
Πριν χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα (Ιστοσελίδα), διαβάστε τους όρους της 

ακόλουθης Σύμβασης Χρήστη. Οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας, του περιεχομένου της 

Πλατφόρμας, των υπηρεσιών που παρέχονται από την Πλατφόρμα σημαίνει πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης. Η πλατφόρμα, καθώς και οι 

υπηρεσίες και το περιεχόμενο της προορίζονται για χρήση από νομικά πρόσωπα ή άτομα που 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη αποδοχής συγκεκριμένων όρων της Σύμβασης, δεν 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα. 

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Η παρούσα προσφορά σύναψης Σύμβασης χρήστη (εφεξής «Σύμβαση») αποτελεί δημόσια 

προσφορά του ατομικού επιχειρηματία Αισχύλ Νικίφοροβ του Ντμίτριϊ, ο οποίος ενεργεί βάσει 

του υπ΄ αριθ. 7772180 Πιστοποιητικού εγγραφής φυσικού προσώπου ως ατομικού επιχειρηματία 

(εφεξής «Δικαιούχος»), η οποία καθορίζει τους κύριους όρους υπό τους οποίους ο Δικαιούχος σε 

ιδιώτες και νομικά πρόσωπα (εφεξής ο Χρήστης) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα 

της πνευματικής δραστηριότητας (Πλατφόρμας/Ιστότοπου) με τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

παρακάτω. 

Η χρήση της Πλατφόρμας από τον Χρήστη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης 

για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς (για νομικά πρόσωπα χωρίς σκοπό κέρδους) είναι 

δωρεάν. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι όροι της Σύμβασης ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ του Δικαιούχου και του Χρήστη και 

περιέχουν τους ακόλουθους όρους και ορισμούς: 

Ιστότοπος: ένα σύνολο ιστοσελίδων που φιλοξενούνται σε έναν εικονικό διακομιστή και 

σχηματίζουν μια ενιαία δομή, που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://slabs.moscow 
1 Περιεχόμενο: πληροφορίες που παρουσιάζονται σε μορφή κειμένου, σε γραφική, 

οπτικοακουστική (βίντεο) μορφή στον Ιστότοπο και αποτελούν το περιεχόμενό του. Το 

περιεχόμενο του Ιστότοπου χωρίζεται στο κύριο (για χρήστες) και το βοηθητικό (για 

διαχειριστές), και δημιουργείται από τον Δικαιούχο για να διευκολύνει τη λειτουργία του 

Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής του Ιστότοπου. 

Προσωπικός λογαριασμός: ένα εικονικό εργαλείο προσωπικής εξυπηρέτησης από τον Χρήστη, 

που βρίσκεται στον επίσημο Ιστότοπο: http://slabs.moscow 

Προσωπική εγγραφή του Χρήστη: ένα μοναδικό όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης 

για τη σύνδεση στον Προσωπικό λογαριασμό. 

Χρήστης: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τους όρους της Σύμβασης και 

χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα, τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο. 

Πλατφόρμα: ένας πόρος πληροφόρησης που τοποθετείται από τον Δικαιούχο στον Ιστότοπο, 

προκειμένου να παρέχει στους χρήστες τις υπηρεσίες για την επιλογή προϊόντων διαφόρων 

προμηθευτών ή πωλητών (εφεξής «προμηθευτές») και την πληρωμή τους, για τη συνεννόηση 

σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα του ελέγχου των προϊόντων, την αγορά προϊόντων· ο 

πόρος αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών (εφεξής οι έννοιες της «Πλατφόρμας» 

και του «Ιστότοπου» είναι ισοδύναμες). 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

1.1.Η παρούσα Σύμβαση καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία χρήσης των αποτελεσμάτων 

πνευματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του Περιεχομένου του 

Ιστότοπου που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://slabs.moscow, ευθύνη των 

Μερών και άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Πλατφόρμας και της σχέσης των 

Χρηστών με τον Δικαιούχο. 

1.2.Το Περιεχόμενο παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει προμηθευτές 

προϊόντων (φυσικής πέτρας), να εξοικειωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές των 

προμηθευτών, να συνεννοηθεί σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα ελέγχου των προϊόντων 
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με τους προμηθευτές, να καταβάλει πληρωμή για τα επιλεγμένα προϊόντα. 

1.3.Ο δικαιούχος εγγυάται ότι είναι κάτοχος των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ιστότοπου που 

καθορίζονται στην παρ.1.1 της Σύμβασης. 

1.4.Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα και άτομα που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

1.5.Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο, καθώς και η δημιουργία του Προσωπικού λογαριασμού 

παρέχεται δωρεάν από τον Κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

2.1.Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μέσω της αποδοχής της προσφοράς του Δικαιούχου από τον 

Χρήστη. 

2.2.Για να οργανώσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του Δικαιούχου και του Χρήστη, ο Δικαιούχος 

μπορεί να καταχωρίσει τον Προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη. 

2.3.Στον Προσωπικό λογαριασμό εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, 

πατρώνυμο/πατρωνυμικό (εάν υπάρχει), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

2.4.Η αποδοχή της προσφοράς (πλήρης και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του Χρήστη στους 

όρους της Σύμβασης) επιβεβαιώνεται με χρήση από τον Χρήστη οποιωνδήποτε λειτουργιών 

της Πλατφόρμας / υπηρεσιών που παρέχει, ή τη δημιουργία Προσωπικού λογαριασμού, κατά 

την οποία θεωρείται ότι ο Χρήστης αποδέχεται πλήρως τους όρους της Σύμβασης, χωρίς καμία 

επιφύλαξη ή εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με οποιαδήποτε από τις διατάξεις 

της Σύμβασης, ο Χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα. 

2.5.Ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση χωρίς καμιά 

ειδική ειδοποίηση, επομένως ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί τακτικά 

τυχόν αλλαγές στη Σύμβαση. Η νέα έκδοση της Σύμβασης τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της 

δημοσίευσής της στην παρούσα σελίδα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα 

έκδοση της Σύμβασης. Η τρέχουσα έκδοση της Σύμβασης είναι δημοσιευμένη σε μόνιμη βάση 
2 στη διεύθυνση: http://slabs.moscow/offer/ 

2.6. Εάν ο Δικαιούχος έχει προβεί σε αλλαγές της Σύμβασης όπως προβλέπεται 

στη Σύμβαση, με τις οποίες ο Χρήστης δεν συμφωνεί, ο Χρήστης υποχρεούται να παύσει να 

χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

3.1. Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

3.1.1. Να αποφεύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που ενδέχεται να εμποδίσουν την άσκηση από τον 

Χρήστη του δικαιώματος χρήσης της Πλατφόρμας που του έχει χορηγηθεί εντός των ορίων 

που καθορίζονται από τη Σύμβαση. 

3.1.2. Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας δημοσιεύοντας μια 

περιγραφή στον ιστότοπο, καθώς και να παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον βαθμό που 

καθορίζεται από τον Δικαιούχο. 

3.1.3. Να καταχωρήσει τον Προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη με τον τρόπο που προβλέπεται 

στη Σύμβαση. 

3.1.4. Να χρησιμοποιήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τον Χρήστη μόνο σύμφωνα με τη Σύμβαση, να μην κοινοποιεί σε τρίτους έγγραφα 

και πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη που έχει στην κατοχή του, εκτός εάν προβλέπεται 

ρητά από τους όρους της Σύμβασης και στον Προσωπικό λογαριασμό αναφέρεται 

διαφορετικά. 

3.1.5. Να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχει ο Χρήστης κατά τη 

χρήση του Ιστότοπου στον Προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη. 

3.1.6. Να ενημερώνει τον Χρήστη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Πλατφόρμα. Ο 

δικαιούχος μόνος του καθορίζει κάθε φορά την πολυπλοκότητα του ζητήματος, τον όγκο και 

τις προθεσμίες της διαβούλευσης. 

3.2. Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα: 

3.2.1. Να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή του Χρήστη και την πρόσβαση στην 
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Πλατφόρμα, εάν ο Δικαιούχος θεωρεί εύλογα ότι ο Χρήστης παραβιάζει τους κανόνες χρήσης. 

3.2.2. Να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των Χρηστών και τον τρόπο με τον 

οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα, οι οποίες δεν αποτελούν προσωπικά 

δεδομένα και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας της Πλατφόρμας, τη 

διάγνωση και την πρόληψη σφαλμάτων στη λειτουργία της Πλατφόρμας. 

3.2.3. Να ζητήσει από τον Χρήστη πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για τη βελτίωση της 

υπηρεσίας και την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων τόσο του Δικαιούχου όσο και άλλων 

Χρηστών του Ιστότοπου. Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον Χρήστη να 

χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο (Ακόμη και να διαγράψει τον προσωπικό του λογαριασμό) ή να 

περιορίσει τη χρήση του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εάν δεν είναι το πρόσωπο 

για το οποίο προορίζεται η Πλατφόρμα ή εάν ο Χρήστης αρνείται να παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες. 

3.2.4. Να πραγματοποιεί μονομερείς αλλαγές στη Σύμβαση εκδίδοντας τις νέες εκδόσεις της. 

3.2.5. Να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του Ιστότοπου, καθώς και να περιοριστεί μερικώς 

ή να διακοπεί εντελώς η πρόσβαση στον Ιστότοπο μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

εργασιών συντήρησης και (ή) εκσυγχρονισμού του Ιστότοπου. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να 

ζητήσει αποζημίωση για μια τέτοια προσωρινή αναστολή της λειτουργείας του Ιστότοπου ή 

περιορισμό της διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας. 

3.3. Ο Χρήστης υποχρεούται: 

3.3.1. Να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα μόνο εντός των ορίων αυτών των δικαιωμάτων και με 

τους τρόπους που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

3.3.2. Κατά την εγγραφή του στον Προσωπικό λογαριασμό, να παρέχει έγκυρα και αληθή 

προσωπικά στοιχεία. Σε περίπτωση εντοπισμού ανακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών, 

καθώς και εάν ο Δικαιούχος έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία τους, ο 

Δικαιούχος έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς την όποια σχέση με τον Χρήστη, να 

διαγράψει τον Προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη και να αποκλείσει την πρόσβασή του στην 
3 Πλατφόρμα. 

3.3.3. Να τηρεί την εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά 

με τον κωδικό πρόσβασής του που δίνουν πρόσβαση στον Προσωπικό λογαριασμό του 

Χρήστη. Εάν αυτές οι πληροφορίες για κάποιον λόγο γίνουν γνωστές σε τρίτους, ο Χρήστης 

δεσμεύεται να τις αλλάξει αμέσως. 

3.3.4. Να τηρεί αυστηρά και να μην παραβιάζει τους όρους Σύμβασης, καθώς και να διασφαλίζει 

την εμπιστευτικότητα των εμπορικών και τεχνικών πληροφοριών που λαμβάνονται σε 

συνεργασία με τον Δικαιούχο. 

3.3.5. Να αποφεύγει την αντιγραφή σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς και την αλλαγή, την 

προσθήκη, την κοινοποίηση των πληροφοριών του Ιστότοπου, του περιεχομένου του Ιστότοπου 

(ή μέρους αυτού), καθώς και να αποφεύγει τη δημιουργία παράγωγων αντικειμένων ή/και 

παρόμοιων πλατφορμών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. 

3.3.6. Να μη χρησιμοποιεί συσκευές ή προγράμματα υπολογιστών για να παρέμβει ή να 

προσπαθήσει να παρέμβει στην κανονική λειτουργία του Ιστότοπου του Δικαιούχου. 

3.3.7. Να ενημερώσει αμέσως τον Δικαιούχο για όλα τα γεγονότα παράνομης χρήσης της 

ιστοσελίδας από τρίτους που έχουν γίνει γνωστά στον ίδιο. 

3.3.8. Να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα χωρίς να παραβιάζει τα περιουσιακά ή/και προσωπικά 

μη περιουσιακά δικαιώματα του Δικαιούχου, τρίτων, καθώς και τις απαγορεύσεις και τους 

περιορισμούς που θεσπίζονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών 

δικαιωμάτων και των συγγενικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων σε εμπορικά σήματα, σήματα 

υπηρεσιών και ονομασίες προέλευσης των προϊόντων. 

Ειδικότερα, ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και όλα τα παράγωγά του, 

χωρίς να αλλάζει ή/και να διαγράφει το όνομα του ιστότοπου, το εμπορικό σήμα, το σήμα 

προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ενδείξεις του Δικαιούχου. 

3.3.9. Να πραγματοποιήσει πληρωμή για τα προϊόντα που επέλεξε, πληροφορίες για τα οποία 

αναρτώνται στην Πλατφόρμα από προμηθευτές, με έμβασμα στον λογαριασμό του 



Δικαιούχου ως αντιπροσώπου αυτών των προμηθευτών βάσει της σχετικής Σύμβασης. 

3.3.10. Να τηρεί άλλες υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

3.3.11. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής και διανομής της Πλατφόρμας για 

εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της αμειβόμενης), ακόμη και αν περιληφθεί στο 

σύνολο προϊόντων λογισμικού, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Δικαιούχου. 

3.3.12. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να συναινέσει στην εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε 

περιπτώσεις όπου δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα στη χώρα 

στην οποία βρίσκεται ή κατοικεί ή εάν δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία κατά την οποία 

αποκτά το δικαίωμα να συνάψει την παρούσα Σύμβαση. 

3.4. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα: 

3.4.1. Να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους όρους και με τους τρόπους που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

4.1. Με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης της παρούσας Σύμβασης από τον Χρήστη, ο 

Χρήστης λαμβάνει απλή (μη αποκλειστική) άδεια χρήσης της Πλατφόρμας μέσω προσωπικού 

υπολογιστή ή/και κινητού τηλεφώνου ή/και άλλης συσκευής, στον βαθμό και με τον τρόπο που 

ορίζεται από τη Συμφωνία, χωρίς το δικαίωμα χορήγησης αδείας και εκχώρησης σε τρίτα 

πρόσωπα. 

4.2.Ο Χρήστης δεν δικαιούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες κατά τη χρήση της 

Πλατφόρμας, καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε στοιχεία του Ιστότοπου: 

4.2.1. Να τροποποιεί ή να επεξεργάζεται με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάφρασής του σε άλλες γλώσσες. 

4.2.2. Να αντιγράφει, να κοινοποιεί ή να επεξεργάζεται το υλικό και τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην Πλατφόρμα, εκτός εάν είναι απαραίτητο και προκύπτει από τη χρήση των 

λειτουργιών διαθέσιμων για τον συγκεκριμένο Χρήστη. 
4.2.3. Να παραβιάσει την ακεραιότητα του συστήματος ασφαλείας ή να εκτελέσει οποιεσδήποτε 

4 ενέργειες που αποσκοπούν στην παράκαμψη, την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση τεχνικών 

μέσων προστασίας, χρησιμοποιώντας οποιουσδήποτε κωδικούς λογισμικού που έχουν 

σχεδιαστεί για να παραμορφώσουν, να διαγράψουν, να βλάψουν, να μιμηθούν και να 

παραβιάσουν την ακεραιότητα του Ιστότοπου, των μεταδιδόμενων πληροφοριών ή 

πρωτοκόλλων. 

4.3.Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στον Χρήστη σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση διατηρούνται από τον Κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. 

4.4.Ο Ιστότοπος παρέχεται από τον Δικαιούχο στην κατάσταση «Ως έχει» («As is»), χωρίς 

υποχρέωση εγγύησης του Δικαιούχου ή οποιαδήποτε υποχρέωση εξάλειψης ελαττωμάτων, 

λειτουργικής υποστήριξης και βελτίωσης. 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς και ισχύει έως τις 

31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε δεκτή η προσφορά. 

Η Σύμβαση παρατείνεται αυτομάτως έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε επόμενου έτους, εάν κανένα 

από τα μέρη δεν έχει εκφράσει σαφή επιθυμία για το αντίθετο. 

5.2.Η Σύμβαση μπορεί να τερματιστεί μονομερώς εξωδικαστικά από τον Δικαιούχο σε 

περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας Σύμβασης από τον Χρήστη ή υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

5.2.1. Ο προσωπικός λογαριασμός του Χρήστη δεν είναι ενεργός για 365 ημέρες από την 

ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς, δηλαδή: ο Χρήστης δεν αγοράζει τα προϊόντα των 

προμηθευτών, που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας. 

 

5.2.2. Ο Χρήστης δεν έχει εμφανιστεί περισσότερες από δύο φορές για να επιθεωρήσει τα 

προϊόντα στην αποθήκη του προμηθευτή στον τόπο και την ώρα που συμφωνήθηκαν στην 

Πλατφόρμα. 

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 



6.1.Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή ακατάλληλης εκπλήρωσης από οποιοδήποτε από τα μέρη των 

υποχρεώσεών τους δυνάμει της Σύμβασης, τα μέρη φέρουν ευθύνη σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

6.2.Ο Δικαιούχος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για συμμόρφωση της Πλατφόρμας σύμφωνα με 

τις προσδοκίες του Χρήστη. 

6.3.Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τεχνικές διακοπές λειτουργίας του Ιστότοπου. Παράλληλα, ο 

Δικαιούχος δεσμεύεται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την πρόληψη τέτοιων διακοπών 

λειτουργείας. 

6.4.Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων (προμηθευτών) που πωλούν 

τα προϊόντα τους μέσω της Πλατφόρμας, καθώς και για οποιεσδήποτε ενέργειες του Χρήστη 

που σχετίζονται με τη χρήση των παραχωρούμενων δικαιωμάτων χρήσης της Πλατφόρμας, 

για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπέστη ο 

Χρήστης λόγω απώλειας ή/και αποκάλυψης των δεδομένων του ή κατά τη χρήση του 

Ιστότοπου. 

6.5.Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης 

της Πλατφόρμας, των υπηρεσιών που παρέχει, από τον Χρήστη. 

6.6.Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 15 του Αστικού 

Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιορίζεται σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) ρούβλια της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας και επιβάλλεται στον Δικαιούχο εάν υπάρχει αποδεδειγμένη στο 

δικαστήριο ενοχή σχετικά με τις ενέργειές του. 

6.7.Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος υποβάλει παράπονο στον Δικαιούχο σε σχέση με 

την παραβίαση από τον Χρήστη της Σύμβασης ή των ισχυόντων κανονισμών του νόμου, την 

παραβίαση από τον Χρήστη των δικαιωμάτων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τον 

Δικαιούχο για όλα τα έξοδα και τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής 

οποιασδήποτε αποζημίωσης και άλλων εξόδων που σχετίζονται με ένα τέτοιο παράπονο. 
5 6.8. Λόγω του γεγονότος ότι ο Χρήστης δεν πληρώνει για τη χρήση των υπηρεσιών της 

 

πλατφόρμας (δωρεάν υπηρεσίες), οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπορούν να εφαρμοστούν για 

τη σχέση μεταξύ Χρήστη και Δικαιούχου. 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

7.1.Για την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης, ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει και να 

συναινεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον υπ΄ αριθ. 152- 

ΦΖ ομοσπονδιακό νόμο «Περί προσωπικών δεδομένων» της 27.07.2006. Ως «προσωπικά 

δεδομένα» νοούνται οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης για τον εαυτό του 

για να προβεί σε αποδοχή της προσφοράς. 

7.2. Ως «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται η καταγραφή, η 

συστηματοποίηση, η συγκέντρωση, η αποθήκευση, η αποσαφήνιση (η ενημέρωση, η 

τροποποίηση), η εξαγωγή, η χρήση, η κοινοποίηση (η διανομή, η παροχή, η πρόσβαση), η 

αποπροσωποποίηση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή, η καταστροφή προσωπικών δεδομένων που δεν 

εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες, η επεξεργασία των οποίων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του Χρήστη. 

7.3. Τέτοιες ενέργειες με προσωπικά δεδομένα πραγματοποιούνται προκειμένου ο 

Δικαιούχος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης για την επικοινωνία του με 

τον Χρήστη κατά τη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου, καθώς και για την αποστολή 

πληροφοριών και μηνυμάτων στον Χρήστη. 

7.4.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται από τον 

Δικαιούχο χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

7.5.Ο Δικαιούχος διαβιβάζει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη στους 

προμηθευτές των προϊόντων που επιλέγει ο Χρήστης για την πραγματοποίηση της συναλλαγής 

αγοράς προϊόντων και την υπογραφή απαιτούμενων εγγράφων. 



7.6.Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας στον Δικαιούχο αντίστοιχη ειδοποίηση στη 

διεύθυνση: slabs@slabs.moscow. Παράλληλα, ο Χρήστης κατανοεί ότι στην περίπτωση αυτή, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Περιεχομένου, με μια τέτοια ανάκληση της 

συγκατάθεσής του αρνείται μονομερώς να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα και καταγγέλλει 

τη Σύμβαση. 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

8.1.Οι έννοιες και οι όροι που περιέχονται στη Σύμβαση καθορίζονται από τους όρους της 

Σύμβασης και πρέπει να ερμηνεύονται αποκλειστικά με τον τρόπο που καθορίζεται από το 

παρόν κείμενο. Σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της 

Σύμβασης, τα μέρη διεξάγουν κοινές διαβουλεύσεις και συμφωνούν με τη διαμόρφωση μιας 

κοινής θέσης. 

8.2.Η ισχύς της παραχωρημένης άδειας ισχύει για όλες τις μεταγενέστερες ενημερώσεις του 

Ιστότοπου και του Περιεχομένου. 

8.3.Η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η οποία 

παρέχεται από τον Χρήστη ανεξάρτητα και με δική του οικονομική επιβάρυνση. 

8.4.Οι πληροφορίες που διατίθενται στον Χρήστη στο πλαίσιο του διαθέσιμου Περιεχομένου 

παρέχονται στον Δικαιούχο από προμηθευτές που πωλούν τα προϊόντα. Ο Δικαιούχος δεν 

φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένου του 

περιεχομένου, της αξιοπιστίας και της συνάφειάς τους, καθώς και για την ποιότητα των 

προϊόντων που αγοράζει ο Χρήστης. 

9. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9.1.Τα μέρη θα επιδιώξουν να επιλύσουν όλες τις διαφορές, τις διαφωνίες και τα παράπονα που 

ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την εκτέλεση, την τροποποίηση, την καταγγελία ή την 

ακύρωση της Σύμβασης μέσω διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την υποχρεωτική διαδικασία 

υποβολής παραπόνων. Το μέρος που έχει οποιαδήποτε παράπονα ή/και διαφωνίες 
6 αποστέλλει μήνυμα στο άλλο μέρος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας τα 

παράπονά του ή/και τις διαφωνίες που έχουν προκύψει. 

9.2.Εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης που 

αναφέρεται στην παρ. 9.1. της Συμφωνίας το μέρος που την έλαβε υποχρεούται να αποστείλει 

απάντηση σε αυτή την ειδοποίηση. 

9.3.Εάν η απάντηση στην ειδοποίηση δεν ληφθεί από τον συμβαλλόμενο, που την έχει στείλει, 

εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής 

ειδοποίησης ή εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά με τις αξιώσεις ή/και τις διαφωνίες που 

έχουν προκύψει, η διαφορά παραπέμπεται στις δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση διαφοράς που 

υπάγεται στη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου, η διαφορά εξετάζεται από το 

Διαιτητικό δικαστήριο της Μόσχας ή από το δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας της περιοχής 

που εδρεύει ο Δικαιούχος. 

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Δικαιούχος: 

Ατομικός επιχειρηματίας 

Νικιφόροφ Αισχύλ του Ντμίτριϊ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 129085, Μόσχα, λεωφόρος Μίρα, αριθ. 81 
Ρώσικος αριθμός κρατικής καταχώρησης ατομικού επιχειρηματία 304770000901351 

ΑΦΜ 771700658200 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

slabs@slabs.moscow 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 

129085, Μόσχα, λεωφόρος Μίρα, αριθ. 81 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η αλληλογραφία και άλλες αποστολές θα πρέπει να αποστέλλονται 

αποκλειστικά στην καθορισμένη διεύθυνση. 
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