα, το θεμιτο+ η+ αθε+ μιτο χαρακτη+ ρα των δεδομε+ νων (data)
που ο συνδρομητη+ ς λαμβα+ νει η+ αποστε+ λλει σε τρι+τους η+ αποθηκευ+ ει με+ σω της προ+ σβαση+ ς του
στο δι+κτυο+ της, (β) την οποιαδη+ ποτε α+ μεση η+ ε+ μμεση, θετικη+ η+ αποθετικη+ , υλικη+ η+ μη ζημι+α
ενδεχομε+ νως υποστει+ ο συνδρομητη+ ς απο+ την προ+ σβαση+ του στο Διαδι+κτυο και (γ) για τυχο+ ν
διαφορε+ ς που θα προκυ+ ψουν μεταξυ+ των συνδρομητω+ν της η+ μεταξυ+ συνδρομητω+ν και τρι+των
και οφει+ λονται σε μηνυ+ ματα, δεδομε+ να, στοιχει+α η+ πληροφορι+ες (data) που διακινου+ νται με+ σω
του τηλεπικοινωνιακου+ της δικτυ+ ου.
10.2 Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών καθώς επίσης και µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών
αδικηµάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α. αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική
νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
10.3 Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Εταιρι+ α συλλε+ γει, καταχωρει+ και επεξεργα+ ζεται διαφορετικου+ ς τυ+ πους δεδομε+ ν ων
προσωπικου+ χαρακτη+ ρα αναλο+ γως των υπηρεσιω+ν που ο Συνδρομητη+ ς ε+ χει επιλε+ ξει να λαμβα+ νει.
Αυτα+ μπορει+ να ει+ναι ενδεικτικα+ :
I. i. προσωπικα+ δεδομε+ να, ο+ πως ο+ νομα, επω+νυμο, διευ+ θυνση, τηλε+ φωνα επικοινωνι+ας, ΑΦΜ,
αντι+ γραφο δελτι+ ου ταυτο+ τητας, διαβατηρι+ ου (η+ α+ λλου αντι+ στοιχου νομιμοποιητικου+
εγγρα+ φου ταυτοποι+ησης προσωπικω+ν στοιχει+ων), διευ+ θυνση email, username, password,
πληροφορι+ες παραγγελι+ας προϊο+ντων/υπηρεσιω+ν, διεθνη+ ς ταυτο+ τητα εξοπλισμου+ κινητη+ ς
τηλεφωνι+ας (ΙMEI), διεθνη+ ς ταυτο+ τητα συνδρομητη+ κινητη+ ς τηλεφωνι+ας (IMSI), κα+ ρτα
ταυτο+ τητας συνδρομητη+ (SIM, USIM), πλη+ ρη στοιχει+α τιμολο+ γησης, δ/νση αποστολη+ ς
προϊο+ντος/υπηρεσι+ας, επιλογη+ τρο+ που πληρωμη+ ς, πληροφορι+ες εκτε+ λεσης πληρωμη+ ς, τα
οποι+α :
- παρε+ χει ο ι+διος ο Συνδρομητη+ ς, ει+τε με τη συμπλη+ ρωση και υπογραφη+ της Αι+τησης
Συ+ νδεσης/Ενεργοποι+ησης των υπηρεσιω+ν της Εταιρι+ας, ει+τε με τη συμπλη+ ρωση σχετικω+ν
πεδι+ων στις ηλεκτρονικε+ ς πλατφο+ ρμες my wind, F2G και Q,
- αφορου+ ν τις επικοινωνι+ες του Συνδρομητη+ με το Τμη+ μα Εξυπηρε+ τησης Πελατω+ν, που
πραγματοποιου+ νται τηλεφωνικω+ς, με ηλεκτρονικη+ αλληλογραφι+α η+ /και εγγρα+ φως,
- καταχωρει+ ο ι+διος ο Συνδρομητη+ ς με την ει+σοδο και χρη+ ση του ιστοτο+ που της Εταιρι+ας, κατα+
την εγγραφη+ στην υπηρεσι+α ενημε+ ρωσης με+ σω ηλεκτρονικω+ν επιστολω+ν (newsletter), κατα+
την αγορα+ υπηρεσιω+ν της Εταιρι+ας

- αφορου+ ν καταγγελι+ες η+ /και παρα+ πονα του συνδρομητη+ η+ /και τρι+των σε αρμο+ διες
διοικητικε+ ς, αστυνομικε+ ς, εισαγγελικε+ ς, δικαστικε+ ς και εν γε+ νει Δημο+ σιες Αρχε+ ς,
- αφορου+ ν αιτη+ ματα αρμο+ διων διοικητικω+ν, αστυνομικω+ν, εισαγγελικω+ν, δικαστικω+ν και εν
γε+ νει Δημοσι+ων Αρχω+ν προς την Εταιρι+α για παροχη+ στοιχει+ων συνδρομητω+ν της Εταιρει+α.
ii. οικονομικα+ στοιχει+α, ο+ πως στοιχει+α χρεω+σεων των υπηρεσιω+ν της Εταιρι+ας, στοιχει+α
εξο+ φλησης λογαριασμω+ν υπηρεσιω+ν ηλεκτρονικω+ν επικοινωνιω+ν, στοιχει+α πιστωτικω+ν η+
χρεωστικω+ν καρτω+ν, στοιχει+α πιστοληπτικη+ ς ικανο+ τητας, στοιχει+α τα οποι+α αφορου+ ν
αμφισβητη+ σεις, οικονομικε+ ς εκκρεμο+ τητες συνδρομητω+ν, περιστατικα+ απα+ της και δυ+ νανται
να προκυ+ πτουν:
- απο+ τη μεταξυ+ ημω+ν συ+ μβαση και την εκτε+ λεση αυτη+ ς,
- τα παρε+ χει ο ι+διος ο Συνδρομητη+ ς,
- τα ε+ χουμε λα+ βει απο+ εταιρει+ες ελε+ γχου πιστοληπτικη+ ς φερεγγυο+ τητας, ο+ πως η ICAP
Η Εταιρι+ α υποχρεου+ ται να τηρει+ ε+ γγραφα η+ ηλεκτρονικα+ αρχει+ α (συμβα+ σεις, αιτη+ σεις
συνδρομητω+ν και λοιπη+ αλληλογραφι+α) για ο+ σο δια+ στημα βρι+σκεται σε ισχυ+ η συ+ μβαση του
Συνδρομητη+ η+ λαμβα+ νει εν γε+ νει υπηρεσι+ες απο+ την Εταιρι+α και επιπλε+ ον για ο+ σο χρο+ νο
προβλε+ πεται ειδικα+ στο νο+ μο. Εφο+ σον μετα+ τη λη+ ξη της συ+ μβασης βρι+σκεται σε εκκρεμο+ τητα
αι+τημα επι+ λυσης διαφορα+ ς η+ καταγγελι+α του συνδρομητη+ ενω+πιον αρμο+ διας διοικητικη+ ς,
δημο+ σιας η+ Δικαστικη+ ς Αρχη+ ς, η Εταιρι+α οφει+ λει να διατηρει+ τα εν λο+ γω δεδομε+ να με+ χρι την
οριστικη+ επι+ λυση της διαφορα+ ς.
Επι+σης, τα δεδομε+ να κι+νησης και θε+ σης των επικοινωνιω+ν του συνδρομητη+ η+ χρη+ στη, καθω+ς και
τα συναφη+ δεδομε+ να που απαιτου+ νται για την αναγνω+ριση+ του, διατηρου+ νται υποχρεωτικα+ ,
ο+ πως ο νο+ μος ορι+ζει, επι+ δω+δεκα (12) μη+ νες απο+ την ημερομηνι+α της επικοινωνι+ας και
καταστρε+ φονται με το πε+ ρας του δωδεκαμη+ νου με αυτοματοποιημε+ νη διαδικασι+α, εκτο+ ς αν
ε+ χουν η+ δη αποκτη+ σει προ+ σβαση σε αυτα+ οι αρμο+ διες αστυνομικε+ ς, δικαστικε+ ς, εισαγγελικε+ ς και
α+ λλες Δημο+ σιες Αρχε+ ς, στο πλαι+σιο εφαρμογη+ ς της κει+μενης νομοθεσι+ας για την α+ ρση του
απορρη+ του των επικοινωνιω+ν.
Τα φορολογικα+ στοιχει+α εξαιρου+ νται της διαδικασι+ας διαγραφη+ ς και διατηρου+ νται υποχρεωτικα+
συ+ μφωνα με τη φορολογικη+ νομοθεσι+α.
10.4 Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Η Εταιρι+α δυ+ ναται να επεξεργα+ ζεται τα προσωπικα+ δεδομε+ να του Συνδρομητη+ , ο+ πως ο νο+ μος
ορι+ζει, εφο+ σον η επεξεργασι+α ει+ναι απαραι+τητη για μι+α τουλα+ χιστον απο+ τις ακο+ λουθες νο+ μιμες
βα+ σεις, η+ τοι :
I.

για την εκτε+ λεση της μεταξυ+ ημω+ν συ+ μβασης η+ για να ληφθου+ ν με+ τρα σε συνε+ χεια αιτη+ σεω+ς
του Συνδρομητη+ πριν απο+ τη συ+ ναψη συ+ μβασης, η+
II. για τους σκοπου+ ς της διαβι+βασης μι+ας επικοινωνι+ας σε δι+κτυο ηλεκτρονικω+ν επικοινωνιω+ν η+
III. για τη χρε+ ωση των συνδρομητω+ν και την πληρωμη+ των διασυνδε+ σεων, η+
IV. προκειμε+ νου να συμμορφωθει+ σε ε+ ννομη υποχρε+ ωση της, η+
V. για τους σκοπου+ ς των εννο+ μων συμφερο+ ντων της, η+
VI. για τη διαφυ+ λαξη των ζωτικω+ν συμφερο+ ντων του Συνδρομητη+ , η+ α+ λλων φυσικω+ν προσω+πων,
ιδι+ως, ο+ ταν προ+ κειται να παρε+ χει, στις αρμο+ διες για την αντιμετω+πιση καταστα+ σεων
ε+ κτακτης ανα+ γκης αρχε+ ς, ο+ πως στις διωκτικε+ ς αρχε+ ς, στις υπηρεσι+ες πρω+των βοηθειω+ν και
πυρο+ σβεσης, τις απαραι+τητες πληροφορι+ες για τον εντοπισμο+ του καλου+ ντος, η+
VII. για την εκπλη+ ρωση καθη+ κοντος που εκτελει+ται προς το δημο+ σιο συμφε+ ρον, η+
VIII.ο+ ταν ο Συνδρομητη+ ς ε+ χει δω+σει τη συγκατα+ θεση+ του, ο+ πως ενδεικτικα+ για λο+ γους
διαφη+ μισης, απευθει+ας εμπορικη+ ς προω+θησης και εν γε+ νει εμπορικη+ ς ε+ ρευνας αγορα+ ς
προϊο+ντων και υπηρεσιω+ν της Εταιρι+ας,
IX. καθω+ς και ο+ ταν οι σκοποι+ επεξεργασι+ας συνδε+ ονται με την παροχη+ υπηρεσιω+ν ηλεκτρονικω+ν
επικοινωνιω+ν η+ την παροχη+ υπηρεσιω+ν προστιθε+ μενης αξι+ας που ο συνδρομητη+ ς ε+ χει ειδικω+ς
αιτηθει+.

Στο ως α+ νω πλαι+σιο:
α. Η Εταιρι+α λαμβα+ νει, διατηρει+ και επεξεργα+ ζεται τα προσωπικα+ δεδομε+ να που της παρε+ χει ο
Συνδρομητη+ ς, καθω+ς και τα δεδομε+ να κι+νησης, θε+ σης, ο+ γκου δεδομε+ νων, χρο+ νου χρη+ σης των
υπηρεσιω+ν της που παρα+ γονται με διαφορετικη+ νομικη+ βα+ ση ανα+ περι+πτωση, ο+ πως προεκτε+ θηκε.
Τα προσωπικα+ δεδομε+ να του Συνδρομητη+ διαβιβα+ ζονται σε α+ λλους φορει+ς παροχη+ ς δημοσι+ου
δικτυ+ ου εντο+ ς και εκτο+ ς Ευρωπαϊκη+ ς Ένωσης στο πλαι+σιο διασυ+ νδεσης των δικτυ+ ων η+
διαθε+ σιμης στο κοινο+ υπηρεσι+ας ηλεκτρονικω+ν επικοινωνιω+ν (Open Network Provision), σε
συνεργα+ τες δικαιο+ χρησης και σε συνεργα+ τες που ενεργου+ ν για λογαριασμο+ της εταιρει+ας,
συ+ μφωνα με τις μεταξυ+ ημω+ν συμβα+ σεις, για το σκοπο+ της παροχη+ ς της σχετικη+ ς υπηρεσι+ας, της
μετα+ δοσης της επικοινωνι+ας και της χρε+ ωσης αυτη+ ς.
Τα προσωπικα+ δεδομε+ να του Συνδρομητη+ , καθω+ς και οι πληροφορι+ες που παρα+ γονται απο+ τη
χρη+ ση των υπηρεσιω+ν η+ /και δικτυ+ ων, ο+ πως: η χρη+ ση εντο+ ς και εκτο+ ς παγι+ου, η χρη+ ση roaming, ο
τυ+ πος, το μοντε+ λο και τα χαρακτηριστικα+ των συσκευω+ν σας, δεδομε+ να που αναφε+ ρονται στον
τρο+ πο συ+ νδεσης και στην παραμετροποι+ηση των συσκευω+ν του Συνδρομητη+ , η περιοδικο+ τητα
ανανε+ ωσης χρο+ νου ομιλι+ας στην καρτοκινητη+ τηλεφωνι+α, η εξο+ φληση λογαριασμω+ν, τυγχα+ νουν
επεξεργασι+ας απο+ την Εταιρι+α με σκοπο+ τη βελτι+ωση της παροχη+ ς των υπηρεσιω+ν της και της
παροχη+ ς σχετικω+ν προνομι+ων και προσφορω+ν προς ο+ φελος των συνδρομητω+ν της. Με βα+ ση τα
ανωτε+ ρω δεδομε+ να δυ+ νανται να πραγματοποιου+ νται ε+ ρευνες ικανοποι+ησης των συνδρομητω+ν με
σκοπο+ τη βελτι+ωση της παροχη+ ς υπηρεσιω+ν ηλεκτρονικω+ν επικοινωνιω+ν και υπηρεσιω+ν
εξυπηρε+ τησης πελατω+ν και τη διερευ+ νηση των τυχο+ ν προβλημα+ των που οι συνδρομητε+ ς της
Εταιρι+ας δυ+ νανται να αντιμετωπι+ζουν. Η Εταιρι+α προκειμε+ νου να παρε+ χει ποιοτικε+ ς και δι+καιες
υπηρεσι+ες που αποσκοπου+ ν, αφενο+ ς, στην ορθη+ και επωφελη+ για τον καταναλωτη+ εκτε+ λεση της
συ+ μβασης, αφετε+ ρου, στην επιδι+ωξη ε+ ννομου συμφε+ ροντος της Εταιρι+ας, προς ο+ φελος των
συνδρομητω+ν της, επεξεργα+ ζεται τα προσωπικα+ δεδομε+ να του Συνδρομητη+ με σκοπο+ την ε+ γκαιρη
ενημε+ ρωση+ του πριν απο+ τη λη+ ξη του συμβολαι+ου του η+ τη λη+ ξη του χρο+ νου ομιλι+ας του.
Επιπλε+ ον, για τους ι+διους σκοπου+ ς, η Εταιρι+α επεξεργα+ ζεται τα προσωπικα+ δεδομε+ να του
Συνδρομητη+ προκειμε+ νου να του υποβα+ λει προτα+ σεις και προσφορε+ ς που αφορου+ ν υπηρεσι+ες και
προϊο+ντα προσαρμοσμε+ να στις ανα+ γκες του ω+στε να του παρε+ χουμε την καλυ+ τερη δυνατη+
ποιο+ τητα υπηρεσιω+ν μεγιστοποιω+ντας για αυτο+ ν τη σχε+ ση κο+ στους-οφε+ λους της καταναλωτικη+ ς
του δαπα+ νης.
Με την επιφυ+ λαξη των διατα+ ξεων περι+ προστασι+ας προσωπικω+ν δεδομε+ νων και ανα+ λογα με τον
τυ+ πο λογαριασμου+ που ε+ χει επιλε+ ξει ο συνδρομητη+ ς, η Εταιρει+α ενδε+ χεται να αποστε+ λλει στον
συνδρομητη+ η+ να αποκτα+ αυτο+ ς προ+ σβαση σε λογαριασμο+ με το ελα+ χιστο επι+πεδο αναλυτικη+ ς
χρε+ ωσης ο+ πως εκα+ στοτε ορι+ζεται. Ο συνδρομητη+ ς δικαιου+ ται οποτεδη+ ποτε να ζητη+ σει εγγρα+ φως
τη διαγραφη+ των τελευται+ων τριω+ν (3) ψηφι+ων των κληθε+ ντων αριθμω+ν συνδε+ σεων απο+ τον
αναλυτικο+ λογαριασμο+ η+ την μη παροχη+ του ελαχι+στου επιπε+ δου αναλυτικη+ ς χρε+ ωσης. Σε αυτη+
την περι+πτωση η Εταιρει+α δεν ε+ χει υποχρε+ ωση να αποδει+ξει την ορθο+ τητα των στοιχει+ων των
λογαριασμω+ν. Εα+ ν η χρη+ ση των Τηλεπικοινωνιακω+ν Υπηρεσιω+ν γι+νεται απο+ περισσο+ τερους
οικιακου+ ς χρη+ στες, ο συνδρομητη+ ς υπο+ σχεται και εγγυα+ ται ο+ τι οι χρη+ στες ε+ χουν ενημερωθει+ ο+ τι ο
συνδρομητη+ ς θα λαμβα+ νει ανα+ λυση του λογαριασμου+ με πλη+ ρη αναγραφη+ των ψηφι+ων.
Η Εταιρει+α τηρει+ για τους τηλεφωνικου+ ς αριθμου+ ς που εκχωρει+ στους συνδρομητε+ ς της
καταλο+ γους συνδρομητω+ν που διατι+θενται στο κοινο+ η+ μπορου+ ν να αποκτηθου+ ν με+ σω
υπηρεσιω+ν πληροφοριω+ν καταλο+ γων. Ο συνδρομητη+ ς καταχωρει+ται στους ανωτε+ ρω καταλο+ γους
με τα προσωπικα+ στοιχει+α που καθορι+ζει στην Αι+τηση. Τα ανωτε+ ρω στοιχει+α διαβιβα+ ζονται σε
τρι+τους που παρε+ χουν υπηρεσι+ες Πληροφοριω+ν Τηλεφωνικου+ Καταλο+ γου για τον αποκλειστικο+
σκοπο+ της παροχη+ ς υπηρεσι+ας Πληροφοριω+ν Τηλεφωνικου+ Καταλο+ γου. Ο συνδρομητη+ ς ε+ χει το
δικαι+ωμα να ελε+ γχει και αν ει+ναι απαραι+τητο, να διορθω+νει η+ και να ζητα+ τη διαγραφη+ της
σχετικη+ ς καταχω+ρισης η+ να ζητα+ να παραλει+πεται εν με+ ρει η διευ+ θυνση+ του.
β. Η Εταιρία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο νοµικό πλαίσιο, έχει έννοµη υποχρέωση να
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή και τα µεταδεδοµένα που προκύπτουν για
λόγους τιµολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και
παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδοµένα του

Συνδροµητή στις αρµόδιες αστυνοµικές, δικαστικές, εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές και
άλλες αρµόδιες Αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήµατος αυτών,
ενδεχοµένως, χωρίς πρότερη ενηµέρωσή του. Επίσης, η Εταιρία έχει έννοµη υποχρέωση να
πραγµατοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή
σύµφωνα µε τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισµό
απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιµολόγησης, καθώς και για την αποτροπή υψηλής
ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών.
γ. Η Εταιρία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο νοµικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της µεταξύ ηµών σύµβασης και για τη
διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασµών,
σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών και νοµικές εταιρείες. Επίσης,
δύναται να αναζητά στοιχεία που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του Συνδροµητή πριν από
την ενεργοποίηση ή την αναβάθµιση της σύνδεσής του.
δ. Η Εταιρία, είτε κατόπιν σχετικής νόµιµης συγκαταθέσεώς του Συνδροµητή, είτε στο πλαίσιο
ειδικότερων εννόµων συµφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης και ιδίως στις
περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται, µε σκοπό την ανάπτυξη,
βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα για την
πάντα επίκαιρη ενηµέρωσή σας για τις υπηρεσίες που λαµβάνει ο Συνδροµητής ή για λόγους
εµπορικής έρευνας ή/και εµπορικής προώθησης ή τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας
εξυπηρέτησης πελατών.
Επι+σης, ο συνδρομητη+ ς ενημερω+θηκε ο+ τι για τις κλη+ σεις σε αριθμου+ ς ε+ κτακτης ανα+ γκης, η
Εταιρι+α εξουδετερω+νει τυχο+ ν απο+ κρυψη αριθμου+ καλου+ ντος συνδρομητη+ και διαθε+ τει ο+ λες τις
απαραι+τητες πληροφορι+ες για τον εντοπισμο+ της θε+ σης του καλου+ ντος στις αρμο+ διες αρχε+ ς,
καθω+ς και ο+ τι κατο+ πιν συναινε+ σεω+ς του δυ+ ναται να παρασχεθου+ ν στον αρμο+ διο για την
αντιμετω+πιση ε+ κτακτης ανα+ γκης φορε+ α τα στοιχει+α του για τη διευκο+ λυνση της α+ μεσης
επε+ μβασης και μο+ νο για το σκοπο+ αυτο+ .
Κατα+ την απομακρυσμε+ νη προ+ σβαση στον Τηλεπικοινωνιακο+ Εξοπλισμο+ του Πελα+ τη για τους
σκοπου+ ς της επισκο+ πησης της λειτουργι+ας του, της αυτο+ ματης η+ μη υποστη+ ριξης και
παραμετροποι+ησης αυτου+ καθω+ς και της αυτο+ ματης ενημε+ ρωσης του λογισμικου+ του η Εταιρει+α
συλλε+ γει και επεξεργα+ ζεται αποκλειστικα+ και μο+ νο δεδομε+ να στατιστικου+ χαρακτη+ ρα, που
αφορου+ ν στις επιδο+ σεις του Τηλεπικοινωνιακου+ Εξοπλισμου+ . Τα εν λο+ γω δεδομε+ να περιορι+ζονται
στο με+ τρο που ει+ναι αναγκαι+ο για την εκτε+ λεση των παραπα+ νω σκοπω+ν. Η αποθη+ κευση+ τους
διαρκει+ μο+ νο για το χρονικο+ δια+ στημα, που ει+ναι απαραι+τητο για την επιδι+ωξη των παραπα+ νω
σκοπω+ν, το οποι+ο πα+ ντως δεν ξεπερνα+ τις 24 ω+ρες. Η προ+ σβαση γι+νεται απο+ ειδικα+
εξουσιοδοτημε+ νο και εκπαιδευμε+ νο προσωπικο+ της Εταιρει+ας. Τα παραπα+ νω δεδομε+ να ε+ χουν
μοναδικο+ αποδε+ κτη την Εταιρει+α και δεν διαβιβα+ ζονται σε τρι+τους. Σε κα+ θε περι+πτωση, η
απομακρυσμε+ νη προ+ σβαση περιορι+ζεται αποκλειστικα+ και μο+ νο στον εξοπλισμο+ modem / router,
δεν επεκτει+νεται επ’ ουδενι+ στην τερματικη+ συσκευη+ του Πελα+ τη και δεν αφορα+ σε εξωτερικα+
στοιχει+α η+ στο περιεχο+ μενο της επικοινωνι+ας.
Για τους ανωτε+ ρω σκοπου+ ς και συ+ μφωνα με τις εκα+ στοτε οδηγι+ες της Αρχη+ ς Προστασι+ας
Δεδομε+ νων Προσωπικου+ Χαρακτη+ ρα (ΑΠΔΠΧ) η Εταιρι+α δυ+ ναται να διατηρει+ κλη+ σεις των
συνδρομητω+ν με την Ομα+ δα Εξυπηρε+ τησης Πελατω+ν η+ /και με το Τμη+ μα Πωλη+ σεων, οι οποι+ες
διατηρου+ νται για ο+ σο χρο+ νο προβλε+ πεται στο νο+ μο.
10.5 Μητρώο του αρ. 11 Ν. 3471/2006
Συ+ μφωνα με το Ν. 3471/2006 η Εταιρι+α υποχρεου+ ται να καταχωρει+ τους αριθμου+ ς κινητη+ ς και
σταθερη+ ς τηλεφωνι+ας των συνδρομητω+ν της που δεν επιθυμου+ ν να δε+ χονται τηλεφωνικε+ ς
κλη+ σεις για εμπορικη+ προω+θηση προϊο+ντων στο Μητρω+ο του αρ. 11, το οποι+ο ει+ναι διαθε+ σιμο σε
οιονδη+ ποτε ενδιαφερο+ μενο. Αντιστοι+χως, συλλε+ γει κα+ θε μη+ να τα Μητρω+α του αρ. 11 των λοιπω+ν
παρο+ χων για να αποκλει+σει τους εν λο+ γω καταχωρημε+ νους αριθμου+ ς απο+ τις τηλεφωνικε+ ς
κλη+ σεις για τους ανωτε+ ρω σκοπου+ ς, εφο+ σον δεν ε+ χει λα+ βει ειδικη+ προς του+ το αντι+θετη δικη+ σας
συγκατα+ θεση η+ εφο+ σον δεν συντρε+ χει ε+ τερος νο+ μιμος λο+ γος επεξεργασι+ας.
10.6 Πιστοληπτικός έλεγχος

Η Εταιρία για τη διαφυ+ λαξη των εννο+ μων συμφερο+ ντων της στα πλαίσια του προσυμβατικού
ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή έγγραφα που να αποδεικνύουν
την ταυτοπροσωπία, το ΑΦΜ και την διεύθυνση κατοικίας ή/και τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα στην περίπτωση νομικού προσώπου, και να ελέγξει την πιστοληπτική
του ικανότητα χρησιμοποιώντας πληροφορίες που τηρούνται νομίμως.
Ειδικο+ τερα, η Εταιρι+α δυ+ ναται να αναζητα+ και να λαμβα+ νει στοιχει+α που αφορου+ ν την
πιστοληπτικη+ ικανο+ τητα του υποψη+ φιου συνδρομητη+ η+ του συνδρομητη+ που αιτει+ ται
αναβα+ θμιση των υπηρεσιω+ν του απο+ την εταιρει+α ICAP GROUP A.E., η οποι+α διατηρει+ αρχει+ο
(ICAP Database), ως Υπευ+ θυνος Επεξεργασι+ας, με δεδομε+ να οικονομικη+ ς συμπεριφορα+ ς που
ε+ χουν συλλεγει+ απο+ νο+ μιμες πηγε+ ς, ο+ πως δικαστη+ ρια, υποθηκοφυλακει+α, Γ.Ε.Μ.Η. και τηρει+ στο
πλαι+σιο του ε+ ννομου συμφε+ ροντο+ ς της. Για περισσο+ τερες πληροφορι+ες για την επεξεργασι+α των
προσωπικω+ν δεδομε+ νων του συνδρομητη+ και για την τυχο+ ν α+ σκηση των δικαιωμα+ των του για
την προστασι+α αυτω+ν μπορει+τε να επικοινωνη+ σετε ει+τε με την ICAP Group A.E. στο
privacy@icap.gr και να ενημερωθει+τε απο+ την Πολιτικη+ Απορρη+ του της εταιρει+ας στην
ιστοσελι+δα της https://www.icapb2b.gr/portal/web/b2b/privacy-policy, ει+τε με την Ομα+ δα
Εξυπηρε+ τησης Πελατω+ν της Εταιρι+ας.
10.7 Άσκηση των δικαιωμάτων του Συνδρομητή
Αναφορικα+ με την προστασι+α των δεδομε+ νων προσωπικου+ χαρακτη+ ρα του Συνδρομητη+ , υπα+ ρχει
η δυνατο+ τητα, υποβα+ λλοντας σχετικο+ αι+τημα σε κατα+ στημα της Εταιρι+ας, α+ σκησης των
ακολου+ θων δικαιωμα+ των, ο+ πως :
I. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδη+ δικαι+ωμα να ενημερω+νεται ο συνδρομητη+ ς για τα προσωπικα+
του δεδομε+ να που τηρου+ νται στα αρχει+α της Εταιρι+ας και να αποκτα+ αντι+γραφα,
II. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδη+ δικαι+ωμα να ζητα+ ει ο Συνδρομητη+ ς τη διο+ ρθωση ανακριβειω+ν
και λαθω+ν στα προσωπικα+ του δεδομε+ να που τηρου+ νται στα αρχει+α της Εταιρι+ας,
III. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδη+ δικαι+ωμα να ζητη+ σετε να διαγραφου+ ν η+ να πα+ ψουν να
χρησιμοποιου+ νται τα προσωπικα+ δεδομε+ να του Συνδρομητη+ που τηρου+ νται στα αρχει+α της
Εταιρι+ας, υπο+ τον ο+ ρο των ειδικο+ τερων περιορισμω+ν που προβλε+ πονται στον Γενικο+
Κανονισμο+ ,
IV. δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασι+ας των προσωπικω+ν δεδομε+ νων του Συνδρομητη+ και
πα+ λι εφο+ σον συντρε+ χουν οι προϋ ποθε+ σεις που προβλε+ πονται στον Γενικο+ Κανονισμο+ ,
V. δικαίωμα φορητότητας, δηλαδη+ δικαι+ωμα να ζητη+ σει ο συνδρομητη+ ς απο+ την Εταιρει+α την
απευθει+ας διαβι+βαση των δεδομε+ νων προσωπικου+ χαρακτη+ ρα που τον αφορου+ ν στον
οργανισμο+ που θα της υποδει+ξει, εφο+ σον αυτα+ ει+ναι τεχνικα+ δομημε+ να, συ+ μφωνα με τη
σχετικη+ νομοθεσι+α.
VI. δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασι+α των προσωπικω+ν δεδομε+ νων του
Συνδρομητη+ εκτο+ ς αν υφι+στανται επιτακτικοι+ και νο+ μιμοι λο+ γοι για την επεξεργασι+α, οι
οποι+οι υπερισχυ+ ουν των συμφερο+ ντων, των δικαιωμα+ των και των ελευθεριω+ν του η+ για τη
θεμελι+ωση, α+ σκηση η+ υποστη+ ριξη νομικω+ν αξιω+σεων της Εταιρι+ας.
Για την α+ σκηση των ανωτε+ ρω δικαιωμα+ των που αφορου+ ν στην προστασι+α των προσωπικω+ν
δεδομε+ νων του Συνδρομητη+ , θα πρε+ πει να μεταβει+ σε ε+ να κατα+ στημα της Εταιρι+ας, απαραιτη+ τως
με το δελτι+ο της αστυνομικη+ ς του ταυτο+ τητας η+ α+ λλο νο+ μιμο δημο+ σιο ε+ γγραφο απο+ δειξης
ταυτοπροσωπι+ας. Σε ο+ λως εξαιρετικε+ ς περιπτω+σεις και εφο+ σον δεν ε+ χει προ+ σβαση σε ε+ να
κατα+ στημα της Εταιρι+ας, ο Συνδρομητη+ ς δυ+ ναται:
- ει+τε την αι+τηση να την υποβα+ λει προ+ σωπο με εξουσιοδο+ τηση απο+ τον Συνδρομητη+ (με γνη+ σιο
της υπογραφη+ ς απο+ ΚΕΠ/ΑΤ). Στην περι+πτωση αυτη+ θα πρε+ πει να επισυνα+ πτονται πε+ ραν της
εξουσιοδο+ τησης, αντι+γραφα αμφοτε+ ρων των ταυτοτη+ των, του εξουσιοδοτου+ ντα και του
εξουσιοδοτου+ μενου,
- ει+τε με συστημε+ νη επιστολη+ , με την ε+ νδειξη στο φα+ κελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝGDPR», στη διευ+ θυνση:
WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

Κηφισιάς 66, Μαρούσι, Αττικής
Τ.Κ. 15125
Στην περι+πτωση αυτη+ η επιστολη+ -αι+τημα θα πρε+ πει (i) να φε+ ρει γνη+ σιο της υπογραφη+ ς απο+ ΚΕΠ/
Αστυνομι+α και (ii) να επισυνα+ πτεται αντι+γραφο-φωτοτυπι+α ταυτο+ τητας του αιτου+ ντα.
Η Εταιρι+α θα απαντη+ σει δωρεα+ ν στο αι+τημα του Συνδρομητη+ , χωρι+ς καθυστε+ ρηση και σε κα+ θε
περι+πτωση εντο+ ς μηνο+ ς απο+ την παραλαβη+ του αιτη+ ματος, εκτο+ ς εξαιρετικω+ν περιπτω+σεων,
οπο+ τε η ανωτε+ ρω προθεσμι+α μπορει+ να παραταθει+ κατα+ δυο ακο+ μη μη+ νες, εφο+ σον απαιτει+ται,
λαμβανομε+ νων υπο+ ψη της πολυπλοκο+ τητας του αιτη+ ματος η+ /και του συνολικου+ αριθμου+ των
αιτημα+ των. Η Εταιρι+α θα σας ενημερω+σει για τυχο+ ν παρα+ ταση εντο+ ς μηνο+ ς απο+ την παραλαβη+
του αιτη+ ματος, καθω+ς και για τους λο+ γους της καθυστε+ ρησης. Εα+ ν δεν καθι+σταται δυνατη+ η
ικανοποι+ηση του αιτη+ ματος του Συνδρομητη+ , η Εταιρι+α θα ενημερω+σει τον Συνδρομητη+ χωρι+ς
καθυστε+ ρηση και το αργο+ τερο εντο+ ς μηνο+ ς απο+ την παραλαβη+ του αιτη+ ματος, για τους σχετικου+ ς
λο+ γους και για τη δυνατο+ τητα να υποβα+ λλει καταγγελι+α στην ΑΠΔΠΧ, καθω+ς και για το δικαι+ωμα
του να προσφυ+ γει ενω+πιον των αρμο+ διων δικαστικω+ν αρχω+ν.
Εα+ ν το αι+τημα σας κριθει+ απο+ την Εταιρι+α ως προδη+ λως αβα+ σιμο η+ υπερβολικο+ , δυ+ ναται να
επιβα+ λει την καταβολη+ ευ+ λογου και ανα+ λογου τε+ λους, λαμβα+ νοντας υπο+ ψη τα διοικητικα+ ε+ ξοδα
για την ικανοποι+ηση του η+ να αρνηθει+ να δω+σει συνε+ χεια στο αι+τημα σας.
Τε+ λος, διατηρει+τε και δικαι+ωμα προσφυγη+ ς-καταγγελι+ας στην Αρχη+ Προστασι+ας Δεδομε+ νων
Προσωπικου+ Χαρακτη+ ρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισι+ας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθη+ να, τηλ.: +30 2106475600,
email : contact@dpa.gr] εφο+ σον θεωρει+τε ο+ τι προσβα+ λλονται τα δικαιω+ματα σας αναφορικα+ με
την προστασι+α των προσωπικω+ν δεδομε+ νων σας.
Η Εταιρεία έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων (DPO), σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου έχουν ως ακολούθως: Email: dpo@wind.gr
11. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
11.1 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων
της παρούσης, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, την επέλευση του
οποίου η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, όπως, ενδεικτικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη),
απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα,
τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή
κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις,
εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της απόστασης του Πελάτη από την αστική περιοχή
κάλυψης από την Εταιρεία, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού κ.λπ.).
11.2 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων τρίτων
που αναγκαστικά χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και για
οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των υπηρεσιών της που οφείλονται στον εξοπλισμό του
Πελάτη και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του
εξοπλισμού αυτού.
12. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Ακυρότητα κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της
Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα
έννομα αποτελέσματά τους και τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να
αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλήσιου, κατά το δυνατό,
περιεχομένου.
12.2 Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα άρθρα 6.4 και 12.3 της παρούσης, κάθε άλλη
ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να γίνει μέσω
των λογαριασμών που αποστέλλονται στον Πελάτη ή ηλεκτρονικά ή με fax ή με κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο ιδίως με ανακοινώσεις μέσω του τύπου ή του διαδικτυακού τόπου (site) της
Εταιρείας ή με διαφημιστικά μηνύματα. Η Εταιρεία σε οποιαδήποτε υπηρεσία προς τον
Πελάτη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα.
Κάθε ειδοποίηση του Πελάτη προς την Εταιρεία είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και

ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax)
με απόδειξη ορθής μετάδοσης μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον
μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε μέρους και η ημερομηνία της με νόμιμα
μέσα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.
12.3 Κάθε τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση των όρων της παρούσης Σύμβασης είναι
έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο μέρη, εκτός αν επιβάλλεται
εκ του νόμου ή κανονισμού ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης αρμόδιας Αρχής. Η Εταιρία
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες όρους, με προηγούμενη ενημέρωση του
Συνδρομητή. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση των όρων της παρούσης θα ισχύει μετά την
πάροδο δύο (2) μηνών από την εφαρμογή της. Με την πάροδο της περιόδου αυτής, τεκμαίρεται
ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις νέες τροποποιήσεις, οι οποίες πλέον θα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης συμβάσεως. Η Εταιρεία Ενημερώνει τον Πελάτη για τις ανωτέρω
τροποποιήσεις ένα (1) μήνα, πριν την εφαρμογή τους, με τους ακόλουθους τρόπους: α) με σχετική
δημοσίευση της ως άνω τροποποίησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και β) μέσω του λογαριασμού
του, με αναφορά σε εμφανές σημείο του λογαριασμού ή σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει το
λογαριασμό ή στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός με σχετική ενημέρωση
δια του τρόπου, με τον οποίο πραγματοποιείται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού
ηλεκτρονικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
12.4 Ο Πελάτης δέχεται ανέκκλητα ότι η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ότι
επιπροσθέτως εφαρμόζονται οι αποφάσεις και οι Κανονισμοί της Ε.Ε.Τ.Τ., οι ισχύουσες επί
των τηλεπικοινωνιακών συναλλαγών συνήθειες, καθώς και όλες οι εκάστοτε ισχύουσες
σχετικές διατάξεις. Για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή/
ερμηνεία της παρούσης σύμβασης ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει και στο καθ’ ύλην
αρμόδιο δικαστήριο της πόλης στην οποία έχει την κατοικία του.
12.5 Ρητά συνομολογείται ότι ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις και
τα δικαιώματά του από τη Σύμβαση. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Πελάτη ποσών με βάση τη Σύμβαση.
12.6 Κάθε κοινοποίηση εγγράφων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών γίνεται εγκύρως στον
τόπο κατοικίας ή έδρας τους, εκτός αν κοινοποιηθεί αλλαγή τους σύμφωνα με τον όρο 3.2
ανωτέρω.
Δηλω+νω υπευ+ θυνα ο+ τι ε+ λαβα γνω+ση και αποδε+ χομαι τα ο+ σα αναγρα+ φονται στις σελι+δες της
παρου+ σας Αι+τησης, (η+ τοι ενδεικτικα+ την Αι+τηση, τους Γενικου+ ς Όρους Συ+ νδεσης στο Δι+κτυο της
WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε, τυχο+ ν Παραρτη+ ματα), καθω+ς επι+σης και τους ο+ ρους αναφορικα+ με τις
χρεω+σεις ο+ πως αυτοι+ αποτυπω+νονται στον εκα+ στοτε ισχυ+ οντα τιμοκατα+ λογο της Εταιρι+ας,
συ+ μφωνα με τα προβλεπο+ μενα στο α+ ρθρο 6 της παρου+ σης. Επι+σης, δηλω+νω ο+ τι ε+ χω ενημερωθει+
πω+ς μπορω+ να ελε+ γχω τους Δει+κτες Ποιο+ τητας των Υπηρεσιω+ν που προ+ κειται να λαμβα+ νω στο
εξη+ ς απο+ την Εταιρι+α με+ σω του διαδικτυακου+ το+ που: http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/
statheri-internet/enimerotiko-uliko καθω+ς και να ενημερωθω+ για τον Κω+δικα Δεοντολογι+ας για
την Παροχη+ Υπηρεσιω+ν Ηλεκτρονικω+ν Επικοινωνιω+ν στους Καταναλωτε+ ς στη διευ+ θυνση: http://
www.wind.gr/files/1/Kodikas%20Deontologias/00001729_20080201505.pdf. Τε+ λος, δηλω+νω
υπευ+ θυνα ο+ τι ο+ λα τα στοιχει+α μου που τι+θενται επι+ της Αι+τησης, καθω+ς και ο+ λες οι δηλω+σεις/
εξουσιοδοτη+ σεις/συναινε+ σεις μου επι+ αυτη+ ς ει+ναι ακριβει+ς και αληθινε+ ς και τις αποδε+ χομαι
απαρε+ γκλιτα. Επι+σης, δηλω+νω ο+ τι, σε περι+πτωση που ο Χρη+ στης της συ+ νδεσης ει+ναι διαφορετικο+
προ+ σωπο, τον ε+ χω ενημερω+σει προσηκο+ ντως για ο+ λες τις υποχρεω+σεις εκατε+ ρωθεν των μερω+ν
που απορρε+ ουν απο+ την παρου+ σα τις οποι+ες και αποδε+ χεται.
Ημερομηνία

Ο Πελάτης/Συνδρομητής-Υπογραφή

