ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μεταξφ τθσ Εταιρείασ με τθν εμπορικι ονομαςία «CosmoTalk» και επωνυμία «Οικονομόπουλοσ Γ.
Κωνςταντίνοσ» , που εδρεφει ςτθν Κυκλάδων 1, Κοηάνθ με Α.Φ.Μ. 112345334 Δ.Ο.Τ. ΚΟΗΑΝΘ (εφεξισ «θ
Εταιρεία») και του Πελάτθ με τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του παρόντοσ (εφεξισ «ο
Πελάτθσ») ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
ΟΡΙΜΟΙ
Οι ακόλουκεσ λζξεισ και φράςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα κα ζχουν το ακόλουκο νόθμα:
Άδεια: Θ Γενικι Άδεια για τθν παροχι Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και δραςτθριοτιτων, θ οποία χορθγικθκε ςτθν Εταιρεία από τθν
Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (εφεξισ «ΕΕΣΣ»).
Αίτηςη: Θ αίτθςθ παροχισ υπθρεςιϊν, θ οποία υπογράφεται από τον Πελάτθ ι από εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο και ςυνοδεφεται από τα
δικαιολογθτικά και τα ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί από τθν Εταιρεία.
ΑΡΤ: Θ χονδρικι ευρυηωνικι πρόςβαςθ που μπορεί να λάβει θ Εταιρεία από άλλο πάροχο.
Πελάτησ: Ο νόμιμοσ κάτοχοσ τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ ςτο όνομα του οποίου εκδίδεται από τθν Εταιρεία ο λογαριαςμόσ τθλεπικοινωνιακϊν
τελϊν για τισ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που του παρζχονται μζςω πλιρουσ αδεςμοποίθτθσ πρόςβαςθσ ςτον τοπικό βρόχο.
φμβαςη: Θ πλιρθσ νομικι και εμπορικι ςχζςθ τθσ Εταιρείασ και του Πελάτθ, θ οποία διζπεται από τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
περιλαμβάνονται ςτθν Αίτθςθ, τα εκάςτοτε Παραρτιματά τθσ και τουσ παρόντεσ Όρουσ.
Τπηρεςίεσ Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Οι υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ (φωνισ) ι/και ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (δεδομζνων και περιεχομζνου) ι/και
εικόνασ, οι οποίεσ παρζχονται ςτον πελάτθ από τθν Εταιρεία, ζτςι όπωσ περιγράφονται ςτθν Αίτθςθ και ςτθν παροφςα ςφμβα ςθ κακϊσ και κάκε
άλλθ υπθρεςία που κα αποφαςίςει θ Εταιρεία να προςφζρει, όπωσ αυτζσ αναλυτικά κα περιγράφονται ςτον Σιμοκατάλογο ι/και ςε ςχετικό ζντυπο
με οδθγίεσ που αφοροφν τον τρόπο χριςθσ των υπθρεςιϊν από τον Πελάτθ.
Σιμοκατάλογοσ: Ο κατάλογοσ με τισ χρεϊςεισ των παρεχόμενων Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, όπωσ κακορίηεται εκάςτοτε από τθν
Εταιρεία και κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το δικαίωμα τθσ Εταιρείασ να μεταβάλλει τισ χρεϊςεισ για όλεσ τισ παρεχόμενεσ Τπθρες ίεσ
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν.
Σηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Σο τθλεπικοινωνιακό Δίκτυο τθσ Εταιρείασ ι τρίτων και θ υποδομι αυτϊν, το οποίο χρθςιμοποιείται από τθν Εταιρεία
για τθν παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςτον Πελάτθ.
Σηλεπικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ: Ο τθλεπικοινωνιακόσ τερματικόσ εξοπλιςμόσ, χωρίσ τθν προμικεια του οποίου από τον Πελάτθ, είναι αδφνατθ θ
παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που προβλζπει θ παροφςα.
Σηλεπικοινωνιακή φνδεςη CosmoTalk: Θ απ’ ευκείασ ςφνδεςθ με το δίκτυο τθσ Εταιρείασ για παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν.
Σηλεφωνικοί Κωδικοί πρόςβαςησ: Οι κωδικοί που παρζχει θ Εταιρεία ςτον Πελάτθ ϊςτε να επικοινωνεί το IP Σθλεφωνικό του Κζντρο με το
Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο τθσ Εταιρείασ.
Τπηρεςία Προεπιλογήσ Φορζα (CPS): Θ δυνατότθτα που παρζχεται ςτον Πελάτθ να επιλζγει ςε πάγια βάςθ οι τθλεφωνικζσ κλιςεισ του να
διεκπεραιϊνονται αυτόματα από το Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο τθσ Εταιρείασ, μζςω τθσ τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ ενόσ δθμόςιου
τθλεπικοινωνιακοφ οργανιςμοφ, χωρίσ τθν πλθκτρολόγθςθ κωδικοφ επιλογισ φορζα.
Yπηρεςία Χονδρικήσ Εκμίςθωςησ Γραμμήσ (Χ.Ε.Γ.): H δυνατότθτα που παρζχεται ςτον Πελάτθ, να εξουςιοδοτεί τθν Εταιρεία, προκειμζνου θ
τελευταία να μιςκϊνει τθ γραμμι πρόςβαςθσ του από τον ΟΣΕ υπό όρουσ χονδρικισ και να του διακζτει εκτόσ από τθ ςφνδεςθ/πρόςβαςθ και
τθν παροχι υπθρεςιϊν δρομολόγθςθσ κλιςεων μζςω τθσ υπθρεςίασ Προεπιλογισ Φορζα.
Φορζασ/Οργανιςμόσ: Κάκε Φορζασ, Οργανιςμόσ, Εταιρεία ι Αρχι που ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία εμπλζκεται ςτθν
υλοποίθςθ/ενεργοποίθςθ τθσ παροχισ Αδεςμοποίθτθσ Πρόςβαςθσ ςτον Σοπικό Βρόχο (LLU), ςτθν υλοποίθςθ τθσ φορθτότθτασ αρικμϊν ι ςτθν
ενεργοποίθςθ αυτόματθσ Προεπιλογισ Φορζα και ςε όποια άλλθ υπθρεςία (π.χ. ΑΡΤ) είναι αναγκαία για τθν παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν που αιτείται ο Πελάτθσ.
Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αριθμόσ Κλήςησ Ζκτακτησ Ανάγκησ «112»: Ο πανευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Κλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112», ο οποίοσ καλείται για
άμεςθ κρατικι βοικεια, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ καταςτροφζσ, αιφνίδια αςκζνεια, πυρκαγιά, κ.λ.π., χωρίσ χρζωςθ, από οποιοδιποτε
ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνο. Θ Εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα διεκπεραίωςθσ κλιςεων προσ τον Αρικμό Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112» και αποςτολισ των
ςτοιχείων κζςθσ του καλοφντοσ (διεφκυνςθ εγκατάςταςθσ τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, ανεξάρτθτα από το αν θ ςφνδεςθ είναι ανακοινϊςιμθ) ι/και
ςε περίπτωςθ ςυναίνεςθσ του πελάτθ, τα λοιπά ςτοιχεία πλθροφοριϊν τθλεφωνικοφ καταλόγου, ςτθν αρμόδια Αρχι (Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ
Προςταςίασ). Τπάρχει ο κίνδυνοσ κακυςτζρθςθσ ι αποτυχίασ παράδοςθσ τθσ κλιςθσ ςτθν Τπθρεςία Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. τθν περίπτωςθ κλιςθσ ςτον
αρικμό 112, μζςω νομαδικισ χριςθσ τθσ ςφνδεςθσ, δεν είναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του καλοφντοσ από τθν Εταιρεία και θ αρμόδια αρχι
κα ενθμερϊνεται ότι ο Πελάτθσ χρθςιμοποιεί νομαδικι υπθρεςία.

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
Θ Εταιρεία παρζχει Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν μζςω α) πλιρουσ αδεςμοποίθτθσ πρόςβαςθσ ςτον τοπικό βρόχο β) μεριηόμενθσ
πρόςβαςθσ ςτον τοπικό βρόχο γ) αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ, κακϊσ και τθν προμικεια του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ, τον εκάςτοτε
τιμοκατάλογο τθσ Εταιρείασ, τισ εκάςτοτε προςφορζσ και το νόμο. Οι υπθρεςίεσ δφνανται να παρζχονται είτε προςωρινά είτε μόνιμα μζςω τθσ
υπθρεςίασ Χ.Ε.Γ. ι τθσ χριςθσ του ιδιόκτθτου δικτφου τθσ εταιρείασ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αδιάλειπτθ παροχι των Τπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν είναι θ αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πελάτθ, όταν θ υπθρεςία τθλεφωνίασ
βαςίηεται ςτθν τεχνολογία VoIP. Επιπλζον, θ Εταιρεία παρζχει υπθρεςίεσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ μζςω τθσ υπθρεςίασ χονδρικισ άλλων παρόχων
Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, κακϊσ και ςτακερι τθλεφωνία μζςω τθσ υπθρεςίασ Προεπιλογισ Φορζα.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
2.1. Ο Πελάτθσ υπογράφει τθν Αίτθςθ και τθ φμβαςθ για τθν παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. Θ Εταιρεία δικαιοφται ν α ηθτιςει
τα δικαιολογθτικά ζγγραφα τα οποία αποδεικνφουν τθν ταυτότθτα του Πελάτθ (ταυτότθτα ι διαβατιριο), τθ διεφκυνςθ κατοικίασ του, τον Α.Φ.Μ.
και κάκε άλλο, ςχετικό με τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ζγγραφο. Θ Εταιρεία δικαιοφται να τθσ επιδεικνφονται ςτοιχεία που
αποδεικνφουν οικονομικι φερεγγυότθτα του Πελάτθ και ςε κάκε περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα να μθν ενεργοποιιςει τθ φμβαςθ εάν κρίνει ότι
ο Πελάτθσ είναι αφερζγγυοσ, εάν ο Πελάτθσ δεν ζχει εξοφλιςει λθξιπρόκεςμουσ λογαριαςμοφσ του ι για οποιαδιποτε άλλθ εφλογθ αιτία,
κοινοποιϊντασ τθν απόφαςθ αυτι ςτον Πελάτθ.
2.2. Ο Πελάτθσ, πζραν τθσ Αιτιςεωσ και τθσ υμβάςεωσ, υποχρεοφται να προςκομίςει κάκε αναγκαίο δικαιολογθτικό και να υπογράψει τα ζγγραφα
ι/και εξουςιοδοτιςεισ προσ τθν Εταιρεία που ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο απευκφνονται ςε τρίτουσ Φορείσ/Οργανιςμοφσ
και θ υπογραφι των οποίων απαιτείται, προκειμζνου να διαβιβαςτοφν από τθν Εταιρεία ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ενεργοποίθςθ των Τπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. Θ Εταιρεία ςτθν περίπτωςθ αυτι ενθμερϊνει τον Πελάτθ για τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ αμζςωσ μόλισ
ενθμερωκεί ςχετικά από τον Φορζα/Οργανιςμό. Θ Εταιρεία ζχει δθμιουργιςει μθχανιςμό επεξεργαςίασ και προϊκθςθσ των αιτιςεων, ϊςτε ο
μζγιςτοσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ υπθρεςίασ να μθν ξεπερνά τισ 20 εργάςιμεσ θμζρεσ. τθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, ι αδυναμίασ ενεργοποίθςθσ των
υπθρεςιϊν από Φορζα/Οργανιςμό, θ Εταιρεία κα ενθμερϊνει τον πελάτθ, ϊςτε ο δεφτεροσ να ζχει γνϊςθ του προβλιματοσ. Θ Εταιρεία ςε
περίπτωςθ μθ ενεργοποίθςθσ ι κακυςτζρθςθσ ενεργοποίθςθσ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν από τον Φορζα/Οργανιςμό δεν υπζχει
καμία ευκφνθ ζναντι του ςυνδρομθτι για τυχόν παραβίαςθ των υποχρεϊςεων του Φορζα/Οργανιςμοφ που απορρζουν από το ιςχφον νομοκετικό
πλαίςιο. Ο Πελάτθσ αποδζχεται ότι δφναται να λαμβάνει με μθνφματα sms ςτο κινθτό τθλζφωνο που δθλϊνει ςτθν Αίτθςθ τουσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ για τθν ενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν του κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που αφορά τισ παρεχόμενεσ από τθν Εταιρεία υπθρεςίεσ. Ο
πελάτθσ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τθν Εταιρεία για τυχόν αλλαγζσ του κινθτοφ του τθλεφϊνου.
2.3. Θ Εταιρεία κατά τθν εφλογθ και δίκαιθ κρίςθ τθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον Πελάτθ τθν καταβολι εγγφθςθσ οποιαςδιποτε μορφισ
για τθν ενεργοποίθςθ τθσ παροφςασ ι πάγιο τζλοσ επαναςφνδεςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςφνδεςθσ με υπαιτιότθτα του Πελάτθ. Ο
ςυγκεκριμζνοσ όροσ δεν ιςχφει για προπλθρωμζνα πακζτα υπθρεςιϊν.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ-ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
3.1. Θ ιςχφσ τθσ φμβαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία ενεργοποιιςεωσ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, δθλαδι από τθν θμερομθνία
που θ υπθρεςία είναι διακζςιμθ για χριςθ. Θ ενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν εξαρτάται από Φορζα/Οργανιςμό, που υποχρεοφται να ενεργεί εντόσ
των οριηόμενων προκεςμιϊν από τθν Ρυκμιςτικι Αρχι. Θ Εταιρεία δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ ενεργοποίθςθσ που οφείλεται ςε υπαίτιεσ
πράξεισ ι παραλείψεισ του Φορζα/Οργανιςμοφ ι τρίτων. Θ Εταιρεία κα ενθμερϊςει άμεςα τον Πελάτθ για τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ. H Εταιρεία
δε φζρει ευκφνθ για πικανι διακοπι τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ του πελάτθ κατά τθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ, εφόςον δεν βρίςκεται ςτο πεδίο
ελζγχου τθσ.
3.2. Θ ςφμβαςθ είναι οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν, πλθν τθσ Τπθρεςίασ Προεπιλογισ Φορζα (CPS) θ οποία είναι αορίς του
χρόνου. Κατά τθν θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ, θ φμβαςθ ανανεϊνεται αυτόματα για αόριςτο χρόνο, εκτόσ αν ο Πελάτθσ ι
θ Εταιρεία εγγράφωσ ηθτιςουν τθ μθ ανανζωςι τθσ τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ςυμβατικισ λιξθσ τθσ. Ο Πελάτθσ ευκφνεται για τθ ν
ολοςχερι καταβολι όλων των χρεϊςεων που προκφπτουν από τθν παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν μζχρι τθν οριςτικι διακοπι
τουσ.
3.3. Ο Πελάτθσ μπορεί να καταγγείλει τθ φμβαςθ μόνο με ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν Εταιρεία, με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι μζςω
θλεκτρονικισ αποςτολισ αυτισ, θ οποία κα λογίηεται ότι ιςχφει μετά από τριάντα (30) θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ. Θ Εταιρεία δφναται να καταγγείλει
τθ φμβαςθ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ από τον Πελάτθ, ιδίωσ δε των όρων 6 (Τποχρεϊςεισ Πελάτθ) και 9 (Απόρρθτο
Επικοινωνιϊν – Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων) τθσ παροφςασ.
3.4. ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ φμβαςθσ από τον Πελάτθ χωρίσ υπαιτιότθτα τθσ Εταιρείασ ι από τθν Εταιρεία λόγω υπαιτιότθτασ του Πελάτθ,
πριν από τθ ςυμβατικι λιξθ τθσ παροφςασ, ο Πελάτθσ οφείλει, πζραν τθσ εξόφλθςθσ των λογαριαςμϊν του ζωσ τθν χρονικι ςτιγμι ιςχφοσ τθσ
καταγγελίασ, να καταβάλει επίςθσ ςτθν Εταιρεία, το Σζλοσ Πρόωρθσ Αποςφνδεςθσ ποςοφ 80,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ςε περίπτωςθ
κατά τθν οποία θ καταγγελία λάβει χϊρα κατά τουσ πρϊτουσ 12 μινεσ τθσ ςφμβαςθσ και 40,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ςε περίπτωςθ
κατά τθν οποία θ καταγγελία λάβει χϊρα κατά το διάςτθμα 12-24 μινεσ τθσ ςφμβαςθσ . Σο ποςό του Σζλουσ Πρόωρθσ Αποςφνδεςθσ αφορά ςτο
κόςτοσ που βαρφνει τθν Εταιρεία ζναντι τρίτων για τθν ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ του Πελάτθ με το τθλεπικοινωνιακό δίκτυό
τθσ. Προκαταβλθτζα πάγια τζλθ ςυμψθφίηονται με τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ λόγω τθσ πρόωρθσ λιξθσ τθσ φμβαςθσ. ε περίπτωςθ υποβολισ ςε
άλλο πάροχο αιτιματοσ φορθτότθτασ, ο Πελάτθσ δεςμεφεται να εξοφλιςει απολογιςτικά τον τελικό λογαριαςμό που κα εκδοκεί για τισ υπθρεςίεσ
που λάμβανε από τθν Εταιρεία μζχρι τθν θμερομθνία τθσ διακοπισ. Σο άνω τζλοσ αποςφνδεςθσ δεν ιςχφει για προπλθρωμζνα πακζτα υπθρεςιϊν.
3.5. Εάν θ ενεργοποίθςθ τθσ Σθλεπικοινωνιακισ φνδεςθσ CosmoTalk αποδειχκεί τεχνικά μθ δυνατι, θ Εταιρεία κα ενθμερϊςει άμεςα τον Πελάτθ
υποδεικνφοντασ παράλλθλα υπάρχουςεσ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που μποροφν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ του. τθν περίπτωςθ αυτι, ο
Πελάτθσ, εφόςον επικυμεί να λάβει εναλλακτικζσ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν από τθν Εταιρεία, οφείλει να υπογράψει τθ ςχετικι
ςφμβαςθ, άλλωσ ζχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεςα και αηθμίωσ τθν παροφςα ςφμβαςθ.
3.6. ε περίπτωςθ που θ φμβαςθ ςυνάπτεται εξ αποςτάςεωσ ι εκτόσ εμπορικοφ καταςτιματοσ, ο Πελάτθσ ζχει το δικαίωμα να υπαναχωριςει από
τθν παροφςα εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν ενεργοποίθςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που αιτικθκε. Θ υπαναχϊρθςθ
γίνεται αηθμίωσ. Ο Πελάτθσ χρεϊνεται μόνο για τθ χριςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν για το διάςτθμα μζχρι τθ διακοπι των
υπθρεςιϊν του.

4. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ (ΠΦ)-ΤΠΗΡΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΘΩΗ ΓΡΑΜΜΩΝ (Χ.Ε.Γ.)
4.1. Ο Πελάτθσ μπορεί να ενθμερωκεί για τθν ενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ (ΠΦ) καλϊντασ από το ςτακερό του τθλζφωνο για το οποίο ζχει ηθτιςει
τθν ΠΦ, τον αρικμό: 211-7707005.
4.2. Εφόςον θ τθλεφωνικι γραμμι δεν λειτουργεί, θ ΠΦ και θ Χ.Ε.Γ. δεν είναι διακζςιμθ.
4.3. Ο Πελάτθσ που επικυμεί τθν κατάργθςθ τθσ Τπθρεςίασ ΠΦ και Χ.Ε.Γ. με τθν Εταιρεία δφναται να υποβάλλει τθ ςχετικι αίτθςθ ςτον ΟΣΕ. Θ
κατάργθςθ τθσ υπθρεςίασ ΠΦ και Χ.Ε.Γ. ςυνεπάγεται αυτόματα καταγγελία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
4.4. Για οποιαδιποτε από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ, θ αίτθςθ ΠΦ και Χ.Ε.Γ. καταργείται αυτόματα από τον ΟΣΕ: α) Μεταφορά τθσ τθλεφωνικισ
γραμμισ του πελάτθ, ι του κατόχου (εφόςον είναι διαφορετικόσ από τον Πελάτθ) θ οποία ςυνεπάγεται και αλλαγι του αρικμοφ κλιςθ σ (δεν
απαιτείται εκ νζου αίτθςθ ςτθν περίπτωςθ μεταφοράσ τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ χωρίσ αλλαγι αρικμοφ), β) Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ τθλεφωνικισ
ςφνδεςθσ του πελάτθ, γ)Αλλαγι για οποιονδιποτε λόγο αρικμοφ κλιςθσ τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, δ) Oριςτικι διακοπι τθσ τθλεφωνικισ
ςφνδεςθσ για οποιονδιποτε λόγο, ε) Kατάργθςθ τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ από τον πελάτθ (ι του κατόχου εφός ον είναι διαφορετικόσ από τον
Πελάτθ) (περιλαμβάνεται και θ μεταβίβαςθ/αλλαγι ςτοιχείων κατόχου τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ), ςτ) Εφαρμογι τθσ υπθρεςίασ φορθτότθτ ασ
αρικμοφ, η) Τλοποίθςθ αίτθςθσ κατάργθςθσ Χ.Ε.Γ. ι ΠΦ, θ) Τλοποίθςθ αίτθςθσ Χ.Ε.Γ. ι ΠΦ ςε άλλον Πάροχο ι αλλαγι ςχιματοσ ΠΦ.
4.5. Εφόςον ο Πελάτθσ και ο Κάτοχοσ είναι διαφορετικά πρόςωπα, θ υπθρεςία παρζχεται εφόςον ο Κάτοχοσ ζχει ςυναινζςει να γίνει χρις θ τθσ
ςφνδεςθσ από τον Πελάτθ, ζχει προςκομίςει ζγγραφο που αποδεικνφει τθν ταυτότθτά του και ο Πελάτθσ αποδζχεται ότι κα χρεϊνεται για τθν
υπθρεςία και κακίςταται υπόχρεοσ ζναντι τθσ Εταιρείασ. Ο Κάτοχοσ ευκφνεται για τυχόν ανακρίβειεσ ςτα ςτοιχεία του κακϊσ και ζναντι του Πελάτθ
ςτθν περίπτωςθ διακοπισ ι μεταφοράσ τθσ υπθρεςίασ. Θ Εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ ενεργεί κακϋ υπζρβαςθ τθσ
πλθρεξουςιότθτασ του κατόχου ι άνευ πλθρεξουςιότθτασ.

5. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
5.1. Θ Εταιρεία φροντίηει για τθν ομαλι λειτουργία του Σθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου και για τθν προςικουςα παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν και λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια, θ ακεραιότθτα και θ διατιρθςθ των λειτουργιϊν του Δικτφου
που εμπίπτει ςτθ ςφαίρα ελζγχου τθσ, τθρϊντασ το επίπεδο ποιότθτασ υπθρεςιϊν που επιβάλλεται από τουσ προγραμματιςμζνων εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ του δικτφου τθσ εφόςον τοφτο ζχει ρθτά γνωςτοποιθκεί ςτουσ πελάτεσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι ανακοίνωςθσ ςτον τφπο ι
ανακοίνωςθσ ςτο δικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ (www.cosmotalk.gr) ι με άλλο πρόςφορο τρόπο. Για προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ ςτο δίκτυο του
ΟΣΕ ζχει υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ μόνο ςτθν περίπτωςθ προγενζςτερθσ, ζγκαιρθ και προςικουςασ ενθμζρωςισ τθσ από τον ΟΣΕ. Περιπτϊςεισ
πικανισ διακοπισ τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ του πελάτθ κατά τθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν κα
κοινοποιοφνται πάντοτε προθγουμζνωσ από τθν Εταιρεία προσ τον Πελάτθ, εφόςον αυτζσ ελζγχονται από αυτιν ι υπάρχει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ από
τον Φορζα/Οργανιςμό.
5.2. Πζραν των παραπάνω περιπτϊςεων, ο Πελάτθσ δικαιοφται να υποβάλλει γραπτι αιτιολογθμζνθ αναφορά ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν ι
Παραπόνων ςε περίπτωςθ που κεωρεί ότι υπάρχει διακοπι ι πλθμμελισ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ Εταιρείασ ζναντί του. Εφόςον θ
Εταιρεία επιβεβαιϊςει με βάςθ τα καταγεγραμμζνα τεχνικά ςτοιχεία το αλθκζσ των ιςχυριςμϊν του, προβαίνει ςε ςχετικι αποηθμίωςθ ι/και
αναλογικι επιςτροφι των καταβλθκζντων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται κατωτζρω υπό 5.3.
5.3. ε κάκε περίπτωςθ το ποςό, το οποίο πικανόν να κλθκεί θ Εταιρεία να αποηθμιϊςει τον Πελάτθ, κα είναι 1) κατ’ ελάχιςτο όριο το ιςόποςο του
τμιματοσ του καταβαλλόμενου από αυτόν ποςοφ του παγίου τζλουσ που αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι περίοδο τθσ διακοπισ ι πλθμμελοφσ παροχισ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και 2) κατ’ ανϊτατο όριο, από οποιαδιποτε αιτία, το ςφνολο του ετιςιου ποςοφ το οποίο ζχει
ειςπράξει θ Εταιρεία από τον Πελάτθ μζχρι τθν ςτιγμι καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ.

5.4. Θ Εταιρεία ουδεμία ευκφνθ φζρει για άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ που τυχόν υπζςτθ ο Πελάτθσ, για διαφυγόντα κζρδθ ι ζςοδα, απϊλεια ι
αλλοίωςθ δεδομζνων ι για οποιαδιποτε άλλθ ηθμία τυχόν υποςτεί ο Πελάτθσ, εκτόσ εάν αυτζσ οφείλονται αποκλειςτικά ςε δόλο ι αμζλειά τθσ,
ςφμφωνα με τα παραπάνω.
5.5. τθν περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ παροχι ευρυηωνικισ υπθρεςίασ, θ Εταιρεία οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τον πελάτθ και να του
καταβάλει τυχόν τζλθ που ζχει πλθρϊςει για τθν ενεργοποίθςθ, εφόςον ο πελάτθσ δεν επικυμεί εναλλακτικι υπθρεςία.
5.6. Οι ονομαςτικζσ ταχφτθτεσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ δεν είναι εγγυθμζνεσ αλλά αποτελοφν τισ μζγιςτεσ δυνατζσ κακϊσ εξαρτϊνται από τεχνικζσ
παραμζτρουσ εκτόσ τθσ ςφαίρασ ελζγχου τθσ Εταιρείασ. Θ μζγιςτθ επιτευχκείςα ονομαςτικι ταχφτθτα ανόδου/κακόδου τθσ παρεχόμενθσ ςτον
Πελάτθ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςυμφωνείται ότι κα κακορίηεται μετά από τθν ενεργοποίθςθ. ε περίπτωςθ που θ μζγιςτθ επιτευχκείςα ταχφτθτα
είναι μικρότερθ από τθν αιτθκείςα, ο Πελάτθσ μπορεί είτε να τθν αποδεχτεί και να χρεϊνεται ςτο εξισ με το αντίςτοιχο τζλοσ τθσ κατθγορίασ ςτθν
οποία αντιςτοιχεί θ ταχφτθτα αυτι ι να μθν τθν αποδεχτεί και να διακόψει τθν παροφςα εξοφλϊντασ τθν πραγματοποιθκείςα χριςθ τθσ ςφνδεςθσ
και το τζλοσ ενεργοποίθςθσ, το οποίο οφείλει να καταβάλλει και αν το ζχει ιδθ καταβάλλει δεν δικαιοφται να το αναηθτιςει. Θ Εταιρεία ικανοποιεί
κάκε αίτθμα, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα δθμοςιευμζνθ εμπορικι πολιτικι για μεταβολι τθσ ταχφτθτασ ανόδου/κακόδου και εφόςον αυτό
είναι τεχνικά εφικτό.
5.7. ε περίπτωςθ παροχισ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν μζςω δυναμικισ διεφκυνςθσ IP (dynamic IP address), θ Εταιρεία διατθρεί το
δικαίωμα να διακόπτει ςτιγμιαία και ςε τυχαίεσ χρονικζσ ςτιγμζσ τθν πρόςβαςθ του Πελάτθ ςτο Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο, προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί ο ίδιοσ ο Πελάτθσ, θ καλι λειτουργία του Δικτφου και των ςυςτθμάτων.
5.8. τα πλαίςια ενεργοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ πλιρουσ αδεςμοποίθτθσ πρόςβαςθσ ςτον τοπικό βρόχο, εάν ο Πελάτθσ δεν αιτθκεί φορθτότθτα του
υπάρχοντοσ αρικμοφ του, ο αρικμόσ κλιςθσ κα ορίηεται από τθν Εταιρεία. Ο Πελάτθσ κα ενθμερϊνεται για τον αρικμό κλιςθσ του εγγράφωσ κατά
τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ του. Θ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρικμοφ δε ςυνεπάγεται μεταβίβαςθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ επϋαυτοφ. Ο πελάτθσ
αποκτά δικαίωμα χριςθσ του αρικμοφ μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ. Θ Εταιρεία δε
φζρει ευκφνθ για τθ διακεςιμότθτα του αρικμοφ, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ διαδικαςίασ ενεργοποίθςθσ. τθν περίπτωςθ που επικυμεί τθν
μεταβολι του αρικμοφ κλιςθσ ι τθ μεταφορά του λόγω αλλαγισ διεφκυνςθσ, κα πρζπει να καταβάλλει τα ανάλογα τζλθ ςφμφωνα με τον εκάςτοτε
ιςχφοντα τιμοκατάλογο. Ο αρικμόσ κλιςθσ για υπθρεςίεσ που παρζχονται αποκλειςτικά μζςω Διαδικτφου, ορίηεται από τθν Εταιρεία.
5.9. Θ Εταιρεία υποχρεοφται μζςω του Σμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν (τθλ. 211-770 7005, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι φαξ) να εξετάηει κάκε
αίτθμα του Πελάτθ ςχετικά με τθν παραγγελία, τθν εγκατάςταςθ, τθν ζναρξθ ι διακοπι, τθν τιμολόγθςθ, τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν και τθν
αποκατάςταςθ βλαβϊν, εντόσ ευλόγου χρόνου από τθσ ςχετικισ γνωςτοποιιςεωσ του Πελάτθ. Θ Εταιρεία οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα τον
πελάτθ (εφόςον ενθμερωκεί επίςθμα από τον άλλο φορζα) για το χρονικό διάςτθμα επιδιόρκωςθσ των βλαβϊν.
5.10. ε περίπτωςθ διακοπισ (προςωρινισ ι μόνιμθσ) τθσ παροχισ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, θ Εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ
ςε περίπτωςθ που υποχρεωκεί ςτθν αναςτολι των παρεχόμενων Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν λόγω ανωτζρασ βίασ ι προσ ςυμμόρφωςθ
με απόφαςθ, εντολι, οδθγία ι αίτθμα Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Πελάτθ.
5.11. Θ Εταιρεία μπορεί να διακόψει ι να μεταβάλει προςωρινά ι οριςτικά τθν παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν κάκε φορά που
το κρίνει απαραίτθτο, για λόγουσ που αφοροφν τθν αςφάλεια τθσ λειτουργικότθτασ, διατιρθςθ ακεραιότθτασ και δυςλειτουργία των παρεχόμενων
Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, ι/και του Διαδικτφου εν γζνει, τθν προςταςία των δεδομζνων που μεταδίδονται ι αποκθκεφονται ςτο
δίκτυό τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, του απορριτου των πλθροφοριϊν και τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ
ηωισ. Θ Εταιρεία οφείλει να ενθμερϊςει προθγουμζνωσ τον Πελάτθ εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ και εγγράφωσ (fax ι e-mail) ςχετικά με
τθν εν λόγω διακοπι, με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ οποίασ κα επζλκουν τα αποτελζςματα τθσ διακοπισ.
5.12. Θ Εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ για: α) τθν αςφάλεια, δθλαδι τθ γνθςιότθτα, ακρίβεια και εμπιςτευτικότθτα, β) το κεμιτό ι ακ ζμιτο
χαρακτιρα των δεδομζνων (data) που λαμβάνει, αποςτζλλει, αποκθκεφει ο Πελάτθσ μζςω τθσ πρόςβαςισ του ςτο δίκτυο τθσ, γ) τθν οποιαδιποτε
άμεςθ ι ζμμεςθ, κετικι ι αποκετικι, υλικι ι μθ ηθμία υποςτεί ενδεχομζνωσ ο Πελάτθσ από τθν πρόςβαςθ του ςτο Διαδίκτυο, μζςω τθσ πρόςβαςθσ
του ςτο δίκτυο τθσ Εταιρείασ , υποχρεοφται όμωσ να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια αυτϊν των δεδομζνων, δ) για τυχόν διαφορζσ
που κα προκφψουν μεταξφ των Πελατϊν τθσ ι μεταξφ των Πελατϊν και τρίτων και οφείλονται ςε μθνφματα, δεδομζνα, ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ
(data) που διακινοφνται μζςω του Σθλεπικοινωνιακοφ τθσ Δικτφου.
5.13. Θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ που παρζχονται μζςω του Διαδικτφου, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδοσ τθσ
πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ ι τεχνικζσ παραμζτρουσ που δεν ελζγχονται αντικειμενικά από τθν Εταιρεία και θ υπθρεςία
δφναται να μθν λειτουργιςει χωρίσ τθν αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν εγκατάςταςθ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ.

6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΕΛΑΣΗ
6.1. Ο Πελάτθσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ, τθν ακρίβεια και ορκότθτα των ςτοιχείων που ςυμπλθρϊνει ςτθν Αίτθςθ
και τα λοιπά αναγκαία για τθν ενεργοποίθςθ ζγγραφα.
6.2. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να δθλϊνει ςτθν Εταιρεία εντόσ πζντε (5) θμερϊν και εγγράφωσ (με fax ι επιςτολι) τυχόν μεταβολι των ςτοιχείων
(προςωπικϊν ι άλλων) που περιλαμβάνονται ςτθν Αίτθςθ και/ι ζχει κοινοποιιςει ςτθν Εταιρεία. ε αντίκετθ περίπτωςθ, πάςα επίδοςθ γίνεται
εγκφρωσ ςτθν δθλωκείςα επί τθσ Αιτιςεωσ διεφκυνςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ Εταιρείασ να καταγγείλει άμεςα τθν παροφςα.
6.3. Ο Πελάτθσ δθλϊνει ρθτϊσ ότι κα χρθςιμοποιεί τισ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςφμφωνα με το Νόμο, τθν καλι πίςτθ και τα
ςυναλλακτικά και χρθςτά ικθ και ότι γνωρίηει ότι ευκφνεται πλιρωσ για κάκε μθ νόμιμθ χριςθ τθσ. Θ Εταιρεία ενθμερϊνει με επις τολι τον Πελάτθ
για καταγγελία ι αίτθμα τρίτου. Ο Πελάτθσ οφείλει να αποκρίνεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι fax εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν ςε ζγγραφα
αιτιματα τθσ Εταιρείασ ςχετικά με καταγγελίεσ, αιτιματα ι παράπονα τρίτων προςϊπων ι τθν ανακοίνωςθ δεδομζνων του ςε τρίτουσ.
6.4. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται, εφ’ όςον απαιτείται και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Εταιρεία, να επιτρζπει τθν είςοδο εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων τθσ Εταιρείασ ςτο χϊρο του και τθν πρόςβαςθ ςτο θλεκτρικό και τθλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίςκεται εγκατεςτθμζνο εκεί,
προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ του Σθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου, κακϊσ και οποιεςδιποτε
άλλεσ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. O Πελάτθσ ευκφνεται απζναντι ςτθν Εταιρεία και οφείλει να ζχει εξαςφαλίςει τθν
απαραίτθτθ προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τρίτων προςϊπων για τα ανωτζρω, ςε περίπτωςθ που τρίτα πρόςωπα δικαιοφνται να αρνθκοφν τθν εκτζλεςθ
των ανωτζρω εργαςιϊν ςτο χϊρο του πελάτθ ι ςε κοινόχρθςτο χϊρο. O Πελάτθσ υποχρεοφται να ελζγχει τθν καλι λειτουργία του εςωτερικοφ του
δικτφου, δθλαδι από το ςθμείο ειςόδου του χάλκινου καλωδίου τθσ τθλεπικοινωνιακισ ςφνδεςθσ μζχρι το χϊρο εγκατάςταςθσ του τερματικοφ
εξοπλιςμοφ. Σο τμιμα αυτό του δικτφου ανικει ςτον Πελάτθ ο οποίοσ ευκφνεται και βαρφνεται αποκλειςτικά για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν
ςτο τμιμα αυτό.
6.5. Ο Πελάτθσ ευκφνεται πλιρωσ για τθν καλωδίωςθ και τθν ποιότθτα αυτισ από τον κατανεμθτι του κτιρίου ι τθν αςφρματθ κεραία, το ςθμείο
εγκατάςταςθσ του τερματικοφ εξοπλιςμοφ και για τθν εςωτερικι καλωδίωςθ εντόσ του χϊρου του. Ο πελάτθσ κα αναφζρει άμεςα οποιαδιποτε
βλάβθ ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Θ εταιρεία φζρει ευκφνθ για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ βλάβθσ
ςτθν εταιρεία.
6.6. Ο Πελάτθσ δε δικαιοφται να επεμβαίνει με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο ςτον τυχόν εγκατεςτθμζνο Σθλεπικοινωνιακό Εξοπλιςμό τθσ Εταιρείασ,
κακϊσ επίςθσ και να εγκακιςτά μθχανολογικό και/ι άλλο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ με το Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο, πλθν του τθλεφωνικοφ του κζντρου.
Ο Πελάτθσ ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ, χειροτζρευςθ ι καταςτροφι του Σθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ, οφειλόμενθ είτε ςε
υπαιτιότθτα δικι του και των υπαλλιλων ι προςτθκζντων του είτε ςε τυχαίο γεγονόσ, για όςο χρονικό διάςτθμα ο Σθλεπικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ
βρίςκεται ςτθν κατοχι του, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων φυςιολογικισ φκοράσ. Ο Πελάτθσ οφείλει να διατθρεί τον Σθλεπικοινωνιακό
Εξοπλιςμό ςε κατάλλθλο χϊρο, προφυλαγμζνο από κινδφνουσ χειροτζρευςθσ ι καταςτροφισ και από κακόβουλεσ ενζργειεσ τρίτων. Ο Πελάτθσ δεν
δικαιοφται να επεμβαίνει με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο ςτο Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο ι ςτον υπάρχοντα εξοπλιςμό που εξυπθρετεί τθ ςφνδεςι του
με αυτό, φζρει δε τθν πλιρθ ευκφνθ ςε περίπτωςθ τζτοιασ επεμβάςεωσ.
6.7. Ο Πελάτθσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Εταιρεία για τθν φπαρξθ εξοπλιςμοφ (ςυναγερμόσ, fax, POS κ.λπ.) που είναι ςυνδεδεμζνοσ με τθν
τθλεφωνικι γραμμι του. Θ Εταιρεία ουδεμία ευκφνθ φζρει ςε περίπτωςθ που ο εξοπλιςμόσ δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παρεχόμενθ ςφνδεςθ
κατά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
6.8. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του εξοπλιςμοφ που του ζχει
παραχωρθκεί από τθν Εταιρεία, τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, τα χρθςτά ικθ και τισ οδθγίεσ τθσ Εταιρείασ, όπωσ
αυτζσ αναγράφονται ςτα ςυςτιματα πρόςβαςθσ ςτισ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ι κοινοποιοφνται με άλλον τρόπο ςτον Πελάτθ από τθν
Εταιρεία. Οι Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που περιλαμβάνουν το δικαίωμα απεριόριςτθσ χριςθσ από τον Πελάτθ ζναντι ςτακεροφ
μθνιαίου τιμιματοσ κα προορίηονται αποκλειςτικά και μόνο για οικιακι χριςθ, αποκλειόμενθσ κάκε είδουσ επαγγελματικισ χριςθσ (ενδεικτικά call
centre, περίπτερο, internet cafe ι κάκε άλλθσ χριςθσ διαφθμιςτικισ, εμπορικισ, κλπ.) ζναντι ανταλλάγματοσ (εξαιροφνται τα εταιρικά πακζτα).
Χριςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που ςυνιςτά υπερβολικι ι αφφςικθ χριςθ (ενδεικτικά ςε ςυνδυαςμό με αυτόματουσ
μθχανιςμοφσ κλιςεων, ςυνεχισ ι εκτεταμζνθ εκτροπι/προϊκθςθ κλιςεων, τθλεπωλιςεισ ιδίωσ για εμπορικοφσ, πολιτικοφσ, φιλανκρωπικοφσ κ.λπ.
ςκοποφσ, θ μαηικι αποςτολι φαξ ι θχογραφθμζνων μθνυμάτων, θ ςυςτθματικι ςφνδεςθ για ανταλλαγι δεδομζνων, ιδίωσ θ πρόςβαςθ ςτο
Διαδίκτυο ι ςε βάςεισ δεδομζνων και εν γζνει θ υπερβαίνουςα τθ ςυνικθ και αναμενόμενθ με βάςθ το μζςο όρο χριςθσ ενόσ μζςου οικιακοφ
ςυνδρομθτι) κα δίνει το δικαίωμα ςτθν Εταιρεία να αναςτείλει άμεςα τισ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν κατόπιν ςχετικισ ειδοποιιςεωσ
προσ τον Πελάτθ και να ενεργοποιιςει αυτζσ εκ νζου εφόςον ο Πελάτθσ ςυναινεί να ενταχκεί ςε κατθγορία Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν
με διαφορετικό μθνιαίο τίμθμα (π.χ. Επαγγελματικισ Χριςθσ). ε κάκε περίπτωςθ, ενδεικτικά όχι περιοριςτικά θ Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να
ηθτιςει από τον Πελάτθ να καταβάλει το αντίτιμο των κλιςεων που ςυνιςτοφν αφφςικθ ι υπερβολικι χριςθ, να υποβάλει μθνυτιρια αναφορά,
όπου απαιτείται και να αποκαταςτιςει κάκε άλλθ ηθμία τθσ. Ωσ υπερβολικι ι αφφςικθ χριςθ νοείται θ χριςθ που δεν είναι οικιακι, αλλά
επαγγελματικι (εξαιρουμζνων των εταιρικϊν πακζτων) ι άλλθ χριςθ ζναντι ανταλλάγματοσ, όπωσ θ χριςθ που αναφζρεται ενδεικτικά ςτα
ανωτζρω παραδείγματα τθσ παροφςασ παραγράφου, τθσ Εταιρείασ φζρουςασ το ςχετικό βάροσ απόδειξθσ. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να
ςυμμορφϊνεται με τθν εκάςτοτε δθμοςιοποιοφμενθ πολιτικι αποδεκτισ και ορκισ χριςθσ των υπθρεςιϊν και του Δικτφου τθσ Εταιρείασ, όπωσ
αυτι αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ και τροποποιείται ι επικαιροποιείται κάκε φορά. H Εταιρεία, προκειμζνου να παρζχει ποιοτικζσ και
λειτουργικζσ υπθρεςίεσ για το ςφνολο των ςυνδρομθτϊν τθσ, δφναται να εφαρμόςει πολιτικι ορκισ χριςθσ για τισ υπθρεςίεσ τθσ ι προςφορζσ που
περιλαμβάνουν απεριόριςτθ χριςθ. Θ απεριόριςτθ χριςθ μπορεί να αφορά ςε χριςθ υπθρεςιϊν φωνισ. τθν περίπτωςθ που ςυνδρομθτισ
ξεπεράςει το όριο χριςθσ όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν εκάςτοτε εμπορικι πολιτικι τθσ Εταιρείασ ι ςτο παρόν άρκρο (6.8) θ Εταιρεία διατθρεί το
δικαίωμα να προχωριςει, μετά τθν υπζρβαςθ του ορίου, ςε επιβολι περαιτζρω χρζωςθσ ι/και μεταφοράσ του ςυνδρομθτι ςε άλλο πρόγραμμα,
ι/και ςτθ διακοπι ι/και εξαίρεςι του από τθν υπθρεςία/προςφορά, ι/και από το δίκτυό τθσ, προςωρινά ι επ’ αόριςτον, χωρίσ άλλθ
προειδοποίθςθ. Θ κατανάλωςθ του απεριόριςτου χρόνου ιςχφει ανά θμερολογιακό μινα ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ. Για τθν
περίοδο από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ, των ςυμβατϊν με τθν πολιτικι ορκισ χριςθσ υπθρεςιϊν ζωσ τθν εκάςτοτε θμερομθνία τιμολόγθςθσ,
υπολογίηονται αναλογικά του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ υπθρεςίασ ι/και τθσ μετατροπισ των ςχετικϊν όρων και τθσ πολιτικισ ορκισ χριςθσ, χωρίσ
προθγοφμενθ προειδοποίθςθ
6.9. ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ δε ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα, κατόπιν ςχετικισ ειδοποίθςθσ
προσ τον Πελάτθ, κατά τθν κρίςθ τθσ να προβεί άμεςα ςε μερικι ι/και ολικι διακοπι τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου να προςτατεφςει τουσ πελάτεσ
τθσ αλλά και τθν ίδια από ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ και παρενζργειεσ που προκφπτουν από τθν κατάχρθςθ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν.
Περαιτζρω, ςε περίπτωςθ που θ Εταιρεία ηθμιωκεί με οποιοδιποτε τρόπο από πράξεισ ι παραλείψεισ του Πελάτθ, ο τελευταίοσ υποχρεοφται να
ανορκϊςει κάκε ηθμία τθσ Εταιρείασ και θ Εταιρεία δικαιοφται να καλεί τον Πελάτθ ωσ δικονομικό εγγυθτι ςτισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ ενϊπιον των
Διοικθτικϊν Αρχϊν και Δικαςτθρίων.
6.10. Ο Πελάτθσ οφείλει να ενθμερϊνεται για τθν πολιτικι τθσ Εταιρείασ, τισ ιςχφουςεσ τιμζσ, τουσ τφπουσ των κλιςεων που εξαιροφντα ι από τυχόν
δωρεάν χρόνο που προςφζρεται ςε κάκε πακζτο υπθρεςιϊν (π.χ. κλιςεισ προσ δίκτυα του εξωτερικοφ) και τισ οδθγίεσ για προςταςία του
απορριτου των τθλεπικοινωνιϊν, από το δικτυακό τόπο ι τα ςθμεία πϊλθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ.
6.11. Σο όνομα χριςτθ (username) και ο κωδικόσ πρόςβαςθσ (password) χορθγοφνται για αυςτθρά προςωπικι χριςθ. Ο Πελάτθσ οφείλει να ενεργεί
με επιμζλεια και να λαμβάνει κάκε μζτρο αςφαλείασ (π.χ. ςυχνι αλλαγι κωδικϊν, απαγόρευςθ χριςθσ από τρίτουσ κ.λπ.) για να αποτρζπει τθν
παράνομθ χριςθ των προςωπικϊν του ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο. ε περίπτωςθ απϊλειασ του κωδικοφ πρόςβαςθσ (password) του Πελάτθ ι χριςθσ
του από τρίτον (με ι χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του Πελάτθ), ο Πελάτθσ οφείλει άμεςα να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Εταιρεία. Κατά το χρονικό διάςτθμα
μζχρι να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το ςχετικό ζγγραφο ενθμζρωςθσ, ο Πελάτθσ ευκφνεται αποκλειςτικά και μόνον αυτόσ για οποιαδιποτε ηθμία ι
βλάβθ προκφψει ςε αυτόν ι τθν Εταιρεία από παράνομθ χριςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. Σα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ
τθσ Εταιρείασ, είτε αυτά ζχουν επιλεχκεί από τον Πελάτθ, είτε ζχουν αυτόματα δθμιουργθκεί από τα ςυςτιματα τθσ Εταιρείασ και ζχουν
κοινοποιθκεί ςτον Πελάτθ, είναι αυςτθρά προςωπικά. Θ Εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ για τθ χριςθ των ςτοιχείων αυτϊν από τρίτο πρόςωπο,
εξουςιοδοτθμζνο ι μθ όπωσ και ςε περίπτωςθ κακόβουλθσ ενζργειασ τρίτου ςτο IP τθλεφωνικό κζντρο του Πελάτθ, ο οποίοσ μπορεί να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε αποκθκευμζνα δεδομζνα φωνισ, να πραγματοποιεί κλιςεισ μζςω του λογαριαςμοφ του Πελάτθ ι να παρακολουκεί τισ ςυνομιλίεσ
του. Ο Πελάτθσ οφείλει να διαςφαλίηει τουσ τθλεφωνικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ για αποκλειςτικι χριςθ ςτο IP τθλεφωνικό του κζντρο και τθ
δικτυακι απομόνωςθ του Σθλεφωνικοφ του Κζντρου από το δθμόςιο Internet. Για λόγουσ αςφαλείασ, όπωσ αυτοί εξειδικεφονται ςτθν εκάςτοτε
ιςχφουςα Πολιτικι αςφαλείασ τθσ Εταιρείασ, θ Εταιρεία δικαιοφται να διακόπτει τθν πρόςβαςθ του πελάτθ ςτο Δίκτυο τθσ Εταιρείασ.
6.12. ε ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω αναφερόμενων, κακι χριςθ ςυνιςτά, ενδεικτικά, θ απόπειρα ιδιοποιιςεωσ του κωδικοφ πρόςβαςθσ άλλου
πελάτθ, θ αποςτολι μθ ηθτθκζντων ι/και μεγάλου αρικμοφ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mails) προσ λίςτεσ παραλθπτϊν και παρά τθ
κζλθςι τουσ (spamming), θ χριςθ του διαδικτφου με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ τθσ λειτουργίασ αυτοφ ι τθσ χριςθσ του από τρίτουσ, θ διάπραξθ
αξιόποινων πράξεων όπωσ θ διακίνθςθ παράνομου, πειρατικοφ ι πορνογραφικοφ υλικοφ, θ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων, ςτοιχείων και
κωδικϊν άλλου πελάτθ, με ι χωρίσ τθ ςυναίνεςθ αυτοφ, θ μθ ενθμζρωςθ τθσ Εταιρείασ ςε περίπτωςθ απϊλειασ του κωδικοφ πρόςβαςθσ του
Πελάτθ ι χριςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων του παρά τθ κζλθςι του, θ επίδοςθ ςε πράξεισ που ςυνιςτοφν παράνομθ πρόςβαςθ ι απόπειρα
πρόςβαςθσ ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα τθσ εταιρείασ ι τρίτων. Θ Εταιρεία δικαιοφται να διαγράφει από τον εξυπθρετθτι (server) τθσ περιεχόμενο
που αντιβαίνει ςτο νόμο, τα χρθςτά ικθ και τθ φμβαςθ, το οποίο τυχόν υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ με νόμιμο τρόπο. Κακι χριςθ εκ μζρουσ του
Πελάτθ δίνει ςτθν Εταιρεία τα δικαιϊματα του όρου 3.4, 6.8 και 6.9 ανωτζρω. Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι το Διαδίκτυο είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ φφλαξθ των προςωπικϊν του δεδομζνων, ότι οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και να λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μζτρα αςφαλείασ για να αποτρζπει τθν παράνομθ χριςθ του δικτφου από μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. Θ Εταιρεία δθλϊνει ρθτϊσ ότι
δεν προβαίνει εκ των προτζρων ςε ζλεγχο του περιεχομζνου που μεταδίδεται μζςω του δικτφου τθσ και επομζνωσ ουδεμία ευκφνθ φζρει ςχετικά
με το περιεχόμενο ςτο οποίο ο Πελάτθσ αποκτά πρόςβαςθ ι/και λαμβάνει μζςω των Τπθρεςιϊν που του παρζχονται από τθν Εταιρεία.
6.13. τθν περίπτωςθ που ο τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ που είτε παρζχεται από τθν Εταιρεία ι που ζχει προμθκευτεί ο Πελάτθσ διακζτει
δυνατότθτα αςφρματθσ πρόςβαςθσ, ο Πελάτθσ οφείλει να περιορίηει τθ δυνατότθτα αςφρματθσ πρόςβαςθσ με τθ χριςθ ειδικϊν κωδικϊν
κλειδϊματοσ που παρζχονται από τον τερματικό εξοπλιςμό. Ο Πελάτθσ ευκφνεται πλιρωσ για το περιεχόμενο που διακινείται μζςω τθσ
Σθλεπικοινωνιακισ φνδεςθσ CosmoTalk.
6.14. Εάν οι Τπθρεςίεσ παρζχονται ςε επαγγελματικι εγκατάςταςθ με πολλοφσ χριςτεσ, ο Πελάτθσ βεβαιϊνει ότι ζχει ενθμερϊςει και οφείλει να
κρατά ςτο μζλλον ενιμερουσ όλουσ τουσ χριςτεσ με τον κατά περίπτωςθ πρόςφορο τρόπο για τθν αποςτολι αναλυτικϊν λογαριαςμϊν.
6.15. ε περίπτωςθ νομαδικισ χριςθσ των γεωγραφικϊν αρικμϊν, χρθςιμοποιείται ο Εκνικόσ Κωδικόσ Προοριςμοφ τθσ μόνιμθσ διεφκυνςθσ που
δθλϊνει ο Πελάτθσ. Ο Πελάτθσ δεν επιτρζπεται να κάνει ςε μόνιμθ βάςθ χριςθ, εκτόσ των ορίων τθσ γεωγραφικισ περιοχισ για τθν οποία
εκχωρικθκε ο αρικμόσ.

7. ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ-ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΟΝΟΛΑ
7.1. Για τθ λειτουργία των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, θ Εταιρεία δφναται να παρζχει ςτον Πελάτθ τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό
ι να προτείνει τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό τρίτων. Ο τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ που παρζχεται από τθν Εταιρεία είναι

πιςτοποιθμζνοσ και ενδεδειγμζνοσ ςφμφωνα με τθν ελλθνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Οι όροι χριςθσ και εγκατάςταςθσ, θ εγγφθςθ
λειτουργίασ, θ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ τυχόν βλάβθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ι και μετά τθ λιξθ αυτισ, κακορίηονται
πάντοτε από τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. Θ Εταιρεία δεν ευκφνεται ςε καμία περίπτωςθ, οφτε και εγγυάται τθν καταςκευαςτικι
ποιότθτα και τθν λειτουργικότθτα του εξοπλιςμοφ, οφτε και τθν ζλλειψθ ιδιοτιτων, είτε εξ αρχισ είτε μεταγενζςτερα, για τισ οποίεσ οι
καταςκευαςτζσ είχαν παράςχει ςχετικζσ υποςχζςεισ.
7.2. Αν ο Πελάτθσ επιλζξει τθν προμικεια τθσ Σθλεπικοινωνιακισ Κονςόλασ, αυτι αποπλθρϊνεται ςε δόςεισ ι εφάπαξ και θ κυριότθτά τθσ
μεταβιβάηεται ςτον Πελάτθ.
7.3. ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ επιλζξει να προμθκευτεί τον τερματικό εξοπλιςμό από τθν Εταιρεία, θ Εταιρεία παραχωρεί ςτον Πελάτθ
τον ενδεδειγμζνο για τθ ςφνδεςι του με το δίκτυό τθσ, τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό. Αν το ηθτιςει ο Πελάτθσ, θ Εταιρεία προβαίνει ςε
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του Πελάτθ με δαπάνθ του, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο τθσ εταιρείασ. ε
περίπτωςθ που ο Πελάτθσ επιλζξει να προμθκευτεί τθλεφωνικό κζντρο από τθν Εταιρεία, θ εγκατάςταςι τόςο του κζντρου
όςο και του εξοπλιςμοφ γίνεται από τθν Εταιρεία, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο Πελάτθσ φζρει
τθν ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ.
7.4. ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του ζχει προμθκευτεί εξοπλιςμό από τρίτον και ο εν λόγω εξοπλιςμόσ δεν είναι ο
προτεινόμενοσ από τθν Εταιρεία, θ τελευταία δεν ευκφνεται ςε καμία περίπτωςθ για τθν τιρθςθ οποιαςδιποτε προκεςμίασ και εν γζνει τθν
προςικουςα παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ. Ο Πελάτθσ ευκφνεται πλιρωσ για τθ ςυμβατότθτα
του εν λόγω εξοπλιςμοφ με το Δίκτυο, τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςι του, τθν άρςθ οποιονδιποτε προβλθμάτων οφείλονται ςτον εν λόγω
εξοπλιςμό και τθν ενεργοποίθςι του, ϊςτε να εκκινιςει θ προκεςμία για τθν ενεργοποίθςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν με χριςθ των τθλεφωνικϊν κωδικϊν πρόςβαςθσ είναι θ
ςφνδεςθ του IP τθλεφωνικοφ κζντρου του Πελάτθ με τισ κφρεσ του παρεχόμενου τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ. H Εταιρεία δεν ευκφνεται
ςε περίπτωςθ αςυμβατότθτασ του τθλεφωνικοφ κζντρου του Πελάτθ με τον τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό τθσ Εταιρείασ.
7.5. Θ Εταιρεία δφναται να παρζχει κατόπιν χρζωςθσ ςτον Πελάτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ τον απαραίτθτο Σθλεπικοινωνιακό
Εξοπλιςμό. Με τθν πάροδο τθσ ςυμβατικισ περιόδου και εφόςον δεν υφίςτανται οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του Πελάτθ προσ τθν Εταιρεία,
θ κυριότθτα του ανωτζρω εξοπλιςμοφ κα περιζλκει ςτον Πελάτθ. ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ ηθτιςει τθ λφςθ τθσ παροφςασ πριν τθν
πάροδο τθσ ςυμβατικισ περιόδου, ο Πελάτθσ υποχρεοφται να εξοφλιςει το υπόλοιπο του εξοπλιςμοφ. Συχόν δωρεάν παραχϊρθςθ
εξοπλιςμοφ από τθν Εταιρεία ςτον Πελάτθ π.χ. ςτα πλαίςια πολιτικϊν εμπορικισ προϊκθςθσ, ςυνιςτά χρθςιδάνειο και όχι δωρεάν
μεταβίβαςθ κυριότθτασ. ε αυτι τθ περίπτωςθ ο εξοπλιςμόσ παραμζνει ςτθν κυριότθτα τθσ Εταιρείασ. Ο Πελάτθσ δεν ζχει δικαίωμα για
οποιαδιποτε χριςθ άλλθ τθσ ςυμφωνθκείςασ ι να χρθςιδανείςει,-υπεκμιςκϊςει, εκχωριςει προσ κάκε φυςικό νομικό πρόςωπο τον
εξοπλιςμό προκειμζνου να ςυνδεκεί με τρίτο μζροσ ι να επωφελθκεί υπθρεςιϊν παρεχόμενων από τρίτο. Με τθ λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ
ο πελάτθσ υποχρεοφται να επιςτρζψει άμεςα ςτθν Εταιρεία τον εξοπλιςμό που του χρθςιδάνειςε θ Εταιρεία. ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα
πρζπει να καταβάλει το αντίτιμο αυτοφ. Θ Eταιρεία κα ενθμερϊςει τον πελάτθ για τθ διαδικαςία επιςτροφισ του εξοπλιςμοφ (modem/αςφρματθσ
κεραίασ). τθν
περίπτωςθ που ο Πελάτθσ επιλζξει να αγοράςει τον εξοπλιςμό (modem/αςφρματθ κεραία/router) από τθν Εταιρεία, αυτόσ περιζρχεται ςτθν
κυριότθτά του.
7.6. Ο Πελάτθσ οφείλει να εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτο χϊρο του και ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςε εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό προςωπικό τθσ
Εταιρείασ για διεξαγωγι μετριςεων ι εγκαταςτάςεων και ςτα πλαίςια ςυντιρθςθσ, ελζγχου και αποκατάςταςθσ βλαβϊν του
εξοπλιςμοφ, ςε περίπτωςθ προμικειασ του εξοπλιςμοφ από τθν Εταιρεία.
7.7. Θ Εταιρεία δε φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ςτθν πρόςβαςθ και/ι ςτθ λειτουργία ευρυηωνικισ γραμμισ και ςτθν τθλεφωνικι
γραμμι του Πελάτθ που οφείλεται ςε επζμβαςθ ι ρφκμιςθ του εξοπλιςμοφ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ του Πελάτθ.
7.8. Οι βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ του Σθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ που παρζχεται ςτον Πελάτθ επιδιορκϊνονται από τθν Εταιρεία κακ’
όςον χρόνο ο εξοπλιςμόσ παραμζνει ςτθν κυριότθτά τθσ. Οι βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ τθσ Σθλεπικοινωνιακισ κονςόλασ που παρζχεται
ςτον Πελάτθ, δφνανται να επιδιορκϊνονται από τθν Εταιρεία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα
τιμοκατάλογο. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ, οι βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ επιδιορκϊνονται από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο
αντιπρόςωπο του ι όποιον άλλον υπεφκυνο ςφμφωνα με το νόμο, με πρωτοβουλία του Πελάτθ χωρίσ καμία απολφτωσ ανάμιξθ τθσ
Εταιρείασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ εγγφθςθσ. Κατά το χρονικό διάςτθμα επιςκευισ του εξοπλιςμοφ, ο Πελάτθσ δεν κα
δικαιοφται να απαιτιςει οποιαδιποτε μείωςθ ι πίςτωςθ των ςυμφωνθκζντων τελϊν ι χρεϊςεων. Θ Εταιρεία κατά τθν κρίςθ τθσ
διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ με άλλον ιςοδφναμο εξοπλιςμό. Ειδικά για τθν Σθλεπικοινωνιακι Κονςόλα, θ
εγγφθςθ που προςφζρεται από τον καταςκευαςτι, περιλαμβάνεται ςε ζντυπο που περιζχεται ςτθν ςυςκευαςία τθσ Σθλεπικοινωνιακισ
Κονςόλασ και παραδίδεται ςτον Πελάτθ.
7.9. Ο Πελάτθσ ευκφνεται πλιρωσ για οποιαδιποτε ηθμιά προκλθκεί ςτο δίκτυο τθσ Εταιρείασ από τθ χριςθ μθ εγκεκριμζνου από τθν
Εταιρεία εξοπλιςμοφ ι/και από τθ μθ προςικουςα χριςθ του τοπικοφ βρόχου.

8. ΧΡΕΩΕΙ-ΠΛΗΡΩΜΕ
8.1. Για τθν παροχι των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ο Πελάτθσ χρεϊνεται με βάςθ τον εκάςτοτε ιςχφοντα τιμοκατάλογο τθσ
Εταιρείασ, ο οποίοσ είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ και δθμοςιεφεται ςτο δικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ (www.CosmoTalk.gr). H
χρζωςθ αρχίηει από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, ιτοι τθν θμερομθνία που θ υπθρεςία
είναι διακζςιμθ για χριςθ.
8.2. Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ρθτά, ότι κάκε μθνιαίοσ/διμθνιαίοσ ι ςυγκεντρωτικόσ λογαριαςμόσ ι κάκε απόςπαςμα λογαριαςμοφ που θ Εταιρεία
τθρεί
ςτο μθχανογραφικό τθσ ςφςτθμα ςε θλεκτρονικό κζντρο και ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ χρεωμζνεσ μονάδεσ τθλεφωνικϊν ςυνδιαλζξεων
και των λοιπϊν παρεχόμενων υπθρεςιϊν και το ποςό που προκφπτει ςυνεπεία αυτϊν, ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά τιμολόγιο,
κακϊσ και τισ λοιπζσ επιβαρφνςεισ, κα ςυνιςτά πλιρθ απόδειξθ τθσ οφειλισ του Πελάτθ προσ τθν Εταιρεία από πάγια τζλθ, τζλθ
χριςεων και πρόςκετεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
8.3. Για τθν ενεργοποίθςθ ι μεταφορά τθσ Σθλεπικοινωνιακισ φνδεςθσ CosmoTalk, ο Πελάτθσ χρεϊνεται με τα αντίςτοιχα τζλθ ςφμφωνα με τον
εκάςτοτε ιςχφοντα τιμοκατάλογο τθσ Εταιρείασ. Ομοίωσ χρεϊνεται και για τθν αλλαγι ι μεταφορά αρικμοφ κλιςθσ μετά τθν
ενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.
8.4. Μετά τθν εξάντλθςθ των επιλεγμζνων χρόνων ομιλίασ, οι κλιςεισ τθλεφωνίασ χρεϊνονται βάςει του τρζχοντοσ τιμοκαταλόγου. Λεπτά
ομιλίασ που δεν ζχουν εξαντλθκεί εντόσ του μινα, δεν μεταφζρονται ςτον επόμενο.
8.5. Σεχνικόσ ζλεγχοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Πελάτθ, τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ κακϊσ και
άςκοπθ μετάβαςθ τεχνικοφ για ενζργειεσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ, χρεϊνονται ςφμφωνα με τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο τθσ Εταιρείασ.
8.6. Σο κόςτοσ των κλιςεων προσ αρικμοφσ ειδικισ χρζωςθσ και προοριςμoφσ εξωτερικοφ δφναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τον
καλοφμενο προοριςμό.
8.7. Εφόςον ο Πελάτθσ επιλζξει τθν θλεκτρονικι μορφι ανάλυςθσ κλιςεων ζχει πρόςβαςθ ςτο βαςικό επίπεδο αναλυτικισ χρζωςθσ ςτθν
οικεία ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ με τθ χριςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ που του αποςτζλλονται με κάκε αςφαλζσ πρόςφορο μζτρο. Ο
Πελάτθσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ μυςτικοφσ και να μθν τουσ κακιςτά προςιτοφσ ςε οποιονδιποτε τρίτο. Ο
Πελάτθσ οφείλει να ειδοποιεί άμεςα τθν Εταιρεία ςε περίπτωςθ που αντιλθφκεί απϊλεια, κλοπι, διαρροι κωδικϊν που επιτρζπουν τθ
χριςθ υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ.
8.8. Ο ιςχφων ςιμερα τιμοκατάλογοσ γνωςτοποιείται ςτον πελάτθ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ ι/και μζςω του
δικτυακοφ τόπου. Θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αναπροςαρμογισ του ιςχφοντοσ κάκε φορά τιμοκαταλόγου. Συχόν αφξθςθ των
τιμϊν του τιμοκαταλόγου τθσ Εταιρείασ τίκεται ςε ιςχφ μετά από ζνα (1) μινα ι νωρίτερα ςφμφωνα με το νόμο και δθμοςιεφεται είτε
ςτον τφπο είτε ςτο δικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ ι/και μζςω του λογαριαςμοφ, ο δε Πελάτθσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφωσ
τθν παροφςα αηθμίωσ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ ςχετικισ κοινοποιιςεωσ.
8.9. Θ Εταιρεία κα εκδίδει λογαριαςμό προσ τον Πελάτθ κάκε δίμθνο, οι χρεϊςεισ που αφοροφν μζροσ ενόσ μινα (π.χ. πρϊτοσ λογαριαςμόσ)
υπολογίηονται ποςοςτιαία ανά θμζρα. Ο πελάτθσ κα προκαταβάλλει το πάγιο του επόμενου μινα/διμινου. Ο πρϊτοσ λογαριαςμόσ κα εκδίδεται
τθν δεφτερθ μζρα από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ.
8.10. Ο λογαριαςμόσ κα εκδίδεται τθν πρϊτθ μζρα του επόμενου μινα /διμινου και κα είναι πλθρωτζοσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία ζκδοςισ του. Θα εξοφλείται ςφμφωνα με τον τρόπο πλθρωμισ που επιλζγει ο Πελάτθσ. Κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ του
λογαριαςμοφ επιβαρφνεται με τόκο υπερθμερίασ.
8.11. Ο Πελάτθσ ευκφνεται για τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ για τισ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν που περιλαμβάνονται ςε αυτόν,
ακόμα και αν οι Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν χρθςιμοποιικθκαν από οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο. Ο Πελάτθσ κα ειδοποιεί τθν
Εταιρεία αμζςωσ ςε περίπτωςθ που εγκαταλείψει ςε οποιοδιποτε χρόνο τθν κατοχι ι/και τον ζλεγχο ι/και τθν ιδιοκτθςία
οποιουδιποτε χϊρου είναι εγκατεςτθμζνθ θ ςφνδεςθ.
8.12. Ο Πελάτθσ κα εξετάηει το λογαριαςμό και κα ελζγχει τισ πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ καταχωριςεισ που απεικονίηονται ςε αυτόν και κα
ειδοποιεί εγγράφωσ τθν Εταιρεία ςχετικά με κάκε τυχόν παράλειψθ ι ςφάλμα του λογαριαςμοφ. Μετά τθν παρζλευςθ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του λογαριαςμοφ χωρίσ τθν προβολι αντίρρθςθσ από τον Πελάτθ, ςυμφωνείται ότι ο λογαριαςμόσ
κεωρείται ακριβισ και ότι ζγινε ςωςτι χρζωςθ από τθν Εταιρεία, και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μζςο και ζγγραφο κατά τθν ζννοια
του νόμου για τθν πλιρθ απόδειξθ οφειλισ του Πελάτθ για ολόκλθρο το ποςό που αναφζρει, επιτρεπομζνθσ τθσ ανταποδείξεωσ.
8.13. Με τθν επιφφλαξθ κάκε νόμιμου δικαιϊματόσ τθσ θ Εταιρεία δικαιοφται να προβεί ςε μονομερι προςωρινι διακοπι τθσ Yπθρεςίασ προσ
τον Πελάτθ λόγω λθξιπρόκεςμθσ και απαιτθτισ οφειλισ του προσ τθν Εταιρεία, μετά από τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ προσ τον Πελάτθ, που πραγματοποιείται μζςω τθσ αποςτολισ του ςχετικοφ παραςτατικοφ
(ι διαμζςου του λογαριαςμοφ του), ενϊ μπορεί να προβεί ςε οριςτικι διακοπι για τουσ ίδιουσ λόγουσ μόνο μετά από τθν πάροδο εξιντα
(60) θμερϊν από τθν προςωρινι διακοπι τθσ παροχισ. Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται θ προςωρινι ι οριςτικι διακοπι χωρίσ προθγοφμενθ
ειδοποίθςθ ςτισ περιπτϊςεισ απάτθσ ι επανειλθμμζνθσ εκπρόκεςμθσ εξόφλθςθσ ι μθ εξόφλθςθσ των εκδοκζντων λογαριαςμϊν. Είναι ςτ θ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Εταιρείασ να αποφαςίςει μονομερϊσ ςε ποιεσ από τισ μθ χρεϊςιμεσ υπθρεςίεσ και για ποιο διάςτθμα ο Πελάτθσ
ζχει πρόςβαςθ, όταν βρίςκεται ςε μονομερι προςωρινι διακοπι. Θ Εταιρεία δεςμεφει τον τθλεφωνικό αρικμό που ζχει εκχωριςει για
μζχρι και ζξι (6) μινεσ από τθν διακοπι των υπθρεςιϊν του Πελάτθ, πριν εκχωριςει τον αρικμό αυτό εκ νζου ςε άλλο Πελάτθ.
8.14. Με τθν επιφφλαξθ κάκε νομίμου δικαιϊματόσ τθσ, θ Εταιρεία δικαιοφται να προβεί ςε μονομερι οριςτικι διακοπι τθσ παροχισ των
Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν προσ τον Πελάτθ λόγω λθξιπρόκεςμθσ και απαιτθτισ οφειλισ του προσ τθν Εταιρεία, μόνο μετά
τθν πάροδο εξιντα (60) θμερϊν από τθν προςωρινι διακοπι τθσ παροχισ για τον ίδιο λόγο, ςφμφωνα με τα παραπάνω, και ζπειτα από
κοινοποίθςθ προσ αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Θ οριςτικι διακοπι και αποςφνδεςθ του Πελάτθ από το Σθλεπικοινωνιακό
Δίκτυο κα επζρχεται χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςι του ςε περιπτϊςεισ απάτθσ ι επανειλθμμζνθσ εκπρόκεςμθσ εξόφλθςθσ.
8.15. ε περίπτωςθ προςωρινισ και/ι οριςτικισ διακοπισ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο Πελάτθσ
υποχρεοφται να εξοφλιςει πλιρωσ όλουσ τουσ εκκρεμείσ λογαριαςμοφσ, κακϊσ και τα τζλθ επαναςφνδεςθσ, προκειμζνου να
επαναςυνδεκεί με το Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο και να κάνει εκ νζου χριςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. ε περίπτωςθ
που ο λογαριαςμόσ ι μζροσ αυτοφ δεν εξοφλείται εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, θ Εταιρεία κα δικαιοφται να αναηθτιςει τόκ ουσ
υπερθμερίασ. ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ, θ Εταιρεία δικαιοφται να διακόψει, -με τισ προχποκζςεισ διακοπισ
που ορίηει ο νόμοσ-, πλζον τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, για τθν οποία υπάρχει θ ανεξόφλθτθ οφειλι και τισ τυχόν άλλεσ ςυνδζςεισ ι
λοιπζσ Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν του Πελάτθ που λειτουργοφν ςτο Σθλεπικοινωνιακό Δίκτυο τθσ Εταιρείασ, κατόπιν ςχετικισ
ειδοποίθςθσ. ε περίπτωςθ οριςτικισ κατάργθςθσ, κακίςτανται απαιτθτζσ όλεσ οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του Πελάτθ προσ τθν
εταιρεία. τθν περίπτωςθ επαναςφνδεςθσ, θ Εταιρεία επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να χορθγιςει νζο αρικμό ςφνδεςθσ. ε
περίπτωςθ μεταφοράσ τθσ Σθλεπικοινωνιακισ φνδεςθσ ςε άλλον πάροχο με αίτθμα του Πελάτθ, ο Πελάτθσ κα χρεϊνεται για τθν παροχι
των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν από τθν Εταιρεία ζωσ τθ ςτιγμι τθσ μεταφοράσ τθσ γραμμισ ςτον επιλεγμζνο πάροχο.
8.16. υμφωνείται και ςυνομολογείται ότι αναγνωρίηεται ςτθν Εταιρεία μονομερζσ δικαίωμα δυνάμει του οποίου θ Εταιρεία, κατά τθν εφλ ογθ
και δίκαιθ κρίςθ τθσ, κακορίηει φψοσ πιςτωτικοφ ορίου του Πελάτθ για τθν πραγματοποίθςθ κλιςεων ανά δθλωκείςα τθλεφωνικι
ςφνδεςθ. Με τθν εξάντλθςι του, θ Εταιρεία δικαιοφται να εκδίδει το ςχετικό φορολογικό ςτοιχείο, κακϊσ και να αναςτζλλει προςωρινά
τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ.
8.17. υμφωνείται ότι θ Εταιρεία δικαιοφται να προβαίνει ςε ζλεγχο φερεγγυότθτασ του Πελάτθ και να αςκεί τα δικαιϊματά τθσ είτε
προχωρϊντασ ςτθ ςφναψθ τθσ παροφςασ, είτε μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να διακόψει προςωρινά ι οριςτικά τθν παροχι
τθσ υπθρεςίασ, αν βάςιμα κρίνει ότι ο Πελάτθσ είναι αφερζγγυοσ και αρνείται να καταβάλει το είδοσ και φψοσ τθσ εγγφθςθσ που του
ηθτείται, θ οποία επιςτρζφεται ατόκωσ ςτον Πελάτθ κατά τθ λφςθ τθσ παροφςασ, ςυμψθφιηόμενθ ανάλογα με τισ λθξιπρόκεςμεσ και
απαιτθτζσ οφειλζσ του Πελάτθ. ε περίπτωςθ προςωρινισ ι οριςτικισ διακοπισ τθσ υπθρεςίασ για οφειλζσ ωσ ανωτζρω, θ Εταιρεία
δικαιοφται να ηθτεί εγγφθςθ ίςθ με το φψοσ του υψθλότερου μζχρι τότε λογαριαςμοφ του Πελάτθ, για να ενεργοποιιςει ξανά τθν
παροχι τθσ υπθρεςίασ. Ο Πελάτθσ λαμβάνει γνϊςθ και αποδζχεται τθ δυνατότθτα χρζωςισ του μζςω του λογαριαςμοφ του για χριςθ
υπθρεςιϊν τρίτων μερϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ πρόςκετθσ χρζωςθσ (ενδεικτικά Θχθτικισ Πλθροφόρθςθσ). Ρθτά ορίηεται ότι θ
τιμολογθκείςα διάρκεια δφναται να είναι διαφορετικι από τθν πραγματικι διάρκεια κακϊσ εξαρτάται από τον ελάχιςτο χρόνο χρζωςθσ
και το βιμα χρζωςθσ τθσ υπθρεςίασ που λαμβάνει ο πελάτθσ βάςει του τιμοκαταλόγου όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
8.18. Θ Πφλθ Πελατϊν my CosmoTalk αποτελεί μζκοδο και ςφςτθμα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ που παρζχει ςτον Πελάτθ τθν ευχζρεια να
ενθμερϊνεται ςχετικά με τθν κατάςταςθ του αιτιματόσ ενεργοποίθςθσ, να ςυνδζεται με το θλεκτρονικό του ταχυδρομείο, να αλλάηει
κωδικοφσ πρόςβαςθσ, να δθμιουργεί νζουσ λογαριαςμοφσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και να παρακολουκεί θλεκτρονικά τθν πλιρθ
ανάλυςθ και τισ κινιςεισ του μθνιαίου λογαριαςμοφ μζςω του διαδικτφου και του προςωπικοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι του Πελάτθ. Θ
πρόςβαςθ ςτθν αναλυτικι κίνθςθ των λογαριαςμϊν κα υπάρχει για χρονικό διάςτθμα ζωσ δϊδεκα μθνϊν από τον τρζχοντα λογαριαςμό.
8.19. Θ Πφλθ Πελατϊν my CosmoTalk παρζχεται εφόςον ο Πελάτθσ είναι ιδθ υνδρομθτισ ι ζχει ςυμπλθρϊςει αίτθςθ ςφνδεςθσ για υπθρεςίεσ
CosmoTalk, και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ μόνο για το ςκοπό ενθμζρωςισ του για τθν ενεργοποίθςθ.
8.20. Για τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτθν Πφλθ Πελατϊν my CosmoTalk από τον Πελάτθ απαιτείται: (α) κωδικόσ ταυτότθτασ (όνομα) χριςτθ
(username), (β) ο κωδικόσ πρόςβαςθσ (password), (γ) ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, (δ) πρόγραμμα πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο (browser) και
(ε) όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.
8.21. Ο Πελάτθσ οφείλει να απομνθμονεφει τουσ κωδικοφσ ταυτότθτασ και πρόςβαςθσ και να τουσ διατθρεί απόλυτα μυςτικοφσ και
εμπιςτευτικοφσ και γενικά να ςυμμορφϊνεται προσ τουσ όρουσ και διαδικαςίεσ αςφαλείασ για τθν χριςθ τθσ Πφλθσ Πελατϊν my CosmoTalk.
Εάν ο Πελάτθσ ζχει εφλογεσ υπόνοιεσ για διαρροι ι αποκάλυψθ των κωδικϊν του ςε τρίτουσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τθν
CosmoTalk και να ηθτιςει άμεςα τθν αντικατάςταςι τουσ. Ο Πελάτθσ φζρει ακζραιθ και αποκλειςτικι τθν ευκφνθ από τυχόν ηθμία που κα υποςτεί
από τθν μθ τιρθςθ τθσ παραπάνω υποχρζωςισ του και τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτο my CosmoTalk από τρίτο πρόςωπο. Ο Πελάτθσ οφείλει να
προβαίνει ςε περιοδικι αλλαγι του κωδικοφ πρόςβαςισ του για λόγουσ αςφαλείασ. Θ CosmoTalk διατθρεί το δικαίωμα αδρανοποίθςθσ του
λογαριαςμοφ ςε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ ειςαγωγισ λανκαςμζνου κωδικοφ πρόςβαςθσ.
8.22. Θ ςυνδυαςμζνθ χριςθ του κϊδικα ταυτότθτασ του χριςτθ και του κωδικοφ πρόςβαςθσ του Πελάτθ για τθν χοριγθςθ εντολϊν μζςω του my
CosmoTalk προςδιορίηει τθν ταυτότθτα του Πελάτθ, ιςοδυναμεί με τθν υπογραφι του και επιφζρει τα ίδια αποτελζςματα που κα επζφερε θ

ιδιόχειρθ υπογραφι του. Θ θλεκτρονικι υπογραφι του Πελάτθ ζχει τθν προαναφερόμενθ ιςχφ ανεξάρτθτα από τθν πιςτοποίθςι τθσ ι μθ από
αναγνωριςμζνο φορζα.
8.23. Ο Πελάτθσ οφείλει με ευκφνθ του, να διαςφαλίηει τθν ςυμβατότθτα του προγράμματοσ πλοιγθςθσ (browser) και του εξοπλιςμοφ του με τθν
Πφλθ Πελατϊν My CosmoTalk.
8.24. Οι υπθρεςίεσ που μπορεί να πραγματοποιθκοφν μζςω τθσ Πφλθσ Πελατϊν my CosmoTalk απαρικμοφνται ςτον θλεκτρονικό κατάλογο
πουεμφανίηεται ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του my CosmoTalk. Θ προςκικθ ι τυχόν κατάργθςθ υπθρεςιϊν ι ςυναλλαγϊν του my CosmoTalk κα
γίνεται μετά από ανακοίνωςθ τθσ Εταιρείασ ι με ςχετικι τροποποίθςθ του προαναφερόμενου θλεκτρονικοφ καταλόγου υπθρεςιϊν.
8.25. Θ Εταιρεία ζχει λάβει κάκε δυνατό μζτρο για τθν προςταςία του λογιςμικοφ του my CosmoTalk ζναντι τθσ προςβολισ του από ιοφσ, πλθν όμωσ
δεν εγγυάται τθν ανυπαρξία ιϊν και δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ ηθμίασ του εξοπλιςμοφ, των προγραμμάτων ι αρχείων ι άλλθσ βλάβθσ του
Πελάτθ εξαιτίασ ιοφ. Θ Εταιρεία δε φζρει ευκφνθ από τυχόν πλθμμελι λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μζςω του my CosmoTalk εξαιτίασ
κακυςτεριςεων, ςφαλμάτων ι τεχνικισ ανεπάρκειασ του εξοπλιςμοφ του Πελάτθ ι των υπθρεςιϊν τρίτου προςϊπου.
8.26. Θ Εταιρεία ουδεμία ευκφνθ φζρει πριν από τθν περιζλευςθ των θλεκτρονικϊν εντολϊν του Πελάτθ ςε αυτιν. Θ λιψθ τθσ εντολισ από τθν
Εταιρεία, μζςω του my CosmoTalk, κα αποδεικνφεται από τθν επιβεβαίωςθ των ςυςτθμάτων τθσ Εταιρείασ. Αλλοιϊςεισ ι ςφάλματα που ζχουν
εμφιλοχωριςει πριν από τθν λιψθ τθσ εντολισ του Πελάτθ από τθν Εταιρεία εμπίπτουν ςτθ ςφαίρα ευκφνθσ του Πελάτθ και θ Εταιρεία δεν ζχει
υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ οιαςδιποτε ηθμίασ που μπορεί να υποςτεί ο Πελάτθσ από τθν εκτζλεςθ τζτοιασ εςφαλμζνθσ εντολισ.
8.27. Ο Πελάτθσ ςυμφωνεί, επίςθσ, ότι οι εντολζσ του, που διαβιβάηονται μζςω του my CosmoTalk είναι ζγκυρεσ και ιςχυρζσ και εξομοιϊνονται
προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ, παραιτείται δε από τυχόν ενςτάςεισ, ςχετικά με ζλλειψθ ςυςτατικοφ ι αποδεικτικοφ τφπου ι ιδιόχειρθσ υπογραφισ.
8.28. Ο Πελάτθσ ζχει τθν ευχζρεια να ηθτιςει οποτεδιποτε και χωρίσ περιοριςμό τθ διακοπι τθσ πρόςβαςισ του ςτο my CosmoTalk με ζγγραφθ
γνωςτοποίθςι του ςτθν Εταιρεία. Θ Εταιρεία οφείλει να εκτελζςει τθν εντολι διακοπισ πρόςβαςθσ ςτο my CosmoTalk ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα
από τθν παραλαβι τθσ από τον Πελάτθ.
8.29. Θ Εταιρεία διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα να αναςτείλει ι και να διακόψει τθ χριςθ τθσ Πφλθσ Πελατϊν my CosmoTalk, χωρίσ προειδοποίθςθ,
εφόςον ςυντρζχει ζςτω και μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: (α) αντικανονικι χριςθ του ςυςτιματοσ my CosmoTalk από τον Πελάτθ, (β)
παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ παρόντεσ όρουσ εκ μζρουσ του Πελάτθ ι παράβαςθ άλλθσ υποχρζωςισ του από διαφορετικι αιτία, (γ)
αφερεγγυότθτα ι αναξιοπιςτία του Πελάτθ, (δ) τεχνικοί λόγοι που επιβάλλουν τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των ςυμφερόντων του Πελάτθ και τθσ
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ, θ διακοπι ι αναςτολι χριςθσ του my CosmoTalk κα επζρχεται μετά από προειδοποίθςθ, ςε
εφλογο χρόνο, τθσ Εταιρείασ.
8.30. Οι όροι my CosmoTalk κα τροποποιοφνται από τθν Εταιρεία μετά από προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του Πελάτθ, είτε μζςω επιςτολισ είτε μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρείασ. Θ αποδοχι του Πελάτθ ςτθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ κα τεκμαίρεται αμάχθτα από τθν ςυνζχιςθ, εκ μζρουσ του,
τθσ εκτζλεςθσ θλεκτρονικϊν εντολϊν με τθν χριςθ του my CosmoTalk ι/και από τθν θλεκτρονικι επιβεβαίωςθ τθσ ςυμφωνίασ του με το
περιεχόμενο τθσ τροποποίθςθσ και των νζων όρων.
8.31. Θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τισ διαδικαςίεσ αςφαλείασ και να μεταβάλει οποτεδιποτε τισ προχποκζςεισ πρόςβαςθσ του
Πελάτθ ςτο my CosmoTalk, ςυμπεριλαμβανομζνου βακμοφ κρυπτογράφθςθσ. Ο Πελάτθσ πρζπει να φροντίηει με δικι του ευκφνθ να προςαρμόηει
τον εξοπλιςμό του ςτισ απαιτιςεισ που προκαλοφν οι παραπάνω αλλαγζσ του my CosmoTalk.
8.32. Ο Πελάτθσ φζρει το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ και τθσ επικοινωνίασ του μζςω του my CosmoTalk.
8.33. Θ πρόςβαςθ ςτο my CosmoTalk είναι δυνατι κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εβδομάδοσ και ςε όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ.
8.34. Θ πρόςβαςθ πελατϊν ςτθ Πφλθ Πελατϊν my CosmoTalk διζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ κακϊσ και τουσ αναρτθμζνουσ ςτθν Ιςτοςελίδα
www.cosmotalk.gr και όλων των ιςτοςελίδων που ςυνδζονται αυτομάτωσ με αυτιν.

9. ΑΠΟΡΡΗΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1. Θ Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφάλεια του απορριτου των επικοινωνιϊν του Πελάτθ και των μεταδιδόμενων
πλθροφοριϊν και δεδομζνων. Εντοφτοισ, θ Εταιρεία δεν εγγυάται τθν αςφάλεια δεδομζνων που μεταδίδονται μζςω δικτφων, ςτο βακμό που θ
προςταςία αυτϊν δεν επιτυγχάνεται με τθ λιψθ πρόςφορων μζτρων αςφάλειασ που επιβάλλονται από τθ νομοκεςία. Θ Εταιρεία, ωσ πάροχοσ
υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, δε φζρει καμία ευκφνθ για: (α) τθ γνθςιότθτα, ακρίβεια, εμπιςτευτικότθτα, το κεμιτό ι ακζμιτο χαρακτιρα
των δεδομζνων (data) που ο Πελάτθσ λαμβάνει ι αποςτζλλει ςε τρίτουσ ι αποκθκεφει μζςω τθσ πρόςβαςισ του ςτο δίκτυό τθσ, (β) τθν
οποιαδιποτε άμεςθ ι ζμμεςθ, κετικι ι αποκετικι, υλικι ι μθ ηθμία που ενδεχομζνωσ υποςτεί ο Πελάτθσ από τθν πρόςβαςι του ςτο Διαδίκτυο και
(γ) για τυχόν διαφορζσ που κα προκφψουν μεταξφ των Πελατϊν τθσ ι μεταξφ Πελατϊν και τρίτων και οφείλονται ςε μθνφματα, δεδομζνα, ςτοιχεία
ι πλθροφορίεσ (data) που διακινοφνται μζςω του τθλεπικοινωνιακοφ τθσ δικτφου. Θ Εταιρεία δθλϊνει ότι τυχόν άρςθ του απορριτου των
επικοινωνιϊν του Πελάτθ επιτρζπεται μόνο εφόςον και ςτο μζτρο που καλείται να εκπλθρϊςει υποχρζωςι τθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Ενδεικτικά θ Εταιρεία ςυμμορφϊνεται όπωσ ο νόμοσ ορίηει ςε Ειςαγγελικι Παραγγελία, Διάταξθ, Δικαςτικι Απόφαςθ, Βοφλευμα ι απόφαςθ
ανεξάρτθτων αρχϊν (ΕΕΣΣ, ΑΔΑΕ, ΑΠΔΠΧ) και εν γζνει αρμοδίων Αρχϊν.
9.2. Θ Εταιρεία δθλϊνει και ο Πελάτθσ αποδζχεται ότι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγονται από τθν Εταιρεία και αφοροφν τον
Πελάτθ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ομαλι εκτζλεςθ, παρακολοφκθςθ και προςταςία των ςυναλλαγϊν τθσ κατά τθν παροχι των Τπθρεςιϊν
Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, και εφόςον ο Πελάτθσ ζχει παράςχει τθ ςυγκατάκεςι του, για τθν ενθμζρωςι του ςχετικά με τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ τθσ. Αποδζκτεσ των δεδομζνων είναι θ Εταιρεία, ο όμιλοσ τθσ CosmoTalk και το προςωπικό τουσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ,
κακϊσ και κάκε νομικό ι φυςικό πρόςωπο, ςτο οποίο θ Εταιρεία υποχρεοφται ι δικαιοφται να ανακοινϊνει τα ςτοιχεία, βάςει ςυγκατάκεςθσ του
Πελάτθ, νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ. Επιπλζον, θ Εταιρεία δθλϊνει και ο Πελάτθσ αποδζχεται ότι ςτα πλαίςια διαςφνδεςθσ του δικτφου τθσ με
τθλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορζων για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαςφνδεςθσ, απαιτείται θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
αυτϊν ακόμθ και αν ζχει ηθτθκεί θ απόκρυψθ αυτϊν. Σα δεδομζνα αυτά κα διαβιβάηονται ςτουσ τθλεπικοινωνιακοφσ φορείσ αποκλειςτικά και μόνο
για τθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Επίςθσ θ Εταιρεία δφναται να διαβιβάηει προςωπικά δεδομζνα, με ςκοπό τθν άρςθ βλαβϊν
ι/και τθν ενεργοποίθςθ των ςυμφωνθμζνων υπθρεςιϊν, εφόςον εμπλζκονται τρίτοι φορείσ και θ διαβίβαςθ είναι αναγκαία για τθν αποκατάςταςθ
ι/και ζναρξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο Πελάτθσ ζχει δικαίωμα να ανακαλζςει τθ ςυγκατάκεςι του για τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα που τον αφοροφν, οποτεδιποτε με ειδικι ζγγραφθ διλωςι του προσ τθν Εταιρεία, εκτόσ αν θ επεξεργαςία αυτι
επιτρζπεται και χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του Πελάτθ.
9.3. Ο Πελάτθσ ςυναινεί ρθτά, ϊςτε θ Εταιρεία να τθρεί και να επεξεργάηεται αρχείο με τα προςωπικά του δεδομζνα, αποδζκτεσ του οποίου είναι
δυνατόν να κακίςτανται εμπορικοί ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρείασ, τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα μζςω των οποίων ενδεχομζνωσ ςυμφωνείται θ
εξόφλθςθ των χρεϊςεϊν του, το τθλεφωνικό κζντρο τθσ Εταιρείασ, οι εταιρείεσ ι οι δικθγόροι αυτϊν ι τθσ Εταιρείασ, ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ
δικαςτικι επιδίωξθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του, ι οι ειςπρακτικοί φορείσ, ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί από τθν Εταιρεία θ είςπραξθ των
λογαριαςμϊν του Πελάτθ, κακϊσ και άλλεσ εταιρίεσ που προωκοφν τθν αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ ι προςφορϊν και γενικά οποιοδιποτε
πρόςωπο με το οποίο υφίςταται ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τθν Εταιρεία για τθν ενθμζρωςθ του Πελάτθ. Για το ςκοπό ενθμζρωςθσ και τθσ αποςτολισ
διαφθμιςτικοφ υλικοφ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ μασ, θ Εταιρεία, ςυλλζγει, εφόςον ο Πελάτθσ δϊςει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του ςτθν Αίτθςθ,
διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) αρικμό (κινθτοφ ι ςτακεροφ) τθλεφϊνου. Σα ςτοιχεία αυτά δεν διαβιβάηονται ςε τρίτουσ, εκτόσ
αν ο Πελάτθσ, δϊςει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του. Με τθ διλωςι του, ο Πελάτθσ ςυναινεί ρθτα και ανεπιφφλακτα αποδζχεται να λαμβάνει
ενθμερϊςεισ εντελϊσ δωρεάν, με sms μθνφματα (ςτο κινθτό που ζχει δθλϊςει ςτθν Εταιρεία), e-mail ι με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο, για
υπάρχουςεσ ι νζεσ υπθρεςίεσ, πλθροφορίεσ, προςφορζσ ι/και δϊρα ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ.
9.4. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, θ Εταιρεία αποςτζλλει ςτον Πελάτθ αναλυτικό λογαριαςμό,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ιςχφον ρυκμιςτικό πλαίςιο. Ο Πελάτθσ δικαιοφται οποτεδιποτε να ηθτιςει εγγράφωσ τθ διαγραφι των τελευταίων
τριϊν (3) ψθφίων των κλθκζντων αρικμϊν ςυνδζςεων από τον αναλυτικό λογαριαςμό ι τθ μθ παροχι του ελαχίςτου επιπζδου αναλυτικισ
χρζωςθσ. Εάν θ χριςθ των Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν γίνεται ςε επαγγελματικι εγκατάςταςθ με πολλοφσ χριςτεσ, ο Πελάτθσ
υπόςχεται και εγγυάται ότι οι χριςτεσ ζχουν ενθμερωκεί ότι ο Πελάτθσ κα λαμβάνει ανάλυςθ του λογαριαςμοφ ανά κλιςθ.
9.5. Θ Εταιρεία τθρεί για τουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ που εκχωρεί ςτουσ πελάτεσ-ςυνδρομθτζσ τθσ καταλόγουσ ςυνδρομθτϊν, τουσ οποίουσ
δφναται να διακζςει ςτο κοινό ι μποροφν να αποκτθκοφν μζςω υπθρεςιϊν πλθροφοριϊν καταλόγων με τα ςτοιχεία: όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο
και διεφκυνςθ, τθρουμζνων των διατάξεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και απορριτου των επικοινωνιϊν. Ο Πελάτθσ επιλζγει αν δεν
επικυμεί να καταχωροφνται και να είναι δθμόςια προςβάςιμα ςτον ενιαίο τθλεφωνικό κατάλογο που εκδίδει ο ΟΣΕ, θ Εταιρεία ι τρίτοι
Σθλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, τα ςτοιχεία τθσ ςφνδεςισ του ςτο ςχετικό πεδίο τθσ Αίτθςισ του. Ο Πελάτθσ ζχει το δικαίωμα οποιαδιποτε χρονικι
ςτιγμι μετά τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ, να ηθτιςει τθν τροποποίθςθ των ςτοιχείων του, τθ διαγραφι μζρουσ ι του ςυνόλου αυτϊν από τον Ενιαίο
τθλεφωνικό κατάλογο που εκδίδει ο ΟΣΕ, τρίτοι Σθλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ι που διατθρεί θ Εταιρεία.
9.6. Ο Πελάτθσ ςυναινεί ρθτά, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ κλιςεων προσ τον ενιαίο ευρωπαϊκό αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ «112», θ Εταιρεία, α) να
εξουδετερϊνει τυχόν απόκρυψθ αρικμοφ καλοφντοσ ςυνδρομθτι και β) να ανακοινϊνει ςτθν αρμόδια αρχι για τθ διαχείριςθ του ενιαίου
Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ «112» (Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ) μετά από ςχετικό αίτθμά τθσ: Α) τθ διεφκυνςθ εγκατάςταςθσ τθσ
τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ του καλοφντοσ, ανεξάρτθτα από το εάν θ ςφνδεςθ είναι ανακοινϊςιμθ ι όχι, ι/και Β) τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ
τθλεφωνικοφ καταλόγου ανάλογα με τθν διλωςθ του Πελάτθ, ςτθν αίτθςθ. Ο Πελάτθσ δθλϊνει δε ρθτά ότι ενθμερϊκθκε για τα παραπάνω
ςφμφωνα με τθν ςχετικι Κανονιςτικι Πράξθ τθσ ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 1898/Β/17.09.2008).

10. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
Εκτόσ των ρθτά αναφερομζνων εξαιρζςεων, πνευματικά δικαιϊματα τρίτων, ςυνεργατϊν και φορζων, όλο το περιεχόμενο τθσ Εταιρείασ ,
ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων, παρεχομζνων υπθρεςιϊν και γενικά όλων των αρχείων, αποτελοφν
πνευματικι ιδιοκτθςία, κατατεκειμζνα ςιματα και ςιματα υπθρεςιϊν προςτατεφονται κατά τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ και Ευρωπαϊκοφ Δικαίου
και των Διεκνϊν υμβάςεων. Ρθτά ςυμφωνείται, ότι οποιουδιποτε είδουσ δεδομζνα ζχουν ειςαχκεί ι κα ειςάγονται από τθν Εταιρεία ςτο Δίκτυο
τθσ, προορίηονται αποκλειςτικά και μόνο για προςωπικι χριςθ του Πελάτθ. Σα πνευματικά δικαιϊματα όλων αυτϊν των δεδομζνων, παραμζνουν
ςτθν Εταιρεία και δεν επιτρζπεται θ αναπαραγωγι, αποςυμπίεςθ, αντιγραφι, επανζκδοςθ, τροποποίθςθ, ανακοίνωςθ, μετάδοςθ, μετάφραςθ,
προςαρμογι, διαςκευι ι οποιαδιποτε άλλθ μετατροπι με οποιοδιποτε μζςο, τρόπο, θλεκτρονικό ι ζντυπο, αυτϊν από τον Πελάτθ, παρά μόνο με
τθν παραλαβι τθσ προθγοφμενθσ ζγγραφθσ και ειδικισ για το ςκοπό αυτό άδειασ τθσ Εταιρείασ. ε περίπτωςθ που θ Εταιρεία παρζχει ςτον Πελάτθ
λογιςμικό, ο Πελάτθσ ζχει το μθ αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ αυτοφ του λογιςμικοφ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ Εταιρείασ, για το
ςκοπό και τθ χρονικι διάρκεια παροχισ τθσ εκάςτοτε ςυμφωνθκείςασ Τπθρεςίασ.

11. ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΧΡΗΗ
11.1. Θ Εταιρεία ουδεμία ευκφνθ υπζχει για τθ μθ τιρθςθ ι τθν αδυναμία τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ, όταν αυτό οφείλεται ςε ανωτζρα βία ι
εξαιτίασ άλλου λόγου, τθν επζλευςθ του οποίου θ Εταιρεία δεν μπορεί να ελζγξει, όπωσ, ενδεικτικά, πόλεμοι (κθρυγμζνοι ι μθ), απεργίεσ,
ατυχιματα, πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, καταιγίδεσ, ςειςμοί ι άλλα φυςικά φαινόμενα, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, δολιοφκορζσ, κυβερνθτικζσ
απαγορεφςεισ, πράξεισ ελλθνικϊν ι κοινοτικϊν ι άλλων αρχϊν, εμπορικόσ αποκλειςμόσ, διακοπι ι βλάβθ ςτο ςτακερό δθμόςιο τθλεπικοινωνιακό
δίκτυο ι ςε τθλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαςτικζσ αποφάςεισ, ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ, αφξθςθ τθσ απόςταςθσ του Πελάτθ από τθν αςτικι
περιοχι κάλυψθσ από τθν Εταιρεία, αντικατάςταςθ του δικτφου χαλκοφ, κ.λπ.).
11.2. Θ Εταιρεία δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε δυςχζρεια χριςεωσ των υπθρεςιϊν τθσ που οφείλονται ςτον εξοπλιςμό του Πελάτθ, διαφορετικό
από αυτόν που παρζχεται από τθν Εταιρεία και δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ αντικατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ ι αναβάκμιςθσ του εξοπλιςμοφ αυτοφ.

12. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
12.1. Ακυρότθτα κάποιου όρου ι μζρουσ αυτοφ δεν επιφζρει ακυρότθτα άλλου όρου ι τθσ φμβαςθσ ι μζρουσ αυτισ. Οι υπόλοιποι όροι
παραμζνουν ςε ιςχφ και αναπτφςςουν πλιρωσ τα ζννομα αποτελζςματά τουσ και τα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια ϊςτε να
αντικαταςτιςουν τουσ τυχόν άκυρουσ όρουσ με ζγκυρουσ, παραπλιςιου, κατά το δυνατό, περιεχομζνου.
12.2. Κάκε ειδοποίθςθ τθσ Εταιρείασ προσ τον Πελάτθ ςτο πλαίςιο τθσ φμβαςθσ μπορεί να γίνει μζςω των λογαριαςμϊν που αποςτζλλονται ςτον
Πελάτθ ι θλεκτρονικά ι με fax ι με κάκε άλλο πρόςφορο τρόπο, ιδίωσ με ανακοινϊςεισ μζςω του τφπου ι με διαφθμιςτικά μθνφματα. Θ Εταιρεία
ςε οποιαδιποτε υπθρεςία προσ τον Πελάτθ και ςτθν κάκε είδουσ επικοινωνία τθσ με αυτόν χρθςιμοποιεί τθν ελλθνικι γλϊςςα.
12.3. Κάκε ειδοποίθςθ του Πελάτθ προσ τθν Εταιρεία είναι ζγκυρθ μόνο αν γίνεται εγγράφωσ και ενυπογράφωσ και αποςτζλλεται ταχυδρομικά ι
μεταδίδεται με τθλεομοιοτυπικό μινυμα (fax), με απόδειξθ ορκισ μετάδοςθσ μετά το πζρασ αυτισ ι άλλωσ με κάκε νόμιμο μζςο εφόςον μπορεί να
αποδειχκεί θ διλωςθ βουλιςεωσ του κάκε μζρουσ και θ θμερομθνία τθσ με νόμιμα μζςα. Σα μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail),
εφόςον φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, αποτελοφν ζγκυρθ και δεςμευτικι διλωςθ βουλιςεωσ.
12.4. Θ Εταιρεία δικαιοφται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενθμερϊνοντασ τον Πελάτθ με κάκε
πρόςφορο μζςο, και ενδεικτικά με ανάρτθςθ του περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτθν οικεία ιςτοςελίδα. Ο Πελάτθσ ζχει το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ αηθμίωσ για αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθ ςχετικι κοινοποίθςθ. Θ Εταιρεία ενθμερϊνει, ωσ ανωτζρω
αναφζρεται, τον Πελάτθ ςχετικά με τισ τροποποιιςεισ και το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ
τουσ.
12.5. Ρθτά ςυνομολογείται ότι ο Πελάτθσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει τισ απαιτιςεισ και τα δικαιϊματά του από τθ φμβαςθ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία δικαιοφται να εκχωριςει ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο τθν είςπραξθ των
οφειλομζνων από τον Πελάτθ ποςϊν με βάςθ τθ φμβαςθ.
12.6. Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και τισ αποφάςεισ και κανονιςμοφσ τθσ ΕΕΣΣ. Ο Πελάτθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν
επίλυςθ τθσ διαφοράσ από τθν Εταιρεία με αίτθμά του προσ αυτι γραπτϊσ, με επιςτολι ι με τθλεομοιότυπο ι θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ
complaints@cosmotalk.gr ι μζςω του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ εταιρείασ 211-770 7005 ι/και μζςω των ςθμείων πϊλθςθσ των υπθρεςιϊν τθσ
Εταιρείασ. ε περίπτωςθ μθ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ με τον παραπάνω τρόπο τα μζρθ διατθροφν το δικαίωμα να προςφφγουν είτε ςτα αρμόδια
Δικαςτιρια τθσ Κοηάνθσ είτε ςτα Δικαςτιρια τθσ κατοικίασ του Πελάτθ.

