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Όροι Ιστοσελίδας και Όροι Χρήσης 

 

Αυτή η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σας αναφέρει τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε από τα πακέτα των μελών 

μας και για τα οποία παρέχουμε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

ιστοσελίδα μας ( www.costeasy.gr ) 

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν από την 

εγγραφή και / ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα πακέτα των μελών μας. Θα πρέπει να 

καταλάβετε ότι με την εγγραφή σε κάποιο από τα πακέτα των μελών μας, συμφωνείτε να 

δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και όπως αυτοί μεταβάλλονται  

από καιρού εις καιρόν. 

Θα πρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων και των προϋποθέσεων για 

μελλοντική αναφορά. Παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Αποδέχομαι" κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, αν τους αποδέχεστε. Εάν επιθυμείτε να πληρώσετε 

με τιμολόγιο και με την αποδοχή και τη χρήση αυτών των υπηρεσιών θεωρείται ότι 

αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές και δεσμεύεστε από 

αυτούς. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι αν αρνηθείτε να αποδεχθείτε αυτούς τους 

όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα είστε σε θέση να εγγραφείτε σε κάποιο από τα πακέτα 

των μελών μας.  

 

1.  Πληροφορίες σχετικά με εμάς 

Καλώς ήρθατε στο COSTEASY│ recipe costs and more. Λειτουργούμε μία ιστοσελίδα την 

www.costeasy.gr. Είμαστε η εταιρεία INPERSON ltd, 1ης Απριλίου 23, 

Τ.Κ 5315, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Κύπρος. 
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2.  Η κατάσταση σας 

2.1 Με την εγγραφή σας σε μια κατηγορία μέλους στην ιστοσελίδα μας , εγγυάστε ότι :  

2.1.1 είστε νομικά ικανός να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις και 

2.1.2 είστε τουλάχιστον 18 ετών . Για χρήστες κάτω των 18 ετών, κρίνεται απαραίτητη η 

συγκατάθεση του γονέα, του κηδεμόνα του προστάτη του ή του επιβλέποντα καθηγητή. 

Με την παροχή αυτής της συναίνεσης του γονέα, του κηδεμόνα του προστάτη του ή του 

επιβλέποντα καθηγητή αντιστοιχεί σε πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Παροχής 

Υπηρεσιών 

 

3.  Εγγραφή 

3.1 Όλοι οι χρήστες είτε α) οι διαχειριστές του συστήματος, β) οι διαχειριστές 

εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτές, δ) πωλητές, ε) εκπαιδευόμενοι, στ) επαγγελματίες, ζ) 

επιχειρήσεις, πρέπει να εγγραφούν δημιουργώντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό 

πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες. 

3.2 Κάνετε εγγραφή για δωρεάν συνδρομή συμπληρώνοντας την φόρμα και επιλέξετε ότι  

αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

3.3 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας αποσταλεί για να επιβεβαιώσουμε ότι 

έχετε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό 

3.4 Στη συνέχεια, θα έχετε δωρεάν συνδρομή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του 

προγράμματος.  

3.5 Κατά την δωρεάν συνδρομή μπορείτε να επιλέξετε την αναβάθμιση σας σε 

συνδρομητικό μέλος.  
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3.6 Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων σύνδεσης 

και του λογαριασμού σας.  H INPERSON Ltd διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την 

εγγραφή σας για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως, λόγω αθέτησης αυτών των Όρων Χρήσης. 

 

4.  Σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα μας 

Εμείς μπορεί να παρέχουμε συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας για τις ιστοσελίδες άλλων 

εταιρειών , είτε έχουν σχέση με εμάς είτε όχι. Δεν μπορούμε να δώσουμε εγγυήσεις για 

οποιαδήποτε επιχείρηση που τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της αγοράζονται από τρίτους 

μέσω της ιστοσελίδας μας, ή από εταιρείες για λογαριασμό των οποίων έχουμε παράσχει 

ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας. Τέτοιες 

εγγυήσεις ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ απολύτως από εμάς. 

 

5.  Κόστος και πληρωμή 

5.1 H τρέχουσα μηνιαία συνδρομή για κάθε ένα από τα πακέτα των μελών μας ("η 

Αμοιβή») θα είναι όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας. 

5.2 Η αμοιβή καταβάλλεται ανά μήνα ή ετήσια εκ των προτέρων (προκαταβάλλεται). Η 

πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι δυο (2) ημέρες 

μετά την λήξη της συνδρομής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που θα εγγραφείτε για να 

χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής θα ολοκληρώνεται κατά 

την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η INPERSON Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώσει ή να 

διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη σε περίπτωση που η πληρωμή της συνδρομής δεν 

εμφανιστεί μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 
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5.3 Η αμοιβή που καταβάλλετε περιλαμβάνει ΦΠΑ (κατά περίπτωση). Ωστόσο, εάν το 

ποσοστό του ΦΠΑ αλλάξει, διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την αμοιβή μας 

λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή του ΦΠΑ. Αυτό δεν θα επηρεάσει την αμοιβή για κάθε 

συνδρομή που έχει ήδη καταβληθεί στο σύνολό της πριν να τεθεί σε ισχύ η μεταβολή του 

ΦΠΑ. 

5.4 Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε ευρώ με χρεωστική κάρτα ή με έμβασμα στον 

λογαριασμό της INPERSON Ltd όπως αυτός εμφανίζεται μέσα στο πρόγραμμα. Δεχόμαστε 

πληρωμές με Visa, Visa Debit, MasterCard και Maestro κάρτες μέσω Paypal. Διατηρούμε το 

δικαίωμα να μεταβάλουμε τις κάρτες που δεχόμαστε. 

5.5 Μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο σας ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας. 

Οποιαδήποτε αναβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και η νέα μηνιαία ημερομηνία 

πληρωμής σας θα τρέχει από την ημερομηνία που θα γίνει η αναβάθμιση 

5.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Χρέωση ανά πάσα στιγμή. Η νέα 

Χρέωση δεν περνάει στους ήδη υπάρχοντες πελάτες στην τρέχουσα συνδρομή τους. Η νέα 

Χρέωση ισχύει για νέες συνδρομές από την στιγμή της ανακοίνωσης της νέα τιμής 

5.7 Εάν εγγραφείτε στο πακέτο της δωρεάν συνδρομής μας, η δωρεάν ιδιότητα μέλους σας 

θα είναι για την περίοδο που καθορίζεται στην ιστοσελίδα μας από καιρό σε καιρό. Δεν 

απαιτείται χρεωστική κάρτα για να εγγραφείτε για το δωρεάν πακέτο. 

5.8 Εάν ένας λογαριασμός είναι αδρανής δηλαδή η συνδρομή δεν πληρώνεται για ένα (1) έτος, 

τότε διατηρείται το δικαίωμα από την INPERSON Ltd, ακύρωσης του λογαριασμού και 

διαγραφής των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται εγκαίρως 

πριν την λήξη της συνδρομής τους για να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με τον 

λογαριασμό τους και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτόν.  Οι χρήστες θα 

ειδοποιούνται πριν να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια ακύρωσης ή διαγραφής του λογαριασμού. 
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Στο χρονικό πλαίσιο του ενός (1) έτους μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου τα στοιχεία 

πληρωμής σας προκειμένου να επανενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας και να 

αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει.  

 

6.  Ακύρωση συνδρομής 

Η συνδρομή προκαταβάλλεται πριν την χρήση και δεν υπάρχουν επιστροφές ή πιστώσεις 

για μερικούς μήνες παροχής, αναβάθμιση ή υποβάθμιση, ή για αχρησιμοποίητους μήνες 

μέχρι την λήξη της συμβατικής περιόδου εγγραφής.  

 

7.  Τερματισμός 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβαση σας στο 

σύνολο ή σε οποιοδήποτε τμήμα της εφαρμογής ανά πάσα στιγμή, εάν παραβιάσετε 

οποιονδήποτε από τους όρους που καθορίζονται σε αυτούς Όρους Ιστοσελίδας και Όρους 

Χρήσης ή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την Πολιτική Απορρήτου.   

 

8.  Πνευματική Ιδιοκτησία 

8,1 Όλο το περιεχόμενο που διατίθεται όπως κείμενα , γραφικά , προφίλ χρηστών , 

φωτογραφίες , εμπορικά σήματα , εμπορική ονομασία , εμπορικές μορφές παρουσίασης, τα 

λογότυπα, και η πηγή κώδικα λογισμικού , βάσεων δεδομένων και των δεδομένων του 

κάθε είδους , προσαρμοσμένες ή μη , μορφές της τυχόν , και η διάταξη του εν λόγω 

περιεχομένου , η συνολική τεχνογνωσία και οι μέθοδοι που περιέχονται στο COSTEASY│ 

recipe costs and more. ανήκουν , ελέγχονται ή αδειοδοτούνται από/  
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ή σε Εμάς . Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο και οποιοδήποτε τμήμα αυτού και προστατεύονται από πνευματικά 

δικαιώματα , διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων , και διάφορα άλλα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας , εμπορικών μυστικών και αθέμιτου ανταγωνισμού . 

Είναι προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» για την ενημέρωσή σας και για 

προσωπική χρήση , σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης . 

8,2 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Όρους Παροχής 

Υπηρεσιών , κανένα μέρος του COSTEASY│ recipe costs and more. μπορεί να αντιγραφεί , 

να αναπαραχθεί , να αναδημοσιευθεί, να ξαναγραφεί , να χρησιμοποιείται ως πηγή 

ειδήσεων , να “φορτωθεί” , δημοσιευτεί δημοσίως, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί , να 

μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή , 

server, ιστοσελίδα ή άλλο μέσο για δημοσίευση ή διανομή ή για κάθε εμπορική επιχείρηση 

ή αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης , χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

μας 

 

9.  Γενική αναφορά και ανάλυση 

Το λογισμικό και το σύστημά μας σας επιτρέπει μέσω της συνδρομής να εισάγετε και να 

αποθηκεύετε τις λεπτομέρειες των συνταγών, των συστατικών, των εργατικών, των 

λειτουργικών, των προμηθευτών, των τμημάτων και να αποκτήσετε πρόσβαση σε 

αναφορές, να εμφανίζετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις 

συνταγές σας και την διαχείριση της κουζίνας ή της επιχείρησης σας, να διαχειρίζεστε τις 

αποθήκες σας και να παράγετε οικονομικά στοιχεία για την κερδοφορία σας. . Όλες οι 

λειτουργίες εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις πληροφορίες που εσείς θα εισάγετε.  
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Το λογισμικό και το σύστημα σας παρέχει Ενδεικτικές Τιμές και Προτάσεις αναφορικά με 

τις Συνταγές σας και τιμές καταχωρημένων προϊόντων   Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις 

αναφορές που αναπαράγονται, τα δεδομένα που εμφανίζονται, συνταγές και υλικά που 

καταχωρούνται και συνδυάζονται και εμφανίζονται στο λογισμικό του συστήματος . Είστε 

υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που εισάγετε  στο σύστημα και για την χρήση και την 

επεξήγηση του συστήματος και των εργαλείων του. Ως εκ τούτου για να έχετε το καλύτερο 

αποτέλεσμα καλείστε να εισάγετε ορθά στοιχεία και δεδομένα. 

 

10.  Αποθήκευση συνταγών, μενού, 

οικονομικών δεδομένων και υπολογισμός 

αυτών 

10.1 Στο πλαίσιο της συνδρομής σας θα έχετε τη δυνατότητα να “ανεβάζετε” (φορτώνετε) 

συνταγές, μενού, υλικά ή / και λίστες υλικών, ή / και φωτογραφίες. Ο αριθμός των 

συνταγών, των μενού, των υλικών ή / και τις εικόνες που είστε σε θέση να φορτώσετε θα 

εξαρτηθεί από το πακέτο συνδρομής που θα επιλέξετε και θα είστε συνδρομητής, ( των 

οποίων οι λεπτομέρειες θα παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας από καιρό σε καιρό) . Όλες 

οι συνταγές, μενού, υλικά ή / και λίστες υλικών ή / και των φωτογραφιών που ανεβάζετε 

θα είναι ορατά μόνο από εσάς , ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς , 

χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες εισόδου του λογαριασμού σας  Συνταγές, μενού, υλικά 

ή / και λίστες υλικών ή / και φωτογραφίες που έχουν φορτωθεί από τον χρήστη 

παραμένουν στην κυριότητα του προσώπου ή του οργανισμού πληρωμής της συνδρομής 

και για διάστημα όπως περιγράφεται σύμφωνα με τους όρους του 

παρόντος 
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10.2 Ο Χρήστης θα πρέπει να κρατάει αντίγραφα όλων των συνταγών, μενού, ή / και των 

φωτογραφιών που ανεβάζει και καταχωρεί στο σύστημα. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη 

απέναντί σας για την απώλεια , περιορισμένη πρόσβαση σε οποιεσδήποτε συνταγές, μενού 

υλικά ή / και λίστες υλικών ή / και φωτογραφίες ή εάν η ιστοσελίδα και η εφαρμογή μας 

δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο . Επίσης, δεν 

αποδεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε διαγραφή ή τροποποίηση συνταγών, μενού, 

υλικών ή / και λίστας υλικών, ή / και φωτογραφιών καθώς και οποιασδήποτε άλλης 

καταχωρημένης από τον Χρήστη πληροφορίας από κάποιο άλλο μέλος στο οποίο έχετε 

δώσει πρόσβαση εσείς. 

10.3 Όλες οι συνταγές, τα μενού, τα υλικά, οι φωτογραφίες και εν γένει όλες οι 

καταχωρημένες πληροφορίες θα διαγραφούν ένα (1) χρόνο μετά την λήξη της συνδρομής σας.  

Θα έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε τις συνταγές, τα μενού, τις φωτογραφίες και 

οποιαδήποτε άλλη καταχωρημένη πληροφορία πριν λήξει ή τερματιστεί η συνδρομή σας  

10.4 Τα εργαλεία υπολογισμού κόστους, τιμολόγησης συνταγής ή / και μενού, ή / και 

έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων θα υπολογίσουν βάσει των υλικών, των τιμών, των 

εργατικών και των λειτουργικών δεδομένων που θα εισάγετε στο σύστημα.  Μπορείτε να 

ενημερώσετε τα υλικά και τις τιμές τους, τα εργατικά ή / και τα λειτουργικά και εν γένει 

όλα τα δεδομένα που εισάγετε όσο συχνά θέλετε, έτσι ώστε οι συνταγές, τα μενού και τα 

αποτελέσματα σας να είναι όσο πιο ακριβή γίνεται εκείνη την δεδομένη στιγμή. Όταν 

ενημερώνετε τα δεδομένα σας, ενημερώνονται ταυτόχρονα όλες οι εμπλεκόμενες ενέργειες 

του συστήματος και γίνεται επανακοστολόγηση ή / και επανατιμολόγηση των συνταγών, 

των μενού καθώς και ανανέωση των οικονομικών σας στοιχείων και αποτελεσμάτων.   

10.5 Επίσης δεν αποδεχόμαστε καμιά ευθύνη για την ακρίβεια των τιμών των υλικών, ή 

των οικονομικών δεδομένων που καταχωρούνται και  που προστίθενται από τον Χρήστη ή 

από κάποιο άλλο μέλος στο οποίο έχετε δώσει πρόσβαση εσείς. 
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11. Αλλεργιογόνα 

Το λογισμικό και το πρόγραμμα προσδιορίζει τα στοιχεία που σχετίζονται με 

Αλλεργιογόνα μέσα σε οποιοδήποτε υλικό. Η ικανότητα του προγράμματος για την 

παρακολούθηση των Αλλεργιογόνων βασίζεται εξ ολοκλήρου σε λεπτομέρειες των 

συστατικών και συνταγές που οι χρήστες εισάγουν στο πρόγραμμα. 

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ως προς την εγκυρότητα και τα στοιχεία των Αλλεργιογόνων 

που βρίσκονται μέσα στα υλικά ή / και τις συνταγές. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τις 

λεπτομέρειες των συστατικών και τις συνταγές που φορτώνονται στο σύστημα, για τον 

προσδιορισμό της ύπαρξης τυχόν Αλλεργιογόνων μέσα στα δικά τους υλικά και συνταγές 

καθώς και για την αντίδραση σε τυχόν Αλλεργιογόνα τα οποία εντοπίζονται. 

 

12. Υποχρεώσεις του χρήστη 

12.1 Τα παρακάτω αποτελούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραδείγματα του είδους 

της συμπεριφοράς που είναι παράνομα ή απαγορεύονται στο COSTEASY│ recipe costs and 

more, δηλαδή όταν: α) είναι δυσφημιστικό , παρενοχλεί, απειλεί , ή υπάρχει εισβολή του 

δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής άλλου προσώπου , αλλιώς βλάπτει ή μπορεί εύλογα να 

αναμένεται ότι θα βλάψει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα. β) είναι παράνομο ή 

ενθαρρύνει ή υποστηρίζει παράνομη δραστηριότητα ή τη συζήτηση των παράνομων 

δραστηριοτήτων με την πρόθεση να τις πραγματοποιήσουν γ) ζητά ή έχει σχεδιαστεί για 

να ζητούνται προσωπικά στοιχεία από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών δ) παραβιάζει ή 

προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής , τα δικαιώματα 

δημοσιότητας , πνευματικά δικαιώματα , δικαιώματα εμπορικών σημάτων , δικαιωμάτων 

σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου 
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ε) τη χρήση του COSTEASY│ recipe costs and more. κατά τρόπο ασυμβίβαστο με 

οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία στ) βλάπτεται η INPERSON Ltd ή οποιοσδήποτε 

χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος , με την προώθηση ψευδών , πλαστών ή παραπλανητικών 

στοιχείων σχετικά με το COSTEASY│ recipe costs and more.. Εάν κάποιο από τα 

παραπάνω ισχύει , η INPERSON Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε νομική 

ή / και δικαστική ενέργεια . 

12.2 Οι χρήστες δεν μπορούν να εγκαταστήσουν, να φορτώσουν και / ή να διανείμουν 

οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει έναν ιό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο, ή με άλλο τρόπο 

παραποιεί, βλάπτει ή προκαλεί ζημιές στο COSTEASY│ recipe costs and more. ή 

οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο, ή με άλλο τρόπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε πρόσωπο 

ή χρήση οντότητας στην χρήση της ιστοσελίδας και του προγράμματος 

12.3 Η INPERSON Ltd δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας η οποία 

προκύπτει από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες , ούτε ως οικοδεσπότης, ούτε ως επισκέπτης. 

Παρολαυτά αν η INPERSON Ltd αντιληφθεί τυχόν παραβιάσεις των Όρων Παροχής 

Υπηρεσιών ή των διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου , όπως ενδεικτικά περιγράφεται 

παραπάνω , η INPERSON Ltd διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει αυτές τις παραβιάσεις , 

και μπορεί , κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, άμεσα και χωρίς προειδοποίηση να 

αναστείλει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και / ή τις Υπηρεσίες, ή να αλλάξει , να 

τροποποιήσει ή να καταργήσει το Περιεχόμενο του χρήστη , εν όλω ή εν μέρει . Στην 

περίπτωση αυτή η INPERSON Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από 

τον Χρήστη. 

12.4 Όλες οι παρατηρήσεις, ανακοινώσεις, προβλήματα ή ειδοποιήσεις πρέπει να 

δηλώνονται και να αποστέλλονται γραπτώς από εσάς προς την INPERSON Ltd είτε στην 

διεύθυνση 1ης Απριλίου 23, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, 5315, Κύπρος ή στο info@costeasy.gr .  
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Μπορεί να σας απαντήσουμε είτε στο e -mail ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας 

δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα και το πρόγραμμα μας, ή σε 

οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω. Oι παρατηρήσεις, 

ανακοινώσεις, προβλήματα ή ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί και θα 

εξυπηρετούνται, 24 ώρες μετά από την αποστολή ενός e-mail, ή τρεις ημέρες μετά την 

ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς. 

Για να αποδειχτεί οποιαδήποτε ειδοποίηση , θα αρκεί, στην περίπτωση μιας ταχυδρομικής 

με οποιονδήποτε τρόπο επιστολής , ότι η εν λόγω επιστολή έχει τα σωστά στοιχεία και έχει 

σφραγίδα και ημερομηνία αποστολής από τον αντίστοιχο φορέα (ταχυδρομείο ή 

ταχυμεταφορά), ενώ στην περίπτωση του e-mail, ότι το εν λόγω e-mail απεστάλη στην 

καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.  

12.5 Η σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για εσάς και για εμάς για το 

χρονικό πλαίσιο της συνδρομής που έχετε επιλέξει 

12.6 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να χρεώσετε ή άλλως να διαθέσετε την Σύμβαση , ή 

οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν,, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας . 

12.7 Μπορούμε να μεταφέρουμε, να αναθέσουμε, να χρεώσουμε, να υπό-μισθώσουμε ή 

αλλιώς να διαθέσουμε ένα Συμβόλαιο , ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις 

υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτό, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης . 

 

13. Απρόβλεπτα γεγονότα 

13.1 Δεν είμαστε υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση 

στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις μας που  
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απορρέουν από μια σύμβαση που προκαλείται από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου 

μας ( Γεγονός Ανωτέρας Βίας ) . 

13.2 Ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, γεγονός , μη δρώμενο, 

παράλειψη ή ατύχημα εκτός του εύλογου ελέγχου μας και περιλαμβάνει ειδικότερα ( χωρίς 

περιορισμό ) τα ακόλουθα 

13.2.1 Απεργίες, αποκλεισμούς ή βιομηχανικές δράσεις 

13.2.2 Κοινωνικές ταραχές, εξέγερση , εισβολή , τρομοκρατική επίθεση ή απειλή 

τρομοκρατικής επίθεσης , πόλεμο ( είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία 

για πόλεμο 

13.2.3 Φωτιά , έκρηξη , καταιγίδα , πλημμύρα , σεισμό , καθιζήσεις, επιδημία ή άλλη φυσική 

καταστροφή 

13.2.4 Αδυναμία της χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων  και 

13.2.5 Πράξεις , διατάγματα , νομοθεσία , κανονισμούς ή περιορισμούς οποιασδήποτε 

κυβέρνησης 

13.3 Η απόδοσή μας κάτω από οποιαδήποτε Συμβόλαιο θεωρείται ότι αναστέλλεται για 

την περίοδο που συνεχίζεται το Γεγονός Ανωτέρας Βίας , και θα έχουμε παράταση χρόνου 

για την απόδοση κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλουμε κάθε 

προσπάθεια και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε λογικό μέσο για να φέρουμε εις πέρας το 

Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε μια λύση με την οποία οι υποχρεώσεις μας από τη 

Σύμβαση μπορεί να εκπληρωθούν παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας . 

 

14. Μεταβολή Όρων 

14.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε και να τροποποιήσουμε τους παρόντες  
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όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα ( χωρίς περιορισμό ) για να 

αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς που επηρεάζουν την επιχείρηση μας, 

αλλαγές στην τεχνολογία , αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής , αλλαγές στους σχετικούς 

νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις ή / και αλλαγές στις δυνατότητες του συστήματός 

μας 

14.2 Θα υπόκειται στις πολιτικές και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά 

το χρόνο που χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε 

σημαντική αλλαγή στις πολιτικές μας ή αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αφού θα 

σας έχουμε στείλει e-mail επιβεβαίωσης ( οπότε έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι 

έχετε αποδεχτεί την αλλαγή στις πολιτικές μας ή / και τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις , εκτός και αν μας ειδοποιήσετε για το αντίθετο εντός επτά εργάσιμων 

ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης μας ). 

14.3 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις και η συμβατική μας σχέση μαζί σας δεν έχουν 

μεταβληθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τυχόν μεταγενέστερους όρους και 

προϋποθέσεις που έχουν εκδοθεί από εσάς και μπορεί να τροποποιηθούν μόνο με επίσημο 

έγγραφο μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων και το οποίο υπογράφεται τόσο από 

εσάς όσο και εμάς. 

 

15. Διάφορα 

15.1 Οι Όροι χρήσης περιγράφουν την τελική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ INPERSON Ltd 

και τους χρήστες της . Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή μέρος των Όρων Χρήσης 

κηρυχθεί άκυρο για οποιονδήποτε λόγο , οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης παραμένουν σε πλήρη 

ισχύ και εφαρμογή. 
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15.2 Εκτός αν δηλώνεται ρητά , Όροι Χρήσης και τυχόν δικαιώματα που παραχωρούνται 

με το παρόν, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης 

ή εκχώρησης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της INPERSON Ltd. Η 

INPERSON Ltd διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή / και να εκχωρήσει τα δικαιώματα 

που χορηγούνται με το παρόν χωρίς προειδοποίηση οποιουδήποτε είδους . 

15.3 Σε περίπτωση που ένας χρήστης διαφωνεί με τις παρόντες Όρους Χρήσης , τότε δεν 

πρέπει να χρησιμοποιεί το  COSTEASY│ recipe costs and more.. 

15.4 Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση , σχέση απασχόλησης 

ή σχέσης ανάμεσα σε εσάς και την INPERSON Ltd ως αποτέλεσμα της αποδοχής σας των 

Όρων Χρήσης ή την πρόσβασή σας και τη χρήση του COSTEASY│ recipe costs and more..  
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