
 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Ιουλίου 2022 

1. Εισαγωγή 

Η Brunswick Corporation λειτουργεί αυτόν τον ιστότοπο και οποιαδήποτε 

εφαρμογή κινητών ή άλλη διαδικτυακή υπηρεσία («Ιστότοπος»). Οι παρόντες 

Όροι Χρήσης (οι «Όροι») ισχύουν για τη χρήση του Ιστότοπου και 

οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ή ιστότοπου που ενσωματώνει τους παρόντες 

Όρους μέσω παραπομπής. Σε ολόκληρο τον Ιστότοπο, οι όροι «Brunswick», 

«εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στην Brunswick Corporation και σε 

όλες τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ., 

τα στελέχη, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, ανεξάρτητους εργολάβους και 

αντιπροσώπους. Η Brunswick λειτουργεί τον Ιστότοπο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων, προϊόντων, 

αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται από τον Ιστότοπο σε ιδιώτες μόνο για 

μη εμπορική χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους (μεμονωμένα, 

«εσείς», «εσάς» ή «Χρήστης» και, συλλήβδην, «εσείς» ή «Χρήστες»). Προς 

αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «Ιστότοπος» (i) περιλαμβάνει οποιονδήποτε 

ιστότοπο που ανήκει σε ή λειτουργεί από την Brunswick ή μια συνδεδεμένη ή 

θυγατρική της Brunswick που ενσωματώνει τους παρόντες Όρους μέσω 

παραπομπής («Ιστότοπος Συνδεδεμένης Εταιρείας της Brunswick») και (ii) θα 

ερμηνεύεται ως ο παρών Ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος εφαρμόσιμος 

Ιστότοπος Συνδεδεμένης Εταιρείας της Brunswick στον οποίο έχετε πρόσβαση 

ή τον οποίο χρησιμοποιείτε. 

Οι παρόντες Όροι ισχύουν από την Ημερομηνία Ισχύος που καθορίζεται 

παραπάνω. Με την πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου σημαίνει ότι 

συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χωρίς περιορισμούς ή πιστοποιήσεις. 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν πρέπει να προσπελάσετε ή 

να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η Brunswick διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιεί αυτούς τους Όρους και τα περιεχόμενα του Ιστότοπου, 

συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, της διαθεσιμότητας ή της 

λειτουργίας του Ιστότοπου, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική 

ευχέρειά μας, αναρτώντας το επικαιροποιημένο ή τροποποιημένο περιεχόμενο 

στον Ιστότοπο. Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αμέσως. Συμφωνείτε να 

παρακολουθείτε τον Ιστότοπο για οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται σε 



 

 

αυτόν και ότι η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά την ανάρτηση 

οποιωνδήποτε αλλαγών υποδεικνύει την κατανόηση και την συμφωνία σας με 

τις εν λόγω αλλαγές. 

Πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι μπορεί να ισχύουν για ορισμένα προϊόντα, 

υπηρεσίες ή τμήματα του Ιστότοπου, όπως εγγυήσεις συγκεκριμένων 

προϊόντων ή όροι παροχής υπηρεσιών. Αυτοί οι όροι θα αναρτώνται στο 

συγκεκριμένο προϊόν ή στον Ιστότοπο σε σχέση με τη σχετική προσφορά και 

θα υπερισχύουν σε περίπτωση αντίφασης με τους παρόντες Όρους για το 

συγκεκριμένο προϊόν, την υπηρεσία ή λειτουργία του Ιστότοπου. 

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς προϊόντα, υπηρεσίες ή 

περιεχόμενο που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων 

ιστότοπων, εφαρμογών ή προϊόντων τρίτων μερών διαθέσιμων για αγορά 

(«Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους»). Οι σύνδεσμοι προς το Περιεχόμενο Τρίτου 

Μέρους παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας. Η Brunswick δεν είναι 

υπεύθυνη για και αποποιείται κάθε νομική ευθύνη σχετικά με το Περιεχόμενο 

Τρίτου Μέρους.  Η πράξη παροχής ενός συνδέσμου δεν αποτελεί έγκριση ή 

σύσταση του Περιεχομένου Τρίτου Μέρους από την Brunswick.  Η χρήση του 

Περιεχομένου Τρίτου Μέρους υπόκειται σε οποιουσδήποτε σχετικούς όρους 

και προϋποθέσεις που αναρτώνται ή διατίθενται στους συνδεδεμένους 

ιστότοπους ή εφαρμογές και όχι στους παρόντες Όρους.  Τέλος, ορισμένα 

προϊόντα της Brunswick προσφέρονται προς πώληση από ανεξάρτητους 

αντιπροσώπους ή τρίτους εμπόρους λιανικής και η αγορά οποιουδήποτε 

τέτοιου προϊόντος υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 

σύμβασης πώλησης, μίσθωσης ή εγκατάστασης ή άλλης μορφής συμφωνίας 

και όχι στους παρόντες Όρους. 

2. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

Διαθέτουμε μια Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

(www.brunswick.com/privacy-policy) που ισχύει για τον Ιστότοπο. Περιέχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους συλλογής, χρήσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με εσάς. Σας συνιστούμε να τη διαβάσετε 

ώστε να κατανοήσετε τις επιλογές σας σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών πληροφοριών σας. Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας 

θεωρείται μέρος των παρόντων Όρων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, 

οποιαδήποτε καταγγελία, αντιδικία, απαίτηση ή διαδικασία που σχετίζεται με 
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την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας ή με τον τρόπο με τον οποίο 

συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε κατά τα άλλα τις 

προσωπικές πληροφορίες σας, θα επιλύεται και θα εκδικάζεται σύμφωνα με 

τους παρόντες Όρους. 

3. Δυνατότητα αποδοχής των Όρων Χρήσης 

Βεβαιώνετε ότι είστε ενήλικος, μπορείτε να συνάψετε νομικά δεσμευτικές 

συμβάσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και είστε πλήρως ικανοί να 

συνάψετε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, τις βεβαιώσεις, τις 

δηλώσεις και τις εγγυήσεις.  Συμφωνείτε να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με 

τους παρόντες Όρους. 

4. Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών 

Αν και η Brunswick καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να 

διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο 

είναι σωστές και έγκυρες, η Brunswick δεν μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη 

ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών στον 

ιστότοπο. Η Brunswick δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ευθύνη σχετικά 

με οποιεσδήποτε ανακριβείς, ελλιπείς ή μη έγκαιρες πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.   

Η Brunswick ούτε δηλώνει, ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία 

που απεικονίζεται ή αναφέρεται στον Ιστότοπο είναι επί του παρόντος 

διαθέσιμο προς πώληση ή σε παραγωγή ή έχει δοκιμαστεί για εμπορική χρήση. 

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον 

Ιστότοπο, η Brunswick διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς εκ των προτέρων 

ειδοποίηση, να διακόψει οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων, των εξαρτημάτων, των παρελκομένων 

και άλλων αντικειμένων ή να αλλάξει τις τιμές ή τις προδιαγραφές για 

οποιεσδήποτε μελλοντικές πωλήσεις σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς νομική 

ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο δεν 

αποτελούν δεσμευτική προσφορά για αγορά ή πώληση προϊόντων ή 

υπηρεσιών ή για την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών στην περιοχή σας. Η 

Brunswick επίσης δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται ότι οι ευκαιρίες 

απασχόλησης που απεικονίζονται ή αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι επί του 



 

 

παρόντος διαθέσιμες. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο σχετικά με τις θέσεις 

εργασίας δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά εργασίας. 

5. Χρήση του Ιστότοπου και Πρότυπα Συμπεριφοράς 

Ο Ιστότοπος αποτελεί πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία της Brunswick.  

Συμφωνείτε να μην κάνετε ακατάλληλη χρήση του Ιστότοπου ή του 

περιεχομένου του και ότι δεν θα κάνετε, ούτε θα επιχειρήσετε να κάνετε, ούτε 

θα ενθαρρύνετε ή βοηθήσετε άλλους να κάνουν οτιδήποτε από τα παρακάτω: 

• Διαταράσσετε ή παρεμποδίζετε την κανονική λειτουργία και περιήγηση 

του Ιστότοπου ή τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου σε άλλους Χρήστες· 

• Παρακάμπτετε οποιαδήποτε μέτρα που χρησιμοποιούμε για να 

περιορίσουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε 

συγκεκριμένο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο· 

• Προσπελάσετε τον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τύπο 

«ρομπότ», «αράχνης», «ξύστρας» ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, 

εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα και γραπτώς από εμάς· 

• Παρέχετε ή χρησιμοποιείτε ψευδή ονόματα, διευθύνσεις email ή άλλα 

στοιχεία επικοινωνίας, υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή 

δηλώνετε εσφαλμένα την ταυτότητα, τη σχέση ή την προέλευση των 

υλικών που μεταδίδετε· 

• Εμφανίζετε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του σε ένα 

«πλαίσιο» ή σε άλλο περιεχόμενο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 

περιεχόμενο ή εμπορικό σήμα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που θα 

μπορούσε ενδεχομένως να στερήσει την Brunswick από έσοδα ή να 

υποδείξει εσφαλμένα μια σχέση μεταξύ εμάς και οποιουδήποτε τρίτου 

μέρους· 

• Κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου 

του, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ή της χρήσης πληροφοριών 

σχετικά με τις προσφορές προϊόντων, τις περιγραφές, τις εικόνες, τις 

τιμές και τους όγκους πωλήσεων, εκτός εάν το εγκρίνουμε συγκεκριμένα 

και γραπτώς· 

• Διατηρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο από 

οποιονδήποτε άλλο εμπορικό ιστότοπο εκτός από τον εξουσιοδοτημένο 

ιστότοπο ενός διανομέα προϊόντων της Brunswick· 



 

 

• Μεταδίδετε στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου οποιουσδήποτε ιούς, 

λογισμικό υποκλοπής (spyware), ανεπιθύμητες διαφημίσεις (adware) ή 

άλλον επιβλαβή κώδικα, επικοινωνίες πολιτικής καμπάνιας, αλυσίδες 

επιστολών, μαζικές αποστολές αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφή 

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας («spam»)· 

• Αποσυναρμολογήσετε, αποσυμπιλήσετε ή αντιστρέψετε τη μηχανική 

κατά τα άλλα οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται ή διατίθεται μέσω του Ιστότοπου· 

• Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να προωθήσετε 

οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών 

της Brunswick· 

• Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να μεταδώσετε ή να συλλέξετε 

προσωπικές πληροφορίες σχετικά με χρήστες· 

• Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον 

Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να αναζητήσετε οποιοδήποτε άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αιτία ή να ανταγωνιστείτε με εμάς ή να 

ενεργήσετε παράνομα ή κακόβουλα ενάντια στα επιχειρηματικά μας 

συμφέροντα ή τη φήμη μας· 

• Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με σκοπό την εκμετάλλευση, τη βλάβη 

ή την προσπάθεια εκμετάλλευσης ή βλάβης άλλων· 

• Εμπλακείτε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή 

εμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση του Ιστότοπου από οποιονδήποτε ή 

η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει την Brunswick 

ή τους χρήστες του Ιστότοπου ή να τους εκθέσει σε νομική ευθύνη· ή 

• Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει 

οποιονδήποτε εφαρμοστέο ομοσπονδιακό, πολιτειακό, τοπικό ή διεθνή 

νόμο ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, 

οποιωνδήποτε νόμων σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού 

προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες). 

 

Εάν παραβιάσετε αυτήν την Ενότητα, μπορεί να τερματίσουμε το δικαίωμα 

πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, να λάβουμε άλλες διορθωτικές ενέργειες και 

να αναζητήσουμε οποιεσδήποτε νομικές αποκαταστάσεις που επιτρέπονται 

από το νόμο. Ο τερματισμός της πρόσβασης ή της χρήσης του Ιστότοπου δεν 

αποτελεί αποποίηση, ούτε επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαλλαγή που 

δικαιούται η Brunswick βάσει νόμου ή δικαιώματος. 



 

 

6. Λογαριασμοί: 

Ο Ιστότοπος μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν 

λογαριασμό χρήστη για να προσπελάσετε ορισμένες λειτουργίες που 

παρέχονται μέσω του Ιστότοπου (ένας «Λογαριασμός Χρήστη»). Αυτή η 

ενότητα, «Λογαριασμοί», καθορίζει πρόσθετους όρους που ισχύουν για τους 

Λογαριασμούς Χρηστών. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε μόνο έναν Λογαριασμό 

Χρήστη για κάθε Ιστότοπο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον 

Λογαριασμό Χρήστη ενός άλλου. Απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες 

από την Brunswick για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Χρήστη. 

Μπορούμε να σας καλέσουμε να παρέχετε άλλες πληροφορίες που είναι 

προαιρετικές. Όταν ζητάμε πληροφορίες από εσάς για τη δημιουργία ενός 

Λογαριασμού Χρήστη, πρέπει να παρέχετε στην Brunswick ακριβείς και 

πλήρεις πληροφορίες. Πρέπει επίσης να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας 

όταν οι πληροφορίες που μας δώσατε έχουν αλλάξει. Μπορείτε να το κάνετε 

αυτό είτε μέσω της ενότητας λογαριασμών του σχετικού Ιστότοπου είτε 

επικοινωνώντας μαζί μας στο privacy@brunswick.com. Η Brunswick μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία ενός 

Λογαριασμού Χρήστη όπως ορίζεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της 

και σε άλλες διατάξεις αυτών των Όρων. 

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων 

εισόδου στον Λογαριασμό Χρήστη σας, όπως τα ονόματα και οι κωδικοί 

πρόσβασης του λογαριασμού σας. Δεν πρέπει να επιτρέπετε τη χρήση του 

Λογαριασμού Χρήστη σας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. 

Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες και συναλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα στον Λογαριασμό Χρήστη σας. Εάν έχετε λόγους να 

πιστεύετε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί ή έχει προσπελάσει 

τον Λογαριασμό Χρήστη σας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως στο 

privacy@brunswick.com. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή 

ζημία που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού 

Χρήστη σας. 

Μας εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας 

παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον Ιστότοπο και τα 

προϊόντα μας. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/privacy-policy
mailto:privacy@brunswick.com


 

 

γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά, 

συμπεριλαμβανομένων μέσω αναρτήσεων ή email, ικανοποιούν οποιαδήποτε 

νομική απαίτηση ότι οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να είναι γραπτές. 

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη e-mail με περιεχόμενο μάρκετινγκ από 

εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης που παρέχονται σε αυτά τα e-mail. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβαση στον Λογαριασμό 

Χρήστη σας σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική 

μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανομένων, 

χωρίς περιορισμό, της αδράνειας ή ανάρμοστης χρήσης. Εάν τερματιστεί η 

πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη σας, μπορεί να χάσετε την πρόσβαση σε 

οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε σχέση με τον Λογαριασμό 

Χρήστη σας και σε οποιεσδήποτε προωθητικές πιστώσεις και άλλες μορφές 

αξίας που μπορεί να σχετίζονται με τον Λογαριασμό Χρήστη σας. Μετά τον 

τερματισμό, αυτοί οι Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη 

χρήση του Ιστότοπου που σας επιτρέπεται. 

Ο Ιστότοπος παρέχει διάφορους μηχανισμούς για την απενεργοποίηση ή τη 

διαγραφή του Λογαριασμού Χρήστη σας. Για πολλούς από τους ιστότοπούς 

μας, μπορείτε να συνδεθείτε στον Λογαριασμό Χρήστη σας και να 

απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μέσω των ρυθμίσεων 

του λογαριασμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Brunswick μπορεί να 

διατηρήσει μερικές από τις σχετικές πληροφορίες λογαριασμού για σκοπούς 

αναφοράς ή κανονιστικούς σκοπούς αφού απενεργοποιηθεί ή διαγραφεί ένας 

Λογαριασμός Χρήστη. 

Σημειώστε ότι αν έχετε δημιουργήσει έναν Λογαριασμό Χρήστη μαζί μας και 

ο ίδιος Λογαριασμός Χρήστη μπορεί να προσπελαστεί είτε μέσω ενός 

ιστότοπου είτε μέσω μιας εφαρμογής για κινητά (π.χ. VesselView), η 

διαγραφή της εφαρμογής για κινητά δεν θα διαγράψει τον Λογαριασμό 

Χρήστη σας. Πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να διαγράψετε τον 

Λογαριασμό Χρήστη σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

privacy@brunswick.com. 

Για τους Λογαριασμούς Χρηστών του Owners’ Club, προκειμένου να 

τερματίσετε έναν Λογαριασμό Χρήστη, πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπο 

του Owners’ Club και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή να στείλετε ένα email 

στο privacy@brunswick.com ενημερώνοντάς μας ότι θέλετε να 

mailto:privacy@brunswick.com
mailto:privacy@brunswick.com


 

 

απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας ή/και ότι δεν έχετε πλέον το σκάφος 

που σχετίζεται με τον Λογαριασμό Χρήστη σας. 

7. Φόρουμ Κοινότητας και Περιεχόμενο Χρήστη 

Ο Ιστότοπος μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να υποβάλετε σχόλια ή να 

μεταδώσετε ή να δημοσιεύσετε με άλλον τρόπο υλικό μέσω του Ιστότοπου, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σχολίων για προϊόντα, ιστολογίων, της 

ενότητας «Η Κοινότητά μου», συλλόγων κατόχων και επίσημων λογαριασμών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Brunswick στο Facebook ή το Twitter 

(συλλήβδην, «Φόρουμ Κοινότητας»). Οι πληροφορίες που μας παρέχετε, 

εκτός από παραγγελίες προϊόντων και προσωπικές πληροφορίες, αναφέρονται 

στους παρόντες Όρους ως «Περιεχόμενο Χρήστη». Αυτή η Ενότητα 7, 

«Φόρουμ Κοινότητας και Περιεχόμενο Χρήστη», δηλώνει πρόσθετους όρους 

που ισχύουν για το Περιεχόμενο Χρήστη. 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που 

υποβλήθηκε μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, 

της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της πρωτοτυπίας και των πνευματικών 

δικαιωμάτων για οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη. Απαγορεύεται να 

υποβάλετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που: (i) είναι ψευδές, δόλιο, 

δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, παραβιάζει το ιδιωτικό απόρρητο ή τα 

δικαιώματα δημοσιότητας, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, είναι καταχρηστικό, παράνομο ή άλλως απαράδεκτο, (ii) συνιστά 

ή ενθαρρύνει ποινικό αδίκημα, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε 

μέρους ή κατά τα άλλα εγείρει ευθύνες ή παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή (iii) 

παραβιάζει τις διατάξεις της ενότητας 5 «Χρήση του Ιστότοπου και Πρότυπα 

Συμπεριφοράς». Όταν υποβάλλετε Περιεχόμενο Χρήστη, δηλώνετε και 

εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να το παρέχετε σε εμάς, ότι δεν παραβιάζει τις 

παραπάνω απαγορεύσεις και ότι δεν είναι ανακριβές, ψευδές ή 

παραπλανητικό. 

Όταν υποβάλλετε Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι 

πληροφορίες προφίλ που δώσατε σε σχέση με τον Λογαριασμό Χρήστη σας 

(π.χ. το όνομα χρήστη σας) μπορεί να εμφανίζονται μαζί με το Περιεχόμενο 

Χρήστη. Παρέχετε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, διαρκή, ανέκκλητη, πλήρως μεταβιβάσιμη και 

υποαδειοδοτούμενη σε τρίτο μέρος άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, 



 

 

δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης, προβολής και με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευσης του Περιεχομένου Χρήστη με 

οποιοδήποτε μέσο που είναι τώρα γνωστό ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον 

και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των προϊόντων μας και στις διαφημίσεις. 

Συμφωνείτε ότι (1) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν μας παρέχεται εμπιστευτικά, 

(2) δεν υπάρχει εμπιστευτική ή καταπιστευματική σχέση μεταξύ εσάς και εμάς 

και (3) δεν έχετε καμία προσδοκία ότι θα εξετάσουμε, θα αναγνωρίσουμε ή θα 

σας αποζημιώσουμε για το Περιεχόμενο Χρήστη σας. 

Για να αποφευχθεί η πιθανότητα παρεξηγήσεων, η πολιτική μας δεν είναι να 

δεχόμαστε δημιουργικές ιδέες, σχέδια προϊόντων, προτάσεις, επιχειρηματικά 

σχέδια ή παρόμοια υλικά που παρέχονται ως Περιεχόμενο Χρήστη. 

Παρακαλείστε να μη μας παρέχετε οποιαδήποτε τέτοια υλικά. Εάν παρ’ όλα 

αυτά το κάνετε αυτό, θα ισχύει η αμέσως προηγούμενη παράγραφος. 

Επιπλέον, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να αρνηθούμε τη 

δημοσίευση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη σε οποιαδήποτε στιγμή για 

οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την αποκλειστική μας διακριτική 

ευχέρεια και να προβούμε σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες σχετικά με το 

Περιεχόμενο Χρήστη, τις οποίες κρίνουμε αναγκαίες ή κατάλληλες κατά την 

απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που 

πιστεύουμε ότι το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες 

Όρους, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα 

δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απειλεί την 

προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Ιστότοπου ή του κοινού ή θα μπορούσε 

να εγείρει νομική ευθύνη για την Brunswick. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε 

ότι έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητά σας ή άλλες 

πληροφορίες σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι 

το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται από εσάς παραβιάζει τα 

δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή ιδιωτικού απορρήτου του και να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραπομπής σε αρχές 

επιβολής του νόμου.  Έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να τερματίσουμε ή να 

αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος του Ιστότοπου για 

οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε 

παραβίασης των παρόντων Όρων. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, έχουμε το 



 

 

δικαίωμα να συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του 

νόμου ή με δικαστική εντολή που μας ζητά ή μας δίνει εντολή να 

γνωστοποιήσουμε την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε 

δημοσιεύει οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 

ΑΖΗΜΙΩΤΗ ΤΗΝ BRUNSWICK ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ 

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

BRUNSWICK Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΜΕΡΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΠΟΥ 

ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

BRUNSWICK ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΡΗ Ή ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ. Ωστόσο, δεν μπορούμε και δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να 

εξετάσουμε το υλικό πριν αναρτηθεί στον Ιστότοπο και δεν μπορούμε να 

διασφαλίσουμε την άμεση αφαίρεση του αμφισβητήσιμου υλικού μετά την 

ανάρτησή του. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την 

ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη που 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον μετριασμό ζημιών σε σχέση με αυτό. Δεν 

φέρουμε καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για την εκτέλεση ή μη εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.  

8. Πληροφορίες αγορών και χρηματοδότησης 

Πληροφορίες χρηματοδότησης. Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ευκαιρίες για 

να εισαγάγετε προσωπικές πληροφορίες και να λάβετε πρόσθετες 

λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για ορισμένα από τα 

προϊόντα μας. Οι πληροφορίες χρηματοδότησης μπορεί να παρέχονται από 

εμάς ή από άλλα τρίτα μέρη και υπόκεινται στους παρόντες πρόσθετους όρους, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πολιτικών και των όρων τρίτων 

μερών. 

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα που περιγράφονται στον Ιστότοπο, θα 

σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, της διεύθυνσης αποστολής και των στοιχείων της πιστωτικής σας 

κάρτας ή άλλων πληροφοριών πληρωμής. Συμφωνείτε ότι όλες οι 

πληροφορίες που μας παρέχετε θα είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και 



 

 

πλήρεις. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν μέσω 

του Λογαριασμού Χρήστη σας ή/και οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας ή 

άλλου μηχανισμού πληρωμής που σας έχει εκδοθεί, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, οποιωνδήποτε φόρων και χρεώσεων αποστολής, χειρισμού και 

επεξεργασίας, εάν υπάρχουν, που σχετίζονται με τις εν λόγω αγορές και 

συναλλαγές. Θα χρεώσουμε την πιστωτική σας κάρτα όταν αγοραστεί το 

προϊόν σας. Οι παραγγελίες με πιστωτική κάρτα που αποστέλλονται σε 

τοποθεσία διαφορετική από τη διεύθυνση χρέωσής σας ενδέχεται να απαιτούν 

πρόσθετη επαλήθευση. Όλες οι χρηματικές συναλλαγές στον Ιστότοπο 

καταβάλλονται σε δολάρια ΗΠΑ. 

Επιτρέπεται να αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του Ιστότοπου μόνο για 

προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας 

ευχέρεια, να αρνηθούμε ή/και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία που 

πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεταπώληση προϊόντων ή υπηρεσιών 

που έχουν παραγγελθεί από εμάς. Δεν υποσχόμαστε ότι τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που περιγράφονται στον Ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για 

χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν 

τον Ιστότοπο από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο. Αποτελεί 

δική σας ευθύνη να εξακριβώσετε και να τηρήσετε όλους τους ισχύοντες 

νόμους και κανονισμούς σχετικά με την αγορά, την κατοχή και τη χρήση 

οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει παραγγελθεί μέσω του 

Ιστότοπου. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία ή ολοκλήρωση 

οποιασδήποτε συναλλαγής και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή, κατά 

την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. 

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί επί του παρόντος τρίτα μέρη για την επεξεργασία 

πληρωμών. Οι τρίτοι επεξεργαστές πληρωμών αποδέχονται πληρωμές μέσω 

διαφόρων πιστωτικών καρτών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς 

περιορισμό: Visa, MasterCard, American Express και Discover, όπως 

περιγράφεται λεπτομερώς στην οθόνη εφαρμοστέων πληρωμών. 

Αν και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραλαβή και την επεξεργασία των 

παραγγελιών μέσω email, η επιβεβαίωση αυτή δεν αποτελεί αποδοχή της 

παραγγελίας σας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα στοιχεία που 

εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα είναι διαθέσιμα τη 



 

 

στιγμή της αποστολής της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να 

απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία, εν όλω ή εν μέρει, 

σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αποστολή. Εάν το κάνουμε, θα 

προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

επικοινωνίας που παρέχονται σε σχέση με την παραγγελία σας. Συμφωνείτε 

να μην προσπαθήσετε να υπερβείτε τα ποσοτικά όρια (εκτός αν καθορίζονται 

συγκεκριμένα), να παραβείτε τους όρους οποιασδήποτε συγκεκριμένης 

προσφοράς ή προώθησης ή να υποβάλετε παραγγελίες μέσω του Ιστότοπου, 

εάν σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι απαγορεύεται να υποβάλετε παραγγελίες 

μέσω του Ιστότοπου. 

Περιγραφές προϊόντων. 

Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα προϊόντα μας με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ακρίβεια στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι 

περιγραφές των προϊόντων ή άλλου περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου είναι 

ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, επικαιροποιημένες ή χωρίς σφάλματα. Όλα τα 

χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο, οι προδιαγραφές, τα μεγέθη, τα μοντέλα και 

οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφονται ή απεικονίζονται 

στον Ιστότοπο υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και μπορεί να αλλάξουν σε 

οποιαδήποτε στιγμή, αφαιρώντας το προϊόν ή δημοσιεύοντας μια 

ενημερωμένη περιγραφή προϊόντος στον Ιστότοπο. Ορισμένα βάρη, μέτρα και 

παρόμοιες περιγραφές μπορεί να είναι κατά προσέγγιση και παρέχονται μόνο 

για λόγους ευκολίας. Η συσκευασία μπορεί να διαφέρει από αυτήν που 

απεικονίζεται.  Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα υπόκεινται σε 

οποιουσδήποτε όρους που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και 

δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

εγγυήσεων, όρων ή περιορισμών προϊόντων και δημοσιεύονται στο 

συγκεκριμένο προϊόν. 

Πολιτικές αποστολών 

Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία για ένα αντικείμενο μέσω του Ιστότοπου, το 

αντικείμενο θα σταλεί στη διεύθυνση που ορίζεται ως «Διεύθυνση 

αποστολής» κατά τη διαδικασία πληρωμής.  Προσπαθούμε να στείλουμε την 

παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αποστολής 

μας δεν αποτελούν εγγυήσεις ή υποσχέσεις ότι ένα προϊόν θα σταλεί σε μια 

συγκεκριμένη ημέρα ή θα παραληφθεί από εσάς εντός μιας συγκεκριμένης 



 

 

περιόδου. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να λάβετε ένα προϊόν θα εξαρτηθεί 

από τον χρόνο που θα χρειαστούμε για να επεξεργαστούμε την παραγγελία 

σας και τον χρόνο που θα χρειαστεί ο μεταφορέας για να σας παραδώσει την 

παραγγελία αφού σταλεί.  Στον βαθμό που σημειώνεται κατά τη διαδικασία 

πληρωμής, θα υπάρξει χρέωση αποστολής στην παραγγελία σας. Μπορείτε 

επίσης να αγοράσετε επισπευσμένες αποστολές με πρόσθετο κόστος, όπως 

εμφανίζεται σε εσάς κατά τη στιγμή της αγοράς. 

Η ταχυδρομική υπηρεσία των ΗΠΑ παραδίδει σε ταχυδρομικές θυρίδες, αλλά 

αυτή η μέθοδος μπορεί να καθυστερήσει την παραγγελία σας. Σημειώστε ότι 

οι επιλογές αποστολής Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας και της 2ης Εργάσιμης 

Ημέρας δεν είναι διαθέσιμες για παράδοση σε ταχυδρομικές θυρίδες. Θα σας 

στείλουμε email με ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας 

σας μόλις γίνουν διαθέσιμες. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για 

αποστολές στην Αλάσκα και τη Χαβάη. 

Η αποστολή σε διευθύνσεις εκτός των ΗΠΑ είναι διαθέσιμη σε περιορισμένη 

βάση και μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους, τέλη και περιορισμούς. 

Αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται σε εσάς κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας πληρωμής. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή σε διευθύνσεις εκτός ΗΠΑ, 

επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα 

«Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω. 

Εάν ένα προϊόν καταστεί μη διαθέσιμο μεταξύ της παραγγελίας και της 

επεξεργασίας, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα επιχειρήσουμε να 

σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δώσατε με 

την παραγγελία σας. Ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας των προϊόντων και ο 

κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μεταφέρονται σε εσάς όταν τα 

προϊόντα παρέχονται στον μεταφορέα. Θα είστε υπεύθυνοι για την κατάθεση 

οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά του μεταφορέα για αποστολές που θα χαθούν 

ή υποστούν ζημιές.  

Κωδικοί Εκπτώσεων, Προωθήσεις, Λαχνοί και Διαγωνισμοί 

Κατά καιρούς και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορεί να προσφέρουμε 

«κωδικούς έκπτωσης», «κωδικούς προώθησης» ή «κωδικούς προσφοράς» 

μέσω μιας ποικιλίας προωθητικών δραστηριοτήτων και επικοινωνιών 



 

 

(συλλήβδην αναφέρονται στο παρόν ως «κωδικοί προσφοράς») που μπορούν 

να εξαργυρωθούν σε μια αγορά στον Ιστότοπο. Οι εν λόγω κωδικοί 

προσφοράς ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή άλλους 

περιορισμούς, όπως καθορίζονται και κοινοποιούνται από εμάς. Μόνο έγκυροι 

κωδικοί προσφοράς που παρέχονται ή προωθούνται από την Brunswick θα 

μπορούν να εξαργυρωθούν κατά την ολοκλήρωση των αγορών. Κάθε κωδικός 

προσφοράς είναι μη μεταβιβάσιμος και ισχύει για μία μόνο χρήση σε ένα 

αντικείμενο (ή αντικείμενα) όπως καθορίζεται από εμάς. Οι κωδικοί 

προσφοράς δεν μπορούν να συνδυαστούν και οι πελάτες περιορίζονται στη 

χρήση ενός μόνο κωδικού προσφοράς ανά παραγγελία. Για ηλεκτρονικές 

αγορές, ο κωδικός πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο «Εφαρμογή έκπτωσης» ή στο 

πεδίο κουπονιού πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς. Δεν είμαστε 

υπεύθυνοι για την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή κωδικών ή για οποιαδήποτε 

μη εξουσιοδοτημένη χρήση κωδικών. Οι κωδικοί προσφοράς δεν μπορούν να 

εξαργυρωθούν σε μετρητά ή σε ισοδύναμα μετρητών. Δεν επιτρέπονται 

αντικαταστάσεις ή πιστώσεις. Η αξία σε δολάρια οποιουδήποτε κωδικού 

προσφοράς δεν θα επιστραφεί ούτε θα πιστωθεί εάν επιστραφεί κάποιο ή όλο 

το εμπόρευμα. Οι ημερομηνίες λήξης μπορεί να ισχύουν για κάθε κωδικό 

προσφοράς. Οι κωδικοί προσφοράς είναι άκυροι εάν αντιγραφούν, 

μεταβιβαστούν, πωληθούν, ανταλλαχθούν ή λήξουν και όπου απαγορεύεται. 

Αιτήματα που δεν συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του κωδικού 

προσφοράς δεν θα ικανοποιηθούν.  Οι προσφορές δεν μπορούν να 

συνδυαστούν εκτός εάν δηλώσουμε ρητά διαφορετικά.  

Εκτός από τους κωδικούς προσφοράς, κατά καιρούς η Brunswick μπορεί να 

διεξάγει κληρώσεις και άλλους διαγωνισμούς και προωθήσεις («Κληρώσεις»). 

Η επιλεξιμότητά σας για συμμετοχή, καθώς και η συμμετοχή σας σε τέτοιου 

είδους Κληρώσεις θα διέπονται από το συγκεκριμένο σύνολο όρων και 

προϋποθέσεων (οι «Κανόνες Κληρώσεων») που διέπουν τις Κληρώσεις, όπως 

θα διατίθενται για έλεγχο κατά τη στιγμή της υποβολής μιας συμμετοχής στις 

Κληρώσεις.  Με τη συμμετοχή σας στην Κλήρωση, συμφωνείτε με τους 

ισχύοντες Κανόνες της Κλήρωσης.  Η Brunswick μπορεί επίσης να προσφέρει 

Κληρώσεις που φιλοξενούνται από ή προσφέρονται σε συνεργασία με τρίτα 

μέρη. Τα τρίτα μέρη μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους ή διαφορετικούς 

όρους σε αυτές τις Κληρώσεις. Οι σχετικοί όροι θα αναρτώνται όταν 

συλλέγονται πληροφορίες για τη συμμετοχή στις Κληρώσεις. Εάν οι άλλοι 



 

 

όροι είναι ασυμβίβαστοι με τους παρόντες Όρους, οι άλλοι όροι θα διέπουν το 

σχετικό διαγωνισμό ή τις Κληρώσεις. 

Επιστροφές. Οι πολιτικές επιστροφών δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων ή την 

πίστωση και το δικαίωμα να ανακτήσουμε από εσάς το κόστος της επιστροφής, 

εάν κάποιο προϊόν που επιστρέφετε (1) δεν είναι επιλέξιμο για επιστροφή, 

σύμφωνα με τη σχετική πολιτική επιστροφών ή τους όρους οποιασδήποτε 

συγκεκριμένης προσφοράς ή προώθησης ή (2) διαπιστώνεται ότι έχει υποστεί 

ζημία μετά την παράδοση σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της εσφαλμένης 

χρήσης από εσάς. Έχουμε νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας στα επιστραφέντα 

προϊόντα μόνο μετά την άφιξή τους και την επεξεργασία τους στον 

προσδιορισμένο τόπο επιστροφών. 

Οι όροι και οι πολιτικές επιστροφών μπορεί να ποικίλλουν. Ελέγξτε την 

πολιτική επιστροφών στον Ιστότοπο για περισσότερες λεπτομέρειες. Όπου οι 

όροι και οι πολιτικές επιστροφών στον Ιστότοπο διαφέρουν από όσα 

αναφέρονται παραπάνω στους παρόντες Όρους, αυτοί οι συγκεκριμένοι όροι 

και πολιτικές επιστροφών θα υπερισχύουν. 

Αποστολή στους πελάτες λιανικής μας. Οι επιλογές αποστολής και τα σχετικά 

τέλη θα δηλώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας.  

9. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, 

συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των σχεδίων, των γραφικών, των 

εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των λογοτύπων, των εικόνων, 

των φωτογραφιών, των ηχητικών κλιπ, των λήψεων, των διεπαφών και του 

λογισμικού, της πνευματικής ιδιοκτησίας της Brunswick και της επιλογής και 

διευθέτησης οποιωνδήποτε εκ των παραπάνω, αποτελεί αποκλειστική 

ιδιοκτησία της Brunswick, των προμηθευτών του περιεχομένου της και των 

κατόχων των σημάτων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, 

δικαιώματα εμπορικών σημάτων και άλλους εφαρμοστέους νόμους. Η 

αντιγραφή, η λήψη ή/και η εκτύπωση περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον 

Ιστότοπο προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση 

και εξαρτάται από τη μη τροποποίηση ή τη διαγραφή οποιουδήποτε 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλης 



 

 

ιδιοκτησιακής κοινοποίησης που εμφανίζεται στο περιεχόμενο. Οποιαδήποτε 

άλλη χρήση περιεχομένου που περιέχεται ή αποκτάται από τον Ιστότοπο, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της τροποποίησης, της διανομής, της 

μετάδοσης, της απόδοσης, της αναμετάδοσης, της δημοσίευσης, της 

αδειοδότησης, της αντίστροφης μηχανικής, της μεταφοράς ή της πώλησης ή 

της δημιουργίας παράγωγων έργων οποιουδήποτε περιεχομένου που 

αποκτάται από τον Ιστότοπο, απαγορεύεται ρητά. Η Brunswick, οι 

προμηθευτές περιεχομένου της και οι ισχύοντες ιδιοκτήτες εμπορικών 

σημάτων διατηρούν πλήρη τίτλο ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο που παρέχεται 

στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα στοιχείο στον Ιστότοπο δεν θα ερμηνεύεται 

ως χορήγηση, έμμεσα, μέσω απαγόρευσης ή άλλως, οποιασδήποτε άδειας ή 

δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου 

οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή σήματος υπηρεσίας που 

εμφανίζεται στον Ιστότοπο, χωρίς εκ των προτέρων γραπτή άδεια του 

ιδιοκτήτη, όπως περιγράφεται στο παρόν. Η Brunswick επιφυλάσσεται όλων 

των δικαιωμάτων που δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί εντός και επί του 

Ιστότοπου και του περιεχομένου του. 

Μπορούμε να κάνουμε την Πνευματική Ιδιοκτησία διαθέσιμη μέσω του 

Ιστότοπου σε αντιπροσώπους και άλλους τρίτους με τους οποίους έχουμε 

συνάψει συμπληρωματικές συμφωνίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα 

υλικά υπόκεινται σε ξεχωριστές συμφωνίες ή όρους, που ενδέχεται να 

αναρτηθούν στον αντίστοιχο Ιστότοπο ή να απαιτούν ξεχωριστά 

διαπιστευτήρια πιστοποίησης. 

Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα (i) τροποποιήσετε 

αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπό μας, (ii) χρησιμοποιήσετε 

οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ακολουθίες ήχου ή οποιαδήποτε 

γραφικά ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο, (iii) διαγράψετε ή 

τροποποιήσετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, 

εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από αντίγραφα 

υλικού από αυτόν τον ιστότοπο και (iv) προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε για 

οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου ή 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή υλικά που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου.  Εάν 

εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, λάβετε ή χρησιμοποιήσετε με 

άλλον τρόπο ή παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πρόσβαση σε 



 

 

οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου κατά παράβαση των Όρων, το δικαίωμά 

σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο θα παύσει αμέσως και πρέπει, κατά την 

κρίση μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του 

υλικού που έχετε κατασκευάσει. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον στον 

Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο δεν μεταβιβάζεται σε 

εσάς και όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά θα διατηρούνται 

από την Brunswick. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου που δεν επιτρέπεται 

ρητά από τους παρόντες Όρους αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων και 

μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών 

σημάτων και άλλους νόμους. 

Το όνομα, το λογότυπο της Brunswick και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, 

ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν είναι εμπορικά 

σήματα της Brunswick ή των συνδεδεμένων εταιρειών ή δικαιοπαρόχων της. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα χωρίς την εκ των προτέρων 

γραπτή άδεια της Brunswick. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα 

προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι 

εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. 

10. Ειδοποίηση για τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της 

Ψηφιακής Χιλιετίας 

Η Brunswick σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και 

ζητά να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο 

που εμφανίζεται στον Ιστότοπο έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά 

παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τους νόμους των 

Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις ακόλουθες 

πληροφορίες στον εκπρόσωπο του Νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων 

της Ψηφιακής Χιλιετίας, ο οποίος αναφέρεται παρακάτω: 

Brunswick Corporation 

Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 



 

 

privacy@brunswick.com 

Για να ισχύει, η ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ΟΛΑ τα ακόλουθα: 

1. φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών 

δικαιωμάτων ή ενός ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για 

λογαριασμό του ιδιοκτήτη· 

2. αναγνώριση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, το οποίο έχει κατ' ισχυρισμό παραβιαστεί· 

3. επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό, στον Ιστότοπο, του υλικού 

που φέρεται ότι προκαλεί την παραβίαση· 

4. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και άλλες 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει η Brunswick να 

επικοινωνήσει με το πρόσωπο που υποβάλλει την ειδοποίηση· 

5. δήλωση ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την ειδοποίηση το κάνει καλή 

τη πίστη ότι η φερόμενη ως παραβιάζουσα χρήση του δεν έχει εγκριθεί 

από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή 

τον νόμο· και 

6. δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και ότι, υπό 

την επιφύλαξη των νόμων περί ψευδορκίας, το πρόσωπο που υποβάλλει 

την ειδοποίηση είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχει 

εξουσιοδοτηθεί άλλως να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου των 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η Brunswick δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια 

βάσει μιας ειδοποίησης για αξιόποινη παράβαση και το απόλυτο δικαίωμα και 

η διακριτική ευχέρεια αφαίρεσης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή/και υλικού 

από τον Ιστότοπο παραμένει στην Brunswick. 

11. Επίλυση αντιδικιών 

Εάν έχετε οποιαδήποτε αντιδικία ή απαίτηση κατά της Brunswick 

(«Απαίτηση») που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Ιστότοπο, τους παρόντες 

Όρους, οποιοδήποτε προϊόν που αποκτήσατε μέσω του Ιστότοπου ή 
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οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τον Ιστότοπο και 

η απαίτηση δεν έχει επιλυθεί επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία 

επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί 

μας» αυτών των Όρων, εσείς και εμείς συμφωνούμε να επιλύσουμε την εν 

λόγω αντιδικία μέσω μεμονωμένης δεσμευτικής διαιτησίας ή ατομικής 

προσφυγής στο δικαστήριο μικροδιαφορών. Οι ομαδικές διαιτητικές 

υποθέσεις και οι ομαδικές αγωγές δεν επιτρέπονται και η απαίτησή σας δεν 

επιτρέπεται να ενοποιείται με την απαίτηση ενός άλλου προσώπου. Αυτή η 

Ενότητα 12 θα παραμείνει ισχύουσα μετά τη λήξη της χρήσης του Ιστότοπου 

από εσάς ή οποιουδήποτε Λογαριασμού Χρήστη που μπορεί να έχετε. 

Βάσει της παρούσας Ενότητας 12, εσείς και η Brunswick παραιτείστε 

καθένας από το δικαίωμά σας να προσφύγετε στο δικαστήριο και να 

υποβάλετε απαίτηση που θα ακουστεί από έναν δικαστή ή από ενόρκους, 

εκτός από το δικαστήριο μικροδιαφορών. Οι διατάξεις αυτής της Ενότητας 

12 αποτελούν γραπτή σύμβαση μεταξύ εσάς και της Brunswick για τη 

διαιτησία απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας 

ή για την επίλυση των απαιτήσεων σε δικαστήριο μικροδιαφορών. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης πρέπει να γίνεται 

γραπτώς και να υπογραφεί από εσάς και την Brunswick. 

Πριν ξεκινήσετε μια διαιτησία ή καταθέσετε μια προσφυγή στο δικαστήριο 

μικροδιαφορών σχετικά με την Απαίτησή σας, πρέπει πρώτα να μας στείλετε 

γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την απαίτησή σας («Ειδοποίηση»). Η 

Ειδοποίηση πρέπει (1) να σταλεί με συστημένη επιστολή, (2) να σταλεί στην 

Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake 

Forest, IL 60045, (3) να περιγράφει το χαρακτήρα της Απαίτησης και (4) να 

καθορίζει τις ζημίες ή άλλη αποκατάσταση που ζητάτε. Πρέπει να παράσχετε 

μια τέτοια ειδοποίηση εντός ενός έτους από τη συσσώρευση της Απαίτησής 

σας. Διαφορετικά, παραιτείστε από την Απαίτηση. Εάν εμείς και εσείς δεν 

επιλύσουμε την Απαίτησή σας εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 

Ειδοποίησής σας, είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε μια διαιτησία 

ή να καταθέσουμε μια προσφυγή στο δικαστήριο μικροδιαφορών για την 

επίλυση της Απαίτησης. 

Η διαχείριση κάθε τέτοιας διαιτησίας θα γίνεται από την Αμερικανική Ένωση 

Διαιτησίας («AAA») και θα διεξάγεται ενώπιον ενός μόνο διαιτητή σύμφωνα 



 

 

με τους κανόνες της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Κανόνων 

Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA, https://www.adr.org ή καλώντας το 800-

778-7879. Ο διαιτητής θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους παρόντες 

Όρους, θα εφαρμόζει το εφαρμοστέο δίκαιο και τα γεγονότα και θα εκδίδει μια 

αιτιολογημένη απόφαση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εφαρμοστέοι 

κανόνες προβλέπουν προσωπική ακρόαση, η ακρόαση αυτή θα γίνει, κατόπιν 

αιτήσεώς σας, στην κομητεία (ή ενορία) των ΗΠΑ της κατοικίας σας ή 

διαφορετικά στο Σικάγο του Ιλλινόις. 

Για οποιαδήποτε απαίτηση που δεν υπερβαίνει τα 50.000 $, θα πληρώσουμε 

όλες τις αμοιβές υποβολής και διαιτησίας, εκτός εάν ο διαιτητής διαπιστώσει 

ότι η διαιτησία ήταν επιπόλαιη ή κατατέθηκε για ανάρμοστο σκοπό. Εάν ο 

διαιτητής σάς αποδώσει αποζημιώσεις μεγαλύτερες από την τελευταία γραπτή 

προσφορά διακανονισμού που ανακοινώθηκε πριν από την έναρξη της 

διαιτησίας, θα σας καταβάλουμε το μεγαλύτερο ποσό των 1.000 $ ή του ποσού 

που απονέμει η απόφαση. 

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Ορισμός απαλλαγμένων μερών. Τα «Απαλλαγμένα Μέρη» περιλαμβάνουν 

την Brunswick και τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές, τα στελέχη, 

τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους συνεργάτες και τους 

δικαιοπαρόχους της. 

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ: (Α) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

«ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ 

ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, 

ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, (Β) ΤΑ 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ 

(i) Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ii) 

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ, ΕΓΚΑΙΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ 

https://www.adr.org/


 

 

Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, Ή (v) 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ 

ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΚΑΙ (Γ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ ΘΑ 

ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, 

ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η BRUNSWICK ΕΧΕΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ: (I) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (II) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ, ΑΠΟ, Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ, (III) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ, (IV) 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Η 

ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (V) Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΕ 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, 

Η (VI) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή 

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.  ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ), ΔΕΝ ΘΑ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 10 $.  Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ. 

14. Αποζημίωση 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να διατηρείτε 

αζημίωτους την Brunswick και τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα στελέχη, τα 

μέλη του Δ.Σ., τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους πράκτορες, τους 

δικαιοπάροχους, τους προμηθευτές υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους 

προμηθευτές, από και έναντι όλων των απωλειών, νομικών ευθυνών, δαπανών, 

ζημιών και κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων 

και δικαστικών εξόδων που εγείρονται από ή προκύπτουν από τη χρήση του 

Ιστότοπου και οποιασδήποτε παράβασης των παρόντων Όρων. Επιπλέον, εάν 

προκαλέσετε οποιαδήποτε τεχνική διαταραχή του Ιστότοπου ή των 

συστημάτων που μεταδίδουν τον Ιστότοπο ή μεταδώσετε οποιονδήποτε ιό ή 

επιβλαβή κώδικα στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνοι και 

υπόλογοι για οποιεσδήποτε και όλες τις απώλειες, ευθύνες, έξοδα, ζημιές και 

κόστη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και των 

δικαστικών εξόδων που προκύπτουν κατά της Brunswick σχετικά με τις εν 



 

 

λόγω πράξεις. Η Brunswick διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να 

αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε 

ζητήματος που υπόκειται σε αποζημίωση και σε αυτήν την περίπτωση 

συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την Brunswick για την υπεράσπιση του εν 

λόγω ζητήματος. 

16. Δικαιοδοσία, Αγγλική γλώσσα 

Ο Ιστότοπος ελέγχεται από την Brunswick, από τα γραφεία της, που 

βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι νόμοι της Πολιτείας 

του Ιλλινόις διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση του Ιστότοπου. Αν ο 

Ιστότοπος προσπελαστεί από τοποθεσία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, 

αυτό γίνεται με δικό σας αποκλειστικό κίνδυνο και διακριτική ευχέρεια, με την 

κατανόηση ότι οι νόμοι που ισχύουν σε μια ξένη τοποθεσία μπορεί να μην 

ισχύουν για τον Ιστότοπο. Η αρχική έκδοση και η υπερισχύουσα έκδοση των 

παρόντων Όρων θα είναι η έκδοση που χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα. 

Όλες οι μεταφράσεις των παρόντων Όρων σε άλλες γλώσσες θα γίνονται μόνο 

για λόγους ευκολίας και δεν θα ελέγχουν το νόημα ή την εφαρμογή των 

παρόντων Όρων. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που 

απαιτούνται ή επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους πρέπει να είναι στην 

αγγλική γλώσσα και η ερμηνεία και εφαρμογή των εν λόγω ειδοποιήσεων και 

άλλων επικοινωνιών θα βασίζεται αποκλειστικά στην αγγλική έκδοση αυτών. 

17. Σύνολο της συμφωνίας 

Οι παρόντες Όροι, μαζί με οποιεσδήποτε δημοσιευμένες πολιτικές ή κανόνες 

λειτουργίας, αποτελούν την πλήρη κατανόηση της Brunswick και των 

Χρηστών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη ή νεότερη 

επικοινωνία και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ των μερών σχετικά 

με τον Ιστότοπο. 

18. Διαχωρισμός 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι παράνομη, 

άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

19. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 



 

 

Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους παρόντες Όρους ή τον Ιστότοπο μπορούν 

να απευθύνονται σε εμάς στα παρακάτω. Σε περίπτωση που εσείς ή οι 

υπάλληλοι ή εκπρόσωποί σας καλέσετε την Brunswick, αναγνωρίζετε και 

συμφωνείτε ότι οι εν λόγω τηλεφωνικές επικοινωνίες μπορεί να 

παρακολουθούνται και να καταγράφονται για να διασφαλιστεί η ποιότητα της 

υπηρεσίας και να παραχθεί ένα ακριβές αρχείο της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

και το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας μπορεί να γνωστοποιηθεί 

σε τρίτους και δεν θεωρείται εμπιστευτική πληροφορία. 

• e-mail: privacy@brunswick.com 

• τηλέφωνο: (847) 735-4002 ή 855-283-1103 

• ταχυδρομείο: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας. 
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