Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι
που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου
(“Site”). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο
στο Site. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site και / ή οποιαδήποτε από τις
υπηρεσίες που εμφανίζονται στο Site, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από
αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.
Ο παρόν δικτυακός τόπος έχει διαμορφωθεί από την ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Ο.Ε.» (εφεξής Αντλιοτεχνική), η οποία
εδρεύει στο Κολωνό Αττικής, επί της οδού Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού, mail :
patargias@antliotechniki.gr
Ο δικτυακός τόπος www.antliotechniki.gr διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι
χρήστες που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο από το εξωτερικό, πρέπει να
βεβαιωθούν για την τήρηση των νόμων που ισχύουν κατά τόπους.
Δεδομένου ότι οι νομικές πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή
χωρίς προειδοποίηση, σας συνιστούμε να τις συμβουλεύεστε τακτικά. Τελευταία
ενημέρωση : Απρίλιος 2012.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας

ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω.
Η Αντλιοτεχνική κατέχει, διατηρεί και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος
ιδιοκτησίας,

ιδίως

πνευματικής,

συμπεριλαμβανομένων

των

δικαιωμάτων

αναπαραγωγής του παρόντος δικτυακού τόπου και των στοιχείων που
περιλαμβάνει. Τυχόν παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων αποτελεί επομένως
παράνομη χρήση ή / και απομίμηση και επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ :

Μολονότι η Αντλιοτεχνική προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστο περιεχόμενο, και παρά
τη μέριμνά της κατά τη σύνταξη των κειμένων και τη δημοσίευση των
φωτογραφιών, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στις πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα

ευθύνεται η Αντλιοτεχνική για άμεση ή έμμεση ζημία που ενδέχεται να προκληθεί
από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή από τη χρήση των πληροφοριών που
παρουσιάζει (π.χ. : σφάλματα, παραλήψεις, μη δυνατότητα πρόσβασης, απώλειες
δεδομένων, φθορές, καταστροφές ή υιοί που θα μπορούσαν να πλήξουν τον
εξοπλισμό πληροφορικής του χρήστη). Κατά συνέπεια, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι
χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες υπό την αποκλειστική του ευθύνη και
καλείται να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ :

Η Αντλιοτεχνική δεν διαθέτει κανένα μέσο ελέγχου των δικτυακών τόπων τρίτων. Η
Αντλιοτεχνική αρνείται ρητά οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των
δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι αυτοί
προτείνονται στους χρήστες του δικτυακού τόπου ως υπηρεσία. Η απόφαση χρήσης
των συνδέσμων αυτών εναπόκειται αποκλειστικά στους χρήστες. Οι δικτυακοί τόποι
στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους, όρους χρήσης αυτών
των δικτυακών τόπων.Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης
ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον
διαχειριστή του site, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους
ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που
υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης του site αποφασίσει να
χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς
τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ :

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται
για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις
που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν
μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα κατά νόμο
ενδιαφερόμενο αποδέκτη, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το
περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

