Όροι χρήσης
Από αυτό το δικτυακό τόπο επιδιώκεται να προσφέρεται, μέσα από το διαδίκτυο, γενικά καλύτερη
πληροφόρηση στο κοινό, περιλαμβάνει πληροφορίες γενικής φύσεως που στο μέτρο του δυνατού είναι
έγκυρες και ακριβείς.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, οφείλει να διαβάσει
προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, που ακολουθούν πριν από την
επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους,
διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης
ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας
τόπου.
Διατηρούμε το δικαίωμα, οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρήσης καθώς και γενικότερα το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, οι δε επισκέπτες / χρήστες οφείλουν
κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι
αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν
από τη επίσκεψη / χρήση του δικτυακού μας τόπου.
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Παραίτηση από ευθύνη
Ο δικτυακός τόπος αυτός, είναι θεματικός και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τουριστικών
καταλυμάτων. Επιδίωξη μας, χωρίς να εγγυόμαστε και συνεπώς να ευθυνόμαστε, είναι να καταβάλλουμε τη
μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που παρέχουμε και το σύνολο του περιεχομένου να
διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Αν
επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να μας επισημάνετε σφάλματα ή παραλήψεις.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη όσον αφορά
το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, εξ
αφορμής αυτής της χρήσης του, δεδομένου ότι αυτός περιλαμβάνει:
α. πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων
φυσικών ή νομικών προσώπων,
β. πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες,
γ. πληροφορίες και διευκόλυνση που προέρχονται από άλλους, διασυνδεόμενους, μέσω δεσμών (links),
υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, δικτυακούς τόπους, μη ελεγχόμενους από μας, για το
περιεχόμενο των οποίων δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε εγγυόμαστε τη
διαθεσιμότητά τους,
δ. μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να
απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).
Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο,
ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στο χώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία
ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας
μας, δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα, ακόμη και την ύπαρξη
«ιών». Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω
χρησιμοποίησης αυτού του δικτυακού τόπου ή άλλου, διασυνδεόμενου με αυτόν.
Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες / χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως
αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών / χρηστών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και
να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
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