ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε
τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη
αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που ακολουθούν.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το play90.gr υπόκεινται στους όρους που
ακολουθούν. Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους
όρους αυτούς, χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, απλά ενηµερώνοντας τους
χρήστες. Για τη χρήση συγκεκριµένων Υπηρεσιών του play90.gr παρακαλείσθε
να ακολουθείτε τις εκάστοτε οδηγίες. Το play90.gr ενδέχεται να παρέχει
Υπηρεσίες που θα διέπονται από διαφορετικούς όρους παροχής υπηρεσιών. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, οι διαφορετικοί όροι παροχής υπηρεσιών θα δηµοσιεύονται
στη σχετική Υπηρεσία για την οποία ισχύουν.
Το περιεχόµενο των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά συµβουλευτικού,
πληροφοριακού, ειδησεογραφικού και διαφηµιστικού χαρακτήρα και αφορά την
παροχή πληροφοριών, επισηµάνσεων και ειδήσεων απευθυνόµενων προς τους
συνδροµητές σχετικά µε την ενηµέρωσή τους για θέµατα που αφορούν την
ενδεχόµενη συµµετοχή τους σε στοίχηµα προκαθορισµένης ή µη απόδοσης που
διεξάγεται νόµιµα και σε πάσης φύσεως ατοµικά ή οµαδικά παιχνίδια ή σε
γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νοµίµου στοιχήµατος,
µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονοµικό κίνδυνο.
Το play90.gr σε καµία περίπτωση δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή
τοποθετήσεως στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης και ουδεµία
τοποθέτηση ή συµµετοχή σε διεξαγωγή διαγωνισµού ή διαγωνισµών
στοιχήµατος ή στοιχηµάτων οποιασδήποτε φύσεως και δεν επιτρέπεται να γίνει
µέσω αυτής, από οποιονδήποτε χρήστη, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και
τις κείµενες διατάξεις περί διεξαγωγής στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη
απόδοσης.
Το play90.gr φροντίζει για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου
όλων των χρηστών και δεν προβαίνει σε καµία δηµοσίευση των προσωπικών
στοιχείων των χρηστών. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των Υπηρεσιών από
παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι Υπηρεσίες απευθύνονται µόνο σε ενηλίκους.
Με την χρήση των υπηρεσιών του play90.gr αποδέχεστε αυτόµατα ότι όλες οι
πληροφορίες, τα δεδοµένα, κείµενα, µηνύµατα και σχόλια στο Φόρουµ και κάθε
άλλο υλικό, είτε δηµοσιεύονται ως κοινόχρηστα, είτε µεταδίδονται ως ιδιωτικά,
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του συγκεκριµένου
περιεχοµένου. Αυτό σηµαίνει έχετε την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο που
στέλνετε, δηµοσιεύετε, αποστέλλετε µε e-mail ή κοινοποιείτε µε άλλους
τρόπους. Αναλαµβάνετε την υποχρέωση να µη χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες για:
αποστολή, δηµοσίευση, µετάδοση µε µηνύµατα και σχόλια οποιουδήποτε
περιεχοµένου που είναι παράνοµο, απειλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό,
δυσφηµιστικό, άσεµνο, αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων
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κάποιου άλλου, δείχνει εµπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, ή άλλες παράνοµες
διακρίσεις, ή που µπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους µε οποιονδήποτε
τρόπο, πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων,
ενδεικτικά, των συνεργατών του play90.gr, όπως και ή ψευδής δήλωση ή
διαστρέβλωση της σχέσης σας µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η
πλαστογράφηση επικεφαλίδων, ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραποίηση
αναγνωριστικών στοιχείων µε σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης
οποιουδήποτε περιεχοµένου µεταδίδεται µέσω των Υπηρεσιών, αποστολή,
δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωµα
µετάδοσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή τις συµβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις
(όπως ενδεικτικά πληροφορίες που αποκτήθηκαν από σας λόγω εργασιακής
σχέσης ή σχέσεων εντολής και πληρεξουσιότητας ή καλύπτονται από συµφωνία
εµπιστευτικότητας), αποστολή, δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου το
οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό µυστικό,
πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων, µε
οποιονδήποτε τρόπο και αν περιήλθαν σε γνώση σας, αποστολή, δηµοσίευση
οποιουδήποτε αυτόκλητου ή µη εξουσιοδοτηµένου διαφηµιστικού υλικού, ή
οποιαδήποτε άλλη µορφή πρόσκλησης, εκτός από περιοχές (όπως εµπορικές
τοποθεσίες) οι οποίες είναι σχεδιασµένες γι αυτό το σκοπό.
Αποδέχεστε ότι το play90.gr και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτό πρόσωπα θα
έχουν το δικαίωµα (όχι όµως και την υποχρέωση) κατά την κρίση τους να
απορρίψουν ή να µετακινήσουν κάθε στοιχείο του περιεχοµένου που είναι
διαθέσιµο µέσω της Υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των προηγούµενων όρων, το
play90.gr και τα πρόσωπα που υποδεικνύει θα έχουν το δικαίωµα να
διαγράφουν κάθε στοιχείο του περιεχοµένου του Φόρουµ που παραβιάζει τους
όρους χρήσης, τον Νόµο ή το οποίο είναι µε άλλο τρόπο απορριπτέο ή
αµφισβητήσιµο.
Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα τερµατισµού της πρόσβασής σας σε ορισµένα
ή όλα τα τµήµατα της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που οποτεδήποτε ανακαλέσετε
τη συναίνεσή σας σε αυτή την παράγραφο.
Το play90.gr δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε τις
αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των Υπηρεσιών περί της καθ’ οιονδήποτε
τρόπο συµµετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήµατος ή στοιχηµάτων
οποιασδήποτε µορφής καθώς και τυχόν οικονοµικούς κινδύνους συµµετοχής σε
τέτοιο στοίχηµα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε
χρήστη των Υπηρεσιών µε βάση τις συµβουλές, επισηµάνσεις, πληροφορίες,
ειδήσεις, προγνωστικά και αποτελέσµατα που παρέχονται ή προβάλλονται µε
οποιοδήποτε τρόπο από τις Υπηρεσίες.
Οι πληροφορίες, συµβουλές, ειδήσεις, επισηµάνσεις και προγνωστικά που
παρέχονται και προβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την Υπηρεσία σχετικά
µε την διεξαγωγή οµαδικών παιχνιδιών, καθώς και µε γεγονότα η φύση των
οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήµατος, είναι αποκλειστικά
συµβουλευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει µε οποιοδήποτε τρόπο να
εκλαµβάνονται από τους χρήστες των Υπηρεσιών ως πηγές επαγγελµατικών
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συµβουλών ή προτάσεων ως προς την µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή αυτών
σε δελτίο ή δελτία στοιχήµατος ή στοιχηµάτων.
Το play90.gr και τα συνεργαζόµενα µε αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν
αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονοµικές ή άλλες
ζηµίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των Υπηρεσιών εξαιτίας
ανακρίβειας, σφάλµατος, ελλείψεως ή παραλήψεως οποιασδήποτε πληροφορίας,
συµβουλής ή προγνωστικού παρεχόµενου ή προβαλλόµενου στις Υπηρεσίες
και/ή σε περιεχόµενο άλλης υπηρεσίας στην οποία ο συνδροµητής έχει ή θα έχει
στο µέλλον πρόσβαση µέσω της παρούσας (link).
Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή και κατά καιρούς να
τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή µόνιµα, τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε
µέρος τους) µε ή χωρίς ειδοποίηση. Συµφωνείτε ότι το play90.gr δεν φέρει
καµία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση,
αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του.
Το play90.gr κατά την απόλυτη κρίση του µπορεί να τερµατίσει τον κωδικό, το
λογαριασµό (ή οποιοδήποτε µέρος αυτού) ή τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών
και να καταργήσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχοµένου των
Υπηρεσιών, για οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, της µη
χρήσης ή της περίπτωσης που το play90.gr θεωρήσει ότι έχετε παραβιάσει ή
ενεργήσει ενάντια στο γράµµα ή το πνεύµα των όρων χρήσης.
Αποδέχεστε ότι κάθε περίπτωση τερµατισµού της πρόσβασής σας στις
Υπηρεσίες, υπό οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης, µπορεί να
ενεργοποιηθεί χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και έχετε λάβει γνώση και
συµφωνείτε ότι το play90.gr µπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άµεσα
το λογαριασµό σας και όλες τις σχετιζόµενες πληροφορίες και αρχεία του
λογαριασµού σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε µελλοντική πρόσβαση σε
αυτά τα αρχεία των Υπηρεσιών. Επιπλέον, συµφωνείτε ότι το play90.gr δεν
φέρει καµία ευθύνη έναντι σας ή οιουδήποτε τρίτου για τυχόν τερµατισµό
πρόσβασης στις Υπηρεσίες του.
Το play90.gr θα παρέχει της Υπηρεσίες του µε κάθε επιµέλεια βάσει της
συνήθους διαµορφωµένης συναλλακτικής πρακτικής στο πεδίο της ανταλλαγής
πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα. Εάν για οιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας,
όπως αυτή καθορίζεται από την επιστήµη και νοµολογία, είναι αδύνατη η
παροχή των Υπηρεσιών, συµφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι το play90.gr δεν
ευθύνεται έναντι των χρηστών.
Η επικοινωνία ή οι επιχειρηµατικές συναλλαγές σας µε, ή η συµµετοχή σε
προσφορές των, διαφηµιζόµενων εµπόρων και επιχειρηµατιών που θα
συναντήσετε στις Υπηρεσίες ή µέσω αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της
πληρωµής και παράδοσης των σχετιζόµενων αγαθών ή υπηρεσιών, και όποιων
άλλων συµβάσεων, εγγυήσεων ή υποσχέσεων που σχετίζονται µε τέτοιες
συναλλαγές, λαµβάνουν χώρα αποκλειστικά ανάµεσα σε εσάς και τον αντίστοιχο
διαφηµιζόµενο ή έµπορο. Αναγνωρίζετε ότι σε καµία περίπτωση το play90.gr
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δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν απώλεια ή ζηµία οποιουδήποτε
είδους ως συνέπεια τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσµα της παρουσίας
διαφηµιζόµενων και εµπόρων στις Υπηρεσίες του.

Το σήµα play90.gr, το λογότυπο play90.gr, το play90.gr καθώς και άλλα
λογότυπα και ονόµατα προϊόντων και Υπηρεσιών του play90.gr αποτελούν
σήµατα του play90.gr. Χωρίς προηγούµενη έγκριση του play90.gr, συµφωνείτε
να µην προβάλλετε ή χρησιµοποιείτε µε άλλο τρόπο τα σήµατα του play90.gr.
Απαγορεύεται αυστηρότατα η αναµετάδοση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση,
ολική, µερική ή περιληπτική, ή διασκευή, ή κατά παράφραση απόδοση του
περιεχοµένου του play90.gr, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, φωτοτυπικό,
ηλεκτρονικό (µέσω ∆ιαδικτύου και δορυφορικά), δια ραδιοφώνου,
τηλεοράσεως, τηλεφώνου, ή οποιουδήποτε άλλου µέσου, χωρίς την γραπτή
συγκατάθεση ή άδεια του play90.gr.
Αποδέχεστε χωρίς καµία επιφύλαξη ότι εγγραφή στις Υπηρεσίες του play90.gr
δεν συνεπάγεται αυτόµατα δικαίωµα συµµετοχής στο Φόρουµ δια της
αποστολής σχολίων και µηνυµάτων, παρά µόνο δικαίωµα ανάγνωσης των
δηµοσιευµένων σχολίων και µηνυµάτων. Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα
αποκλεισµού από ενεργό συµµετοχή στο Φόρουµ οποιουδήποτε χρήστη, κατά
την απόλυτη κρίση του και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει για την εξ
αρχής απαγόρευση της πρόσβασης, ή την µετέπειτα αναστολή της. Επίσης, το
play90.gr διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο ή µήνυµα στο
Φόρουµ, µε ιδιαίτερη µνεία στην προβολή/διαφήµιση άλλων ιστοσελίδων, χωρίς
να υποχρεούται να λογοδοτήσει για τη διαγραφή του σχολίου.
Το play90.gr σέβεται την πνευµατική ιδιοκτησία των άλλων και απαιτεί από τους
χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευµατικό
δικαίωµα σας έχει παραβιαστεί στις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να παράσχετε στο
play90.gr τις ακόλουθες πληροφορίες µέσω e-mail
α) µία ηλεκτρονική ή πραγµατική υπογραφή του δικαιούχου ή κατά νόµον
πληρεξουσίου του πνευµατικού δικαιώµατος
β) µία πλήρη περιγραφή του προστατευόµενου από δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί
γ) µία περιγραφή του ακριβούς σηµείου της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το υλικό
το οποίο ισχυρίζεστε ότι δηµιουργεί την παραβίαση
δ) τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και το e-mail σας και µια δήλωσή σας
ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αµφισβητούµενη χρήση δεν έχει
εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, το
φορέα του, ή τη νοµοθεσία
ε) µια υπεύθυνη δήλωσή σας σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο ότι οι
πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ο νόµιµος πληρεξούσιος αυτού.
Οι όροι χρήσης και η σχέση ανάµεσα σε εσάς και το play90.gr διέπονται από την
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Ελληνική Νοµοθεσία.
Το play90.gr τροφοδοτείται µε πληροφορίες από πηγές που θεωρούνται
αξιόπιστες. Εντούτοις, το play90.gr και οι προµηθευτές του δεν παρέχουν καµία
ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το υλικό που
περιλαµβάνονται σε αυτές και στους καταλόγους µηνυµάτων και διασκέψεων
(Φόρουµ). Κάθε τέτοια πληροφορία, υπηρεσία και υλικό, συµπεριλαµβανοµένης
µεταξύ άλλων και της ακρίβειας οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας, δηλώνεται
ρητά ότι ∆ΕΝ βαρύνει το play90.gr.
Το play90.gr και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών µε την οποία έχει
συµβληθεί για την προµήθεια περιεχοµένου και κάθε προµηθευτής εν γένει ή οι
αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους, ∆ΕΝ εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα παρέχονται
αδιάλειπτα και χωρίς λάθη.
Ρητά συµφωνείται ότι ούτε το play90.gr ούτε οι προµηθευτές του ευθύνονται
για τυχόν θετική ή αποθετική ζηµία έναντι των συνδροµητών.
Η µη άσκηση από το play90.gr δικαιώµατος εξουσίας, ή δικαιώµατος
αποζηµιώσεως, απορρέοντος από τον νόµο δεν ισοδυναµεί σε καµία περίπτωση
παραίτηση από το δικαίωµα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερµηνεύονται
από το Ελληνικό ∆ίκαιο, αρµόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα
καθ’ ύλην Ελληνικά ∆ικαστήρια. Το play90.gr ωστόσο έχει το δικαίωµα να
παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρµόσει ή και να ερµηνεύσει
τους παρόντες όρους σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας του χρήστη και να
υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στην δικαιοδοσία της χώρας του
συνδροµητή.
Παρακαλείστε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις των όρων χρήσης στο play90.gr
µέσω e-mail.
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