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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE - PANAFON / ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επωνυµία
Επάγγελµα
Οδός

Αριθµός

Πόλη

Τ.Κ.

Σταθ. Τηλ.

Ιδιοκτήτης

Μισθωτής

Χρήστης

e-mail
Α.Δ.Τ.-Ηµ/νία-Αρχή Έκδ.
Αρ. Διαβατ.-Χώρα
Α.Φ.Μ.

Χρόνια στην Ανωτέρω Διεύθυνση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Ο.Υ.

Όνοµα Πατρός/Συζύγου
Ηµ/νία Γέννησης

Ρητά συµφωνείται και µέχρι της εγγράφου ανακλήσεως της
συγκατάθεσης µου χωρίς αναδροµική ισχύ ότι, η VODAFONE PANAFON στα πλαίσια επεξεργασίας των προσωπικών
δεδοµένων µου (περιοριστικά: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
τηλέφωνα, e-mail) δύναται να τα χρησιµοποιεί η ίδια ή και να
τα διαβιβάζει και σε άλλες εταιρίες ή πρόσωπα µε τις οποίες
συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για σκοπούς
εµπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων ή διαφήµισης, µέσω
τηλεφώνου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αυτόµατης κλήσης
και της αποστολή SMS, MMS ή άλλου ηλεκτρονικού
µέσου επικοινωνίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Tόπος

Πιστωτική Κάρτα

Επάγγελµα

Άλλη

Εργοδότης

Αριθµός Κάρτας

Διεύθυνση
Τηλ.

VISA

DINERS

MASTERCARD

Κάτοχος

Fax.

Ηµεροµηνία Λήξης

Υπογραφή

Παλαιός/Τωρινός Συνδροµητής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, Κωδικός Συνδροµητή
Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου

Τύπος Συσκευής
Αριθµός Σειράς

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ

ΑΡΙΘ. ΚΙΝ. ΤΗΛ.

Έγκριση από την HRS

ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΑΣ SIM

Πρόγραµµα
χρήσης:
Σχόλια:
Επισυνάπτονται:
ΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MMS

ROAMING

THΛΕΦΩΝHΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΡΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
Υπηρεσίες Internet

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Άλλες Υπηρεσίες

Δηλώνω ότι διάβασα και ανεπιφύλακτα αποδέχοµαι τους όρους
που ενσωµατώνονται και αναγράφονται στο πίσω µέρος της παρούσας Αίτησης
Συνδροµής. Επίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Τιµοκαταλόγου της (που
µου παραδόθηκε µε την παρούσα Αίτηση Συνδροµής).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ / ΝΟΜΙMΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ονοµατεπώνυµο

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η µη χρήση
της γραµµής, εκ µέρους του συνδροµητή,
αυτός θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσό της επιδότησης
της συσκευής που προµηθεύτηκε από αυτήν.

Ιδιότητα
Α.Δ.Τ.-Ηµ/νία-Αρχή Έκδ.

Ηµεροµηνία........./......../........

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ηµεροµηνία........./......../........

Υπογραφή/Σφραγίδα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Συµφωνία αυτή γίνεται στον Πειραιά σήµερα στις
Μεταξύ
Α) Τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε. (HRS Mobile S.Α.) της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στον Πειραιά στην
οδό Σκουζέ 14 – (εφεξής “HRS” και (HRS Mobile S.A.)
Β) Του…………………………......................................................................….......................................(εφεξής “Συνδροµητής”)
1. Οι οποίοι έχοντας υπόψιν τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών
2. Έχοντας υπόψιν την Άδεια λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSH που χορηγήθηκε στην εταιρεία VODAFONE - PANAFON.
3. Έχοντας υπόψιν τη σύµβαση που υπογράφτηκε την 1/10/2012 µεταξύ της HRS και της VODAFONE - PANAFON η HRS ανέλαβε την εµπορική
προώθηση των Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που παρέχονται µέσω του εν λόγω συστήµατος, συνεφώνησαν τα κάτωθι.
Με την παρούσα συµφωνία ο Συνδροµητής συµφωνεί ότι η HRS αναλαµβάνει έναντι συµφωνηθείσας αµοιβής τη ραδιοκάλυψη του και την παροχή
σχετικών µε την Κινητή Τηλεφωνία υπηρεσιών όπως αυτά αναλύονται στο σχετικό της παρούσας άρθρο, ενώ παράλληλα η HRS και ο Συνδροµητής
αναλαµβάνουν την υποχρέωση τήρησης των ακολούθων όρων αυτής.
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η Αίτηση Σύνδεσης νοµίµως υπογεγραµµένη από το Συνδροµητή και εφόσον έχει γίνει αποδεκτή από την HRS δηµιουργεί την υποχρέωση στην HRS
όπως παρέχει µόνο εκείνη τις υπηρεσίες για την περιοχή ραδιοκάλυψης µε τους παρόντες όρους.
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύµφωνα µε τους παρόντες όρους η HRS συνδέει, διατηρεί τη σύνδεση του Συνδροµητικού Εξοπλισµού µε το Σύστηµα και γενικά καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τις υπηρεσίες της στο Συνδροµητή καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται στην
Παράγραφο 6, εκτός αν αυτή λήξει νωρίτερα σύµφωνα µε τις Παραγράφους 12 και 13. Για αυτό το σκοπό η HRS παραδίδει στο Συνδροµητή την Κάρτα
Συνδροµητή και του ανακοινώνει τον Αριθµό Συνδροµητή που αντιστοιχεί στη σύνδεση, επίσης παρέχει φυλλάδια µε τις οδηγίες που αφορούν τον
τρόπο χρήσης των υπηρεσιών από το Συνδροµητή.
Με την παράδοση της Κάρτας Συνδροµητή, αυτός αποκτά δικαίωµα χρήσεως των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή για το σκοπό της συµβάσεως
και εφόσον τηρούνται οι παρόντες όροι.
Συµφωνείται ρητά ότι ο Συνδροµητής δεν αποκτά δικαίωµα και πληροφορίες που περιέχονται στην Κάρτα Συνδροµητή. Σε περίπτωση παραδόσεως
ελαττωµατικών καρτών η HRS ευθύνεται µόνο για την αντικατάστασή τους εκτός εάν τα ελαττώµατα αυτά οφείλονται σε δόλια ή αµελή ενέργεια του
Συνδροµητή. Ο Συνδροµητής ευθύνεται για κάθε πληµµελή ή αντισυµβατική χρησιµοποίηση της Κάρτας Συνδροµητή για απώλεια, κλοπή µερική ή
ολική καταστροφή και αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει την HRS για κάθε τυχόν ζηµιά. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς και
για την περίπτωση που η ποιότητα κάρτας χειροτερεύει για οποιοδήποτε λόγο ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώσει και να επιστρέψει αµέσως
στην HRS την κάρτα Συνδροµητή αναφέροντας επίσης τον Αριθµό Συνδροµητή που αντιστοιχεί στην κάρτα. Η HRS αντικαθιστά την Κάρτα Συνδροµητή
και ανάλογα µε την περίπτωση συνδέει εκ νέου το Συνδροµητή µε το σύστηµα, χρεώνοντας το Συνδροµητή σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τιµοκατάλογο.
Μετά το πέρας της διάρκειας χρήσεως της κάρτας η HRS αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανανεώνει µε αίτηση του Συνδροµητή την Κάρτα του
Συνδροµητή που αντιστοιχεί χρεώνοντας τον σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τιµοκατάλογο. Η ανακοίνωση του Αριθµού Συνδροµητή στο Συνδροµητή δε
συνεπάγεται µεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώµατος επί του Αριθµού Συνδροµητή εκτός από όσα ρητά συµφωνούνται στους παρόντες όρους. Ο
Συνδροµητής αποκτά αποκλειστικά δικαίωµα χρήσεως του Αριθµού Συνδροµητή σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. Τυχόν λύση της σύµβασης ή
διακοπή της λόγω οποιασδήποτε αιτίας, συνεπάγεται αυτοδίκαια αναµεταβίβαση στην HRS του δικαιώµατος χρήσεως του αριθµού του Συνδροµητή
που έχει στη διάθεσή του ο Συνδροµητής καθώς και κάθε άλλου δικαιώµατος σε σχέση µε τον ίδιο αυτό Αριθµό Συνδροµητή. Η αναµεταβίβαση αυτή
συντελείται αυτοδικαίως χωρίς ανάγκη ανακοίνωσης ή άλλης έγγραφης δήλωσης από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέλος.
Η HRS έχει δικαίωµα να ανακαλέσει το δικαίωµα χρήσεως του Αριθµού Συνδροµητή εφόσον τούτο απαιτείται από τον Κάτοχο της Άδειας για λόγους
που αφορούν, στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος, τεχνικούς όρους ή λόγους που σχετίζονται µε την εφαρµογή της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας, ή αποτελούν προσαρµογή προς τις απαιτήσεις των κρατικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που κάποιος Αριθµός Συνδροµητή
παραµένει µη συνδεδεµένος ή σταµατά να είναι συνδεδεµένος για οποιοδήποτε λόγο για συνεχές διάστηµα (12) µηνών, η HRS µπορεί να τον
αποσύρει και να τον παραχωρεί σε τρίτο µέρος χωρίς να ευθύνεται, αφού ειδοποιήσει εγγράφως το Συνδροµητή. Την ηµέρα ης παύσης σύνδεσης
του Αριθµού Συνδροµητή λήγει η ισχύς της Σύµβασης ως προς τον αριθµό αυτόν και ο Συνδροµητής εφόσον διανύει την Αρχική Περίοδο οφείλει και
καταβάλει αµέσως προς την HRS αποζηµίωση και ποινική ρήτρα για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα ισχύος της συµβάσεως σύµφωνα µε το
οριζόµενο στον 4ο όρο παρ. 6 του παρόντος.
2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
H HRS καθορίζει το περιεχόµενο των λογαριασµών υπό τον όρο ότι διαθέτει επαρκείς πληροφορίες υπέρ του Συνδροµητή ως προς τον προσδιορισµό
της βάσεως υπολογισµού του ποσού της χρεώσεως σε σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά είδος παρεχόµενης υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου κάθε συνδιάλεξης στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις οποίες οι τιµές ποικίλουν σε σχέση µε τη χρησιµοποίησή τους.
Ο Συνδροµητής χρεώνεται για κάθε κλήση που πραγµατοποιεί και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τιµοκατάλογο. Η HRS διατηρεί το
δικαίωµα να προβαίνει σε αύξηση ή µείωση όλων ή µέρους των τελών των παρεχοµένων υπηρεσιών. Οι αυξήσεις θα πρέπει να ανακοινώνονται εκ
των προτέρων προς το κοινό το βραδύτερο προ δύο µηνών. Οι µειώσεις των τελών δύναται να ισχύουν αµέσως. Η HRS δικαιούται ανά πάσα στιγµή
και ως προϋπόθεση παροχής ή συνέχισης υπηρεσιών προς το συνδροµητή, να απαιτεί από το Συνδροµητή παροχή εγγυήσεως, ασφαλειών ή άλλου
είδους οικονοµικών εξασφαλίσεων.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
α) Ο Συνδροµητής υποχρεούται να πληρώσει στην HRS, είτε προκαταβολικά είτε µε την παροχή Υπηρεσιών.
Ι) το Τέλος Σύνδεσης, ΙΙ) το Πάγιο Μηνιαίο Τέλος, ΙΙΙ) τα τέλη για όλες τις κλήσεις ΙV) την τιµή κάρτας Συνδροµητή καθώς και τα µέλη για τις πρόσθετες
υπηρεσίες που παρέχει η HRS µετά από συµφωνία µε το Συνδροµητή σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών του Συστήµατος σύµφωνα µε τον ισχύοντα
Τιµοκατάλογο. Οι λογαριασµού της HRS εκδίδονται µηνιαία ή κατά επιλογή της HRS σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα εάν το οφειλόµενο ποσό
υπερβεί το πιστωτικό όριο του Συνδροµητή. Η HRS δικαιούται να καθορίσει για κάθε Συνδροµητή ένα ανώτατο πιστωτικό όριο και διατηρεί το δικαίωµα
αναπροσαρµογής του ορίου αυτού κατά την ελεύθερη κρίση της. Οποιαδήποτε αλλαγή του πιστωτικού ορίου θα κοινοποιείται στο Συνδροµητή µε
ιδιαίτερο έγγραφο. Σε περίπτωση υπερβάσεως του ανωτέρω ορίου από το Συνδροµητή η HRS δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει την
παροχή υπηρεσιών είτε να περιορίσει τη χρήση της. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να εξοφλήσει το λογαριασµό µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία εκδόσεώς του, είτε µετρητοίς είτε µε άµεση χρέωση µέσω τραπεζικής κάρτας ή άλλο παρόµοιο τρόπο όπως η HRS καθορίζει. β) Σε
περίπτωση, που το παραπάνω ποσό παραµείνει ανεξόφλητο για περισσότερες από δέκα (10) ηµέρες η HRS δικαιούται να περιορίζει τις παρεχόµενες
υπηρεσίες και εάν παρέλθουν 30 ηµέρες από την κοινοποίηση του λογαριασµού, η HRS δύναται να διακόπτει τη σύνδεση του Συνδροµητή µε το
Σύστηµα και να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως την παρούσα µε έγγραφη ειδοποίηση, οπότε επέρχονται επιπρόσθετα και οι συνέπειες του 6ου όρου
παρ. 6. Όλα τα ποσά που οφείλονται στην HRS και παραµένουν ανεξόφλητα για περισσότερες από δέκα (10) ηµέρες, καθίστανται τοκοφόρα µε το
νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που το ποσό κατέστη ληξιπρόθεσµα µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής του. γ) Ο
Φ.Π.Α. στο οποίο υπόκεινται τα παραπάνω ποσά επιβαρύνει το Συνδροµητή. Δ) Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο Συνδροµητής
είναι εταιρεία, ο υπογράφων την παρούσα σύµβαση, είτε ως διαχειριστής είτε ως νόµιµος εκπρόσωπος αυτής, κατά τη δήλωσή του ευθύνεται ατοµικά
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε την εταιρεία για την πληρωµή των οφειλών του έναντι στην HRS, εγγυώµενος ταύτην και παραιτούµενος των
ενστάσεων της διαιρέσεως και της διζήσεως.

α) να µην χρησιµοποιεί ο ίδιος και να µην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνοµους σκοπούς.
β) να µην αντιστρέφει τα τέλη για εθνικές τηλεφωνικές κλήσεις.
γ) να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της HRS που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών από το Συνδροµητή, το Συνδροµητικό Εξοπλισµό και
άλλα παρόµοια θέµατα.
δ) να παρέχει στην HRS όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
ε) να χρησιµοποιεί τον εγκεκριµένο µόνο Συνδροµητικό Εξοπλισµό για το Σύστηµα.
9. ΔΙΑΚΟΠΗ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
α) Η HRS µέσω της VODAFONE - PANAFON θα προσφέρει κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 24 ώρες κάθε ηµέρα χωρίς διακοπή εκτός από µια
µικρή χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες εβδοµαδιαία που θα είναι κατά τρόπο προγραµµατισµένες ώστε να προκαλούν τη
µικρότερη δυνατή αναστάτωση στους συνδροµητές διάστηµα κατά το οποίο η παροχή υπηρεσιών θα διακόπτεται εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση
αναγκαίων εργασιών συντηρήσεως.
β) Η HRS µέσω της VODAFONE - PANAFON χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και χωρίς να υπέχει κανενός είδους ευθύνη δύναται να διακόψει την
παροχή Υπηρεσιών της εφόσον κρίνει σκόπιµο να αποσυνδέσει το Συνδροµητικό Εξοπλισµό από το Σύστηµα σε περίπτωση διακοπής λόγω βλάβης
του συστήµατος ή τροποποιήσεως ή βελτιώσεως, συντηρήσεως εγκαταστάσεως αποκτήσεως ή επιδιορθώσεως, λαµβάνοντας κάθε µέτρο για τον
περιορισµό όλων των τυχόν δυσλειτουργιών.
γ) Η HRS µέσω της VODAFONE - PANAFON χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση δύναται διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών της (και τη διακριτική της
ευχέρεια να αποσυνδέσει το Συνδροµητικό Εξοπλισµό από το Σύστηµα) σε περίπτωση που ο Συνδροµητής δε συµµορφώνεται µε τους παρόντες
όρους (εξαιρουµένης της µη πληρωµής ληξιπρόθεσµων τελών περί της οποίας έχει γίνει πρόβλεψη στον όρο 5 (β) µέχρι της συµµόρφωσης του ή
σε περίπτωση που προβαίνει σε πράξη ή επιτρέπει οτιδήποτε που κατά την εύλογη κρίση της HRS µπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την
παροχή των Υπηρεσιών. Ο Συνδροµητής παραµένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόµενα τέλη κατά την περίοδο αναστολής των Υπηρεσιών, εκτός εάν
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η HRS αποφασίζει διαφορετικά.
δ) Η HRS δύναται κατά την κρίση της να περιορίσει τη χρήση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς το Συνδροµητή, κατά τρόπο ώστε να µην
επιβαρύνεται ο λογαριασµός πέραν του πιστωτικού ορίου.
ε) Η HRS δύναται µε χρεωστικό παραστατικό που θα αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Συνδροµητή να αναζητήσει το κόστος στο
οποίο υποβλήθηκε σε σχέση µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συνδροµητή χωρίς άλλη διαδικασία συµπεριλαµβανοµένου αλλά χωρίς να
περιορίζεται του κόστους στο οποίο η HRS υποβλήθηκε ως αποτέλεσµα της µη παροχής κατά τον απαιτούµενο χρόνο ακριβών πληροφοριών εκ
µέρους του Συνδροµητή.
στ) Με την εξαίρεση των περιπτώσεων αποσύνδεσης του Άρθρου 11, η HRS λαµβάνοντας υπόψιν της περιστάσεις κατά το χρόνο αποσύνδεσης ή
επανασύνδεσης δύναται να επιβάλλει εύλογο τέλος για την αποσύνδεση και επανασύνδεση του Συνδροµητικού Εξοπλισµού µε το Σύστηµα.
10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ HRS
H HRS µε την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωµάτων της δύναται να καταγγέλλει αµέσως και αζηµίως την παρούσα µετά από έγγραφη
ειδοποίηση σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
i) Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής δε συµµορφώνεται µε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους ή µε οποιουσδήποτε άλλους όρους συµφωνίας
µεταξύ του Συνδροµητή µε την HRS ή µε διανοµέα ή αντιπρόσωπό της
ii) Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνδροµητή, διάλυσης εκκαθάρισης θέσης που σε αναγκαστική διαχείριση ή θέσης του σε κατάσταση παύσης
πληρωµών ή άλλης παρόµοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι σε περίπτωση που ο Συνδροµητής καταστεί αφερέγγυος προς τους
δανειστές του.
iii) Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβαίνει σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσµα τη θέση σε κίνδυνο της
παροχής Υπηρεσιών.
iv) Σε περίπτωση που η Άδεια για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί, λήξει, ακυρωθεί, τροποποιηθεί µερικά ή ολικά.
v) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η VODAFONE - PANAFON σταµατήσει τη διάθεση παροχής του συστήµατος στην HRS ή σε περίπτωση
που οι Υπηρεσίες µειώθηκαν ουσιωδώς για περίοδο που υπερβαίνει τις 60 συνεχόµενες ηµέρες.
vi) Σε όποιες άλλες περιπτώσεις αναφέρεται ειδικά στους όρους του παρόντος.
11. ΚΑΤΑΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μετά τη λήξη της Αρχικής Περιόδου της παρούσης σύµβασης, ο Συνδροµητής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση για οποιοδήποτε λόγο
εφόσον κοινοποιεί τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του προς την HRS τουλάχιστον 60 ηµέρες νωρίτερα.
12. ΛΗΞΗ
α) Με τη λήξη της παρούσας, η HRS αποσυνδέει το Συνδροµητικό Εξοπλισµό από το Σύστηµα.
β) Μετά την αποσύνδεση του Συνδροµητικού Εξοπλισµού από το Σύστηµα ως συνέπεια λήξης της παρούσας ο Συνδροµητής πληρώνει σε πρώτη
ζήτηση όλα τα τέλη που εκκρεµούν κατά τη στιγµή της αποσύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένου ενός εύλογου τέλους αποσύνδεσης που η HRS
επιθυµεί να επιβάλλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Ο Συνδροµητής δεν µπορεί να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα. Η HRS δύναται
να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, µετά την έγγραφη
έγκριση της VODAFONE - PANAFON.
14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η HRS δεν ευθύνεται έναντι των Συνδροµητών για αθέτηση των όρων της παρούσας ή για αδυναµία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που
οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε τυχερού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Ο πόλεµος (είτε κηρυχθεί επίσηµα είτε όχι)
ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεοµηνία, εκρήξεις, πυρκαγιές, εµπορικοί αποκλεισµοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή
άλλων αρχών µε αποφασιστικές εξουσίες, πταίσµα της VODAFONE - PANAFON ή κρατικών τηλεπικοινωνιών οργανισµών, φυσικά εµπόδια,
ατµοσφαιρικές συνθήκες. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρων η HRS θα συνεχίσει να λαµβάνει όλα εκείνα τα πρόσφορα µέτρα που ευρίσκονται εντός
των ορίων των δυνατοτήτων της, προκειµένου να συµµορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα µε τους παρόντες όρους.
15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
α) Η HRS επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους ως αποτέλεσµα µεταβολής της νοµοθεσίας ή της Άδειας καθώς
και σε ανάλογες περιπτώσεις επιφέροντας µόνο τις απολύτως αναγκαίες τροποποιήσεις. Η HRS έχει τη διακριτική ευχέρεια της γνωστοποίησης στον
Συνδροµητή των τροποποιήσεων, είτε εγγράφως, είτε µε δηµοσίευσή τους στον ηµερήσιο τύπο που εκδίδεται στην έδρα της.
β) Τροποποίηση των παρόντων όρων ισχύει µόνο εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση της VODAFONE - PANAFON.
16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως και εγγράφως την HRS για κάθε µεταβολή των στοιχείων του όπως αναφέρονται στην αίτηση
Συνδροµής. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε τιµολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση. Οποιαδήποτε
ειδοποίηση της ΗRS προς το Συνδροµητή σύµφωνα µε την παρούσα θεωρείται ότι παραλήφθηκε σε 72 ώρες από την αποστολή της.

4. ΙΣΧΥΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ
α) Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµέρα αποδοχής της Αίτησης Συνδροµής αλλά τελεί υπό της αίρεση της εγκρίσεως από τη
VODAFONE - PANAFON. Η HRS υποχρεούται να ενηµερώνει το Συνδροµητή για την άρνηση εγκρίσεως αυτής από την VODAFONE - PANAFON
εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες (Αρχική Περίοδος). Η
Παρούσα Σύµβαση παρατείνεται µετά τη λήξη της αορίστως. Εφόσον ο Συνδροµητής δεν επιθυµεί την παράταση της συµβάσεως πριν την πάροδο της
Αρχικής Περιόδου των 12 µηνών είτε µε αίτηση του Συνδροµητή είτε µονοµερώς από την HRS σε περίπτωση που ο Συνδροµητής δεν συµµορφώνεται
µε τους παρόντες όρους, ο τελευταίος υποχρεούται στην άµεση καταβολή αποζηµίωσης και ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα µέχρι τη συµπλήρωση του
δωδεκάµηνου.

17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά που θα ανακύπτει µεταξύ της HRS και του Συνδροµητή, εφόσον δεν
επιλύεται µε φιλικό διακανονισµό, θα επιλύεται από τα πολιτικά δικαστήρια του Πειραιά, που ορίζονται αρµόδια.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Παρέχεται δυνατότητα στους Συνδροµητές να κάνουν δωρεάν κλήσεις από οποιοδήποτε µονάδα Συνδροµητικού Εξοπλισµού προς την Αστυνοµία,
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες άµεσου ανάγκης εφόσον αυτές οι κλήσεις
παρέχονται δωρεάν από την VODAFONE - PANAFON.

Όπου στο συµφωνητικό αναφέρονται οι παρακάτω λέξεις και εκφράσεις σηµαίνουν:
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
α) VODAFONE - PANAFON
β) Η HRS είναι εµπορικός συνεργάτης της VODAFONE - PANAFON και έχει σύµβαση µε αυτή.
γ) Συνδροµητής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε τα στοιχεία στην Αίτηση Σύνδεσης και στον οποίο η HRS θα παρέχει υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας.
δ) Κάτοχος άδειας είναι η VODAFONE - PANAFON.
ε) Συνδροµητικός Εξοπλισµός είναι κάθε εξοπλισµός που εγκρίνεται από την HRS και είναι ικανός να παρέχει διπλής κατεύθυνσης τηλεπικοινωνίες.
στ) Άδεια είναι η Άδεια λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSH και είναι ικανός να παρέχει διπλής κατεύθυνσης τηλεπικοινωνίες.
ζ) Σύστηµα είναι το σύστηµα GSH κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας το οποίο κατασκευάζει και λειτουργεί η εταιρεία VODAFONE - PANAFON
σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου (ΦΕΚ Β’ 587/30-9-92)
η) Υπηρεσίες είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν διπλής κατεύθυνσης ηχητική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος, σύµφωνα µε τους όρους
και τις συστάσεις για τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα Κινητών Τηλεπικοινωνιακών (GSM), που εκδίδονται από το ETSI καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία
που θα αποφασίσει η VODAFONE - PANAFON να προσφέρει.
θ) Κατάλογος είναι το τιµολόγιο των παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Συστήµατος ή άλλων υπηρεσιών συνδεδεµένων µε το
σύστηµα όπως θα εκδίδεται από καιρού εις καιρόν από την VODAFONE - PANAFON.
ι) Τέλος Κλήσης είναι το προκαθορισµένο ποσό σύµφωνα µε τις τιµές όπως αυτές θα καθορίζονται στον Τιµοκατάλογο µε το οποίο θα επιβαρύνεται
ο Συνδροµητής για τη χρήση των υπηρεσιών.
κ) Τέλος Σύνδεσης και Πάγιο Μηνιαίο Τέλος είναι το σχετικό ποσό, που γενικό χρεώνει η HRS και το χρόνο αποδοχής της Αίτησης Συνδροµής ή και
κάθε µήνα όπως αναφέρεται στον Τιµοκατάλογο.
λ) Αριθµός Συνδροµητή είναι ο τηλεφωνικός αριθµός που θα παραχωρήσει η HRS στον Συνδροµητή µε σκοπό τη χρέωση των υπηρεσιών.
µ) Κάρτα Συνδροµητή πλαστική ειδικά συσκευασµένη κάρτα που περιέχει πληροφοριακά στοιχεία του Συνδροµητή και όταν τοποθετηθεί στην ειδική
υποδοχή του Συνδροµητικού Εξοπλισµού επιτρέπει την πρόσβαση της υπηρεσίας δικτύου.
ν) Σύνδεση είναι η σύνδεση του Συνδροµητικού Εξοπλισµού µε το σύστηµα.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
α) Η HRS δεν θα ελέγχει ούτε θα αποκαλύπτει το περιεχόµενο οποιασδήποτε επικοινωνίας µεταδιδόµενης από τα δίκτυα GSM που έχει παραχωρηθεί
στην VODAFONE - PANAFON ει µη µόνον εφόσον ο έλεγχος αυτών των µηνυµάτων παρίσταται αναγκαίος ως µέρος των τακτικών της δραστηριοτήτων
συντηρήσεως εκτός εάν ορίζεται άλλως από την ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και της ισχύουσας νοµοθεσίας η HRS δεν αποκαλύπτει, µεταδίδει ή χρησιµοποιεί πληροφορίες που
απέκτησε από το Συνδροµητή και τους αριθµούς που καλεί ο Συνδροµητής, για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους αποκτήθηκαν εκτός
αν µια τέτοια αποκάλυψη, µετάδοση ή χρήση είναι αναγκαία και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την παροχή Υπηρεσιών. Ο Συνδροµητής µπορεί
να λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων των αριθµών που κάλεσε εφόσον το επιθυµεί.
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ HRS
Η HRS λαµβάνει όλα τα µέτρα που επιτρέπουν στο Συνδροµητή να δέχεται βοήθεια µέσω της VODAFONE - PANAFON σε ανάλογο χρονικό διάστηµα
καλώντας τους σχετικούς αριθµούς παροχής βοήθειας. Η HRS υποχρεούται να ενηµερώνει το Συνδροµητή για τους γενικούς όρους παροχής
υπηρεσιών, όπως εκάστοτε θα τους προσδιορίζει η VODAFONE - PANAFON, τη διάρκεια ισχύος και τους κανόνες χρήσεως της Κάρτας Συνδροµητή,
τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος και την περιοχή ραδιοκάλυψης. Η HRS υποχρεούται να δέχεται και να εξετάζει άµεσα τις αιτήσεις και τα παράπονα
του Συνδροµητή και να επιλύει τα τυχόν προβλήµατα ή διαφορές τους σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών για θέµατα που τον αφορούν και ιδιαίτερα
την τιµολόγηση, την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, την εγκατάσταση και τη διακοπή των υπηρεσιών, την αίτηση παροχής υπηρεσιών, την
εγκατάσταση και έναρξη. Η HRS υποχρεούται να τηρεί αρχεία όλων των παραπόνων και αιτηµάτων του Συνδροµητή, στο οποίο να εµφαίνεται και η
επίλυσή τους καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε γι’ αυτό για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών.
8. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Όλοι οι νόµοι σχετικά µε την ασύρµατη τηλεφωνία και τις τηλεπικοινωνίες εφαρµόζονται στον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών µέσω του Συνδροµητικού
Εξοπλισµού. Επιπλέον ο Συνδροµητής υποχρεούται:

18. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ
Οι τίτλοι των παρόντων όρων έχουν απλά καθοδηγητικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την ερµηνεία του περιεχοµένου τους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν Συµφωνητικό έγινε σε δύο αντίγραφα το ανέγνωσαν οι συµβαλλόµενοι και ο καθένας έλαβε από ένα.

