MTN Wi-Fi Όροι & Προϋποθέσεις

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ

1.1. Με την χρήση της υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi, οι συνδρομητές συμφωνούν να δεσμεύονται από
τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
1.2. Οι συνδρομητές αποδέχονται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με την αποδοχή του
όρου “I accept the Terms & Conditions“ στην αρχική σελίδα σύνδεσης της υπηρεσίας.

2. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.1. Η υπηρεσία MTN Wi-Fi προσφέρεται από και ανήκει στην MTN Cyprus Ltd (η «Εταιρεία») και
παρέχει στους συνδρομητές της πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες δια μέσου του
διαδικτύου.
2.2. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει την σύνδεση δια μέσου μόνον των αποκλειστικών σημείων
σύνδεσης wi-fi της Εταιρείας.
2.3. Η υπηρεσία ΜΤΝ Wi-Fi θα προσφέρεται από την Εταιρεία στον συνδρομητή εάν και εφόσον
ο τελευταίος έχει εγγραφεί σε ένα από τα πλάνα δεδομένων μέσω των οποίων προσφέρεται
η υπηρεσία Wi-Fi.
2.4. Η υπηρεσία ΜΤΝ Wi-Fi παρέχεται από την Εταιρεία στον εγγεγραμμένο συνδρομητή. Η
Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς
η οποία προκύπτει από τη μη ορθή χρήση της υπηρεσίας.
2.5. Εάν ο τερματικός εξοπλισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο και
κατ’επέκταση προκύπτει πρόβλημα σύνδεσης στο διαδίκτυο δια μέσου της υπηρεσίας ΜΤΝ
Wi-Fi, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να λάβει άμεση δράση για την επιδιόρθωση του
εξοπλισμού ή της υπηρεσίας.
2.6. Η μεταπώληση ή εμπορική εκμετάλλευση της υπηρεσίας απαγορεύεται.
3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1 Για τη χρήση της υπηρεσία ΜΤΝ Wi-Fi θα υπάρχουν μηνιαίες χρεώσεις.. Εάν ο συνδρομητής
δεν επιθυμεί να συνεχίσει με τη χρήση της υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi τότε θα πρέπει να ακολουθήσει
τη διαδικασία τερματισμού της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων.
4. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

4.1. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης
(όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό χρήσης). Σε περίπτωση αποκάλυψης των στοιχείων
αυτών σε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή, ο συνδρομητής
υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρεία άμεσα καλώντας το 136 (Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών).

4.2. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυροι άμεσα από την στιγμή της
ενεργοποίησης της υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi και δεν λήγει.
4.3. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλονται στον συνδρομητή μέσω
προσωπικού, αυτόματου γραπτού μηνύματος κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΜΤΝ
Wi-Fi. Για συνδρομητές που έχουν στη διάθεση τους συσκευές μη συμβατές (που δεν
μπορούν να λαμβάνουν γραπτά μηνύματα), μπορούν να λάβουν τα προσωπικά τους
στοιχεία αφού εισέλθουν στην ιστοσελίδα access.wifi.mtn.com.cy .
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.1. Οι συνδρομητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συσκευών τους καθώς
και για οποιαδήποτε παραβίαση, Διάπραξη παραβίασης προγραμμάτων (hacking) ή τη μη
ορθή χρήση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων.
5.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, πιστοποίηση και την eμπιστευτικότητα των
πληροφοριών, αρχειών και δεδομένων που μεταδίδονται ή στα οποία δίνεται πρόσβαση
μέσω της υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi.
5.3. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσω της
υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi.
5.4. Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο συνδρομητής δηλώνει πως έχει ενημερωθεί ότι η
Εταιρεία καταγράφει προσωπικά δεδομένα και συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων
αυτών, σύμφωνα πάντα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, αρ. 138(Ι)/2001

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6.1. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή να τερματίσει προσωρινά ή
μόνιμα την υπηρεσία ή να περιορίσει την χρήση ή να αρνηθεί ή να διακόψει τη πρόσβαση
στην υπηρεσία.
6.2. Εάν ο συνδρομητής δεν επιθυμεί να συνεχίσει με την υπηρεσία ΜΤΝ Wi-Fi θα πρέπει να
επικοινωνήσει πριν την έναρξη του νέου ημερολογιακού μήνα στο Τηλεφωνικό Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της ΜΤΝ στο 136 ή να επισκεφθεί ένα κατάστημα της ΜΤΝ.
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη την παραβίαση των Όρων για λόγους πέρα
από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά, πυρκαγιάς, σεισμού,
τρομοκρατίας, θεομηνίας, πλημμύρας, πολιτικών διαταραχών, απεργιών ή ανταπεργίας,
κυβερνητική δράση ή διοικητική πράξη, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες
τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών ή δικτύων τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία δεν
υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη.

7.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η παροχή της υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi θα είναι συνεχής, έγκαιρη,
ασφαλής, αλάνθαστη ή ότι θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.
7.3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, απώλεια κέρδους,
απώλεια εργασιών, απώλεια χρήσης, διακοπή εργασιών, απώλεια εσόδων, την ευκαιρία ή
άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύπτει από την
διακοπή της υπηρεσίας, προσωρινή ή μόνιμη, συμπεριλαμβανομένων τη διακοπή λόγω
υπαιτιότητας του συνδρομητή ή για τεχνικούς λόγους ή λόγω συντήρησης ή αναβάθμισης
της υπηρεσίας.
7.4. Σε περίπτωση διακοπής ή/και αναστολή της υπηρεσίας ΜΤΝ Wi-Fi για τεχνικούς λόγους ή
λόγω συντήρησης ή αναβάθμισης της υπηρεσίας, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους
συνδρομητές της μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, εάν αυτό δύναται, και θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υπηρεσία.
7.5. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο συνδρομητής χρησιμοποιεί την
υπηρεσία ΜΤΝ Wi-Fi κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, μη τίμιο, άσεμνο, ενοχλητικό
και γενικά καθ 'οιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στα ήθη ή τη νομοθεσία ή παραβιάζει τα
δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
7.6. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιέχομενο, διαφήμιση, εμπορικές
συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο παρέχεται στην υπηρεσία ΜΤΝ WiFi από τρίτους ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις που συνδέονται με την υπηρεσία ή τη χρήση ή
με το περιέχομενο της υπηρεσίας.
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

8.1. Η υπηρεσία ΜΤΝ Wi-Fi υπόκειται στην επιχειρησιακή πολιτική, στις πρακτικές και στις
διαδικασίες της Εταιρείας.
8.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να αναθεωρήσει τους παρόντες
Όρους εάν αυτό επιβάλλεται από την τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή
από την τροποποιήση ενός διατάγματος ή οδηγίας οποιασδήποτε ρυθμιστικής, δικαστικής,
κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής ή εαν η Εταιρεία κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική
της ευχέρεια ότι αυτό απαιτείται για σκοπούς διατήρησης ή βελτίωσης της υπηρεσίας ή για
την καλύτερη ή αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας, ή για σκοπούς ομοιόμορφης και
ίσης μεταχείρισης όλων των πελατών της
8.3. Κάθε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
εντός 30 ημερών από την ημέρα τροποποίησης ή αναθεώρησης και θα τίθεται σε ισχύ από
την ημερομηνία που καθορίζεται από την Εταιρεία

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

9.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

9.2. Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει, σύμφωνα
με τους Όρους, θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κύπρου.

