ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 08/07/2022
1. Γενικά
1.1. Τι είναι: Η Υπηρεσία JukeBooks είναι μια συνδρομητική υπηρεσία παροχής
περιεχομένου ηχητικών βιβλίων, η οποία είναι προσβάσιμη, ύστερα από
ενεργοποίηση ατομικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο www.jukebooks.gr.
Μετά την ενεργοποίηση του ατομικού λογαριασμού η πρόσβαση και χρήση της
υπηρεσίας γίνεται μόνο μέσω συσκευών (smartphones και tablets) με λογισμικό IOS
ή Android με εγκατάσταση και χρήση της ομώνυμης ηλεκτρονικής εφαρμογής, η
οποία είναι διαθέσιμη στο AppStore και στο PlayStore (εφεξής η «Υπηρεσία
JUKEBOOKS»). Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS, όπου περιλαμβάνονται τίτλοι βιβλίων από ελληνικούς εκδοτικούς
οίκους, και έχουν τη δυνατότητα λήψης του περιεχομένου αυτής για εκτός σύνδεσης
ακρόαση. Στην βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται τίτλοι βιβλίων από ελληνικούς
εκδοτικούς οίκους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από συνεντεύξεις των
συντελεστών (εφεξής το «Περιεχόμενο»).
1.2. Περιοχή: Η Υπηρεσία JUKEBOOKS παρέχεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
1.3. Αντίτιμο: Η Υπηρεσία JUKEBOOKS παρέχεται στους χρήστες έναντι μηνιαίου
ή ετήσιου χρηματικού αντιτίμου (εφεξής η «Συνδρομή»).
1.4. Πάροχος: Η Υπηρεσία JUKEBOOKS παρέχεται από την εταιρεία με την
επωνυμία ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ (Αρ. ΓΕΜΗ: 159287801000) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Γκύζη 3 και
Αιγιαλείας 101, ΤΚ 15125, Μαρούσι, Αττική) (εφεξής η «ANTENNA
ΕΚΔΟΤΙΚΗ»).
1.5. Προϋποθέσεις: Προϋπόθεση για να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενό της, είναι να είστε
ηλικίας 18 ετών και άνω. Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία JUKEBOOKS,
εγγυάσθε ότι τα στοιχεία και πληροφορίες εγγραφής σας είναι αληθή, πλήρη και
ακριβή, και θα ενημερώνετε τα στοιχεία σας σε περίπτωση που αυτά μεταβληθούν. Η
πρόσβασή σας στο Περιεχόμενο της Υπηρεσίας JUKEBOOKS είναι διαθέσιμη μόνο
έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, και εφόσον έχετε πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
1.6. Αποδοχή Όρων: Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία JUKEBOOKS,
αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, που διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS, την πρόσβασή σας στο περιεχομένου ηχητικών βιβλίων, και σε κάθε
άλλο θέμα που σχετίζεται με την χρήση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS.
2. Αναλυτικά η Υπηρεσία JUKEBOOKS

1

2.1. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία JUKEBOOKS και η δυνατότητα παρακολούθησης
του Περιεχομένου της γίνεται (i) ύστερα από ενεργοποίηση ατομικού λογαριασμού
στο διαδικτυακό τόπο www.jukebooks.gr, και (ii) μέσω συσκευών (smartphones και
tablets) με λογισμικό IOS ή Android, με εγκατάσταση και χρήση της ομώνυμης
ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διατίθεται μέσω του Google Play Market και του
Apple store.
2.2. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ, οι συνδεδεμένες και θυγατρικές της εταιρείας,
καθώς και οι προστηθέντες τους ή το προσωπικό ή τα στελέχη τους, δεν ευθύνονται
για τυχόν αδυναμία πρόσβασης στην Υπηρεσία JUKEBOOKS μέσω των
συνδεδεμένων συσκευών ή λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο με την
απαιτούμενη ταχύτητα και δεν παρέχουν οποιονδήποτε εξοπλισμό προς τον
συνδρομητή, τερματικό ή άλλο, μέσω του οποίου θα δίνεται η πρόσβαση στην
Υπηρεσία JUKEBOOKS.
2.3. Οφείλετε να διαφυλάξετε με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία πρόσβασης στην
Υπηρεσία JUKEBOOKS καθώς είστε υπεύθυνοι για κάθε διαρροή ή μη
εξουσιοδοτημένη χρήση και πρόσβαση. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει υπάρξει
μη εξουσιοδοτημένη ή απατηλή εν γένει πρόσβαση στην Υπηρεσία JUKEBOOKS,
παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως την ομάδα υποστήριξης πελατών στο
support@jukebooks.gr.
2.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε στους απαραίτητους κατά τη κρίση μας
απομακρυσμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουμε τα στοιχεία αναγνώρισης
ενός υποψηφίου συνδρομητή, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους καθώς και την
εφαρμοστέα νομοθεσία.
2.5. Το Περιεχόμενο της Υπηρεσίας JUKEBOOKS, συμπεριλαμβανομένης της
βιβλιοθήκης περιεχομένου, είναι δυναμικό και υπόκειται σε αλλαγές από καιρό σε
καιρό κατά τη κρίση μας. Σε περίπτωση μεταβολών στο Περιεχόμενο διατηρούμε το
δικαίωμα να μεταβάλουμε τις χρεώσεις της Συνδρομής προβαίνοντας και σε αύξηση
των χρεώσεων αυτών, με προηγούμενη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο
www.jukebooks.gr, όπου φιλοξενείται η Υπηρεσία JUKEBOOKS και με σχετική
ενημέρωσή σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2.6. Ενημερώνεστε σε κάθε περίπτωση για την επιτυχημένη εγγραφή σας και την
ενεργοποίηση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο e-mail που μας έχετε δηλώσει.
3. Χρεώσεις – Έξοδα – Λογαριασμοί
3.1. Δοκιμαστική Περίοδος: Σας παρέχουμε δοκιμαστική χρήση της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών
(εφεξής η «Δοκιμαστική Περίοδος»). Για να κάνετε χρήση της Δοκιμαστικής
περιόδου, χρειάζεται να έχετε έγκυρα και σε ισχύ στοιχεία χρέωσης από τα
προτεινόμενα παρακάτω στη παράγραφο 3.2. Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικώς σε
σχετική διαθέσιμη προωθητική ενέργεια, η Δοκιμαστική Περίοδος αφορά τους νέους
συνδρομητές στην υπηρεσία. Ο νέος συνδρομητής επιτρέπεται να κάνει χρήση της
Δοκιμαστικής Περιόδου με το επιλεγμένο στοιχείο χρέωσης μόνο μια φορά. Μετά τη
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Δοκιμαστική Περίοδο, η Υπηρεσία JUKEBOOKS παρέχεται μόνο με χρέωση της
Συνδρομής, η χρέωση της οποίας αρχίζει αυτόματα.
3.2. Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω της Stripe, η οποία αποτελεί
τρίτο φορέα είσπραξης πληρωμών (εφεξής η «Υπηρεσία Πληρωμών»). Πριν από
την ολοκλήρωση των συναλλαγών σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Jukebooks
θα πρέπει να μελετήσετε και να αποδεχθείτε τους όρους της Υπηρεσίας Πληρωμών.
3.3. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι, εκτός από τη λειτουργία του περιβάλλοντος
διεπαφής όπου πραγματοποιούνται οι πληρωμές, δεν ελέγχουμε και δεν δυνάμεθα να
ελέγξουμε τις λειτουργίες των εργαλείων επεξεργασίας της Υπηρεσίας Πληρωμών.
3.4. Όλες οι πληρωμές στην ηλεκτρονική εφαρμογή Jukebooks γίνονται μέσω της
Υπηρεσίας Πληρωμών. Στην Υπηρεσία Πληρωμών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
όλες τις κύριες χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες VISA ή MASTERCARD.
Απαγορεύονται αυστηρά οι μη ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως ενδεικτικά οι πληρωμές
με μετρητά, ή οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές που δεν πραγματοποιούνται μέσω της
Υπηρεσίας Πληρωμών και ενδέχεται να οδηγήσουν στην απομάκρυνσή σας από την
Υπηρεσία JUKEBOOKS.
3.5. Το χρονοδιάγραμμα της μεταφοράς της πληρωμής από την Υπηρεσία Πληρωμών
από και προς τους χρήστες εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την πολιτική και τις
λειτουργίες της Υπηρεσίας Πληρωμών.
3.6. Οι χρήστες πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν
πληρωμές με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει
πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε
αμέσως με την τράπεζά σας ή άλλη αρμόδια αρχή και αναφέρετε το γεγονός. Η
ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με μη εξουσιοδοτημένες
πληρωμές και δεν δύναται να ενεργήσει για λογαριασμό ή κατ’ εντολήν σας για την
ανάκληση αυτών.
3.7. Ειδικότερα για τη Συνδρομή:
i. Οι προσφερόμενες Συνδρομές είναι διαθέσιμες εδώ.
ii. Όλοι οι τύποι Συνδρομών, ενεργοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο
www.jukebooks.gr, βάσει της διαδικασίας εγγραφής που εμφαίνεται εκεί και
ανανεώνονται αυτόματα κατά τη λήξη τους με τη συμπλήρωση της διάρκειάς τους,
εκτός αν προβείτε σε ακύρωσή ή διακοπή τους, όπως προβλέπεται κατωτέρω.
iii. Θα έχετε τη δυνατότητα πριν από την εγγραφή σας σε οποιοδήποτε τύπο
Συνδρομής, να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας καθώς και τα ατομικά σας
στοιχεία και τα στοιχεία πληρωμής. Η περίοδος της αυτόματης ανανέωσης θα έχει
την ίδια διάρκεια με την αρχική περίοδο της Συνδρομής, με την επιφύλαξη
οποιασδήποτε άλλης ενημέρωσής σας κατά τον χρόνο της δέσμευσης αγοράς της
Υπηρεσίας JUKEBOOKS.
iv. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταβάλουμε την
παραπάνω τιμολογιακή πολιτική, εφαρμόζοντας προηγούμενη σχετική ενημέρωση
τουλάχιστον 15 ημερών, η οποία ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο
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www.jukebooks.gr, στον οποίο φιλοξενείται η Υπηρεσία JUKEBOOKS, και θα
λαμβάνετε σχετική ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
v. Αποδέχεστε ότι θα σας στέλνουμε κάθε πληροφορία και φορολογικό παραστατικό
που συνδέεται με τον λογαριασμό σας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και στη
διεύθυνση e-mail που μας έχετε δηλώσει.
vi. Κατά καιρούς ενδέχεται να προσφέρουμε ειδικά προγράμματα, προσφορές,
εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.
4. Διακοπή και τερματισμός
4.1. Με την εγγραφή σας σε μια Συνδρομή, και εφόσον δεν την
ακυρώσετε/διακόψετε, μας δίνετε εξουσιοδότηση για ανανέωση της Συνδρομής μέσω
της καθορισμένης χρέωσης και επιλεγμένου τρόπου πληρωμής.
4.2. Μπορείτε να ακυρώσετε την Συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή ως εξής:
Μεταβαίνετε στον διαδικτυακό τόπο www.jukebooks.gr, στον προσωπικό
λογαριασμό σας, και ακολουθήστε τις οδηγίες για απενεργοποίηση της αυτόματης
ανανέωσης.
ή
Μεταβαίνετε στον διαδικτυακό τόπο www.jukebooks.gr, και στον προσωπικό
λογαριασμό σας, και ακολουθήστε τις οδηγίες για ακύρωση λογαριασμού.
Διευκρινίζουμε ότι (α) τυχόν διαγραφή της εφαρμογής από τη συσκευή σας δεν
συνεπάγεται ακύρωση της Συνδρομής και (β) η ακύρωση σταματά την όποια χρέωσή
σας από τον επόμενο ημερολογιακό μήνα και μετά.
4.3. Σε περίπτωση ακύρωσης της μηνιαίας ή ετήσιας Συνδρομής πριν από τη λήξη της
προπληρωμένης περιόδου ισχύος της, η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ δεν υποχρεούται να
σας επιστρέψει ή να πιστώσει χρήματα για τη μη ολοκληρωμένη περίοδο Συνδρομής.
Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση στην υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη έως τη λήξη
της τρέχουσας καταβλημένης Συνδρομής.
4.4. Αναγνωρίζετε ότι έπειτα από την εγγραφή και την επιβεβαίωση αγοράς ή και
χρήσης του περιεχομένου της Υπηρεσίας JUKEBOOKS, παραιτείστε από το
δικαίωμα υπαναχώρησης.
5. Περιεχόμενο και σχετικά δικαιώματα
5.1. Κάθε περιεχόμενο, εφαρμογή λογισμικού, υλικό της Υπηρεσίας JUKEBOOKS
και γενικά όλες οι πληροφορίες, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εμπορικά σήματα, τα
domain names και οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα ή δικαίωμα της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία ή αντικείμενο αδείας της
ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή/και τρίτων δικαιοπαρόχων της, δημιουργών ή νόμιμων
δικαιούχων αυτών και προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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5.2. Η Υπηρεσία JUKEBOOKS, το λογισμικό και το Περιεχόμενο με Συνδρομή στο
οποίο αποκτάτε πρόσβαση, παρέχονται με περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια
χρήσης σε εσάς, δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε εσάς, ενώ η ANTENNA
ΕΚΔΟΤΙΚΗ και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν τη κυριότητα επί αυτών.
5.3. Σας παρέχουμε πρόσβαση στην Υπηρεσία JUKEBOOKS αποκλειστικά και μόνο
από την οικία σας και για ιδιωτική/οικιακή μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται ρητώς
η διάθεση του περιεχομένου της Υπηρεσίας JUKEBOOKS, σε άτομα εκτός της οικίας
σας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είτε ευκαιριακά, είτε συστηματικά. Αποδέχεστε ότι
απαγορεύεται ρητά η χρήση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS για εμπορική χρήση και
εκμετάλλευση ή για δημόσια προβολή (όπως ενδεικτικά σε χώρους συνάθροισης,
καταστήματα, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια κοκ).
5.4. Σε σχέση με την Υπηρεσία JUKEBOOKS και το Περιεχόμενο που διατίθεται
μέσω αυτής, απαγορεύονται τα εξής:
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Η οποιαδήποτε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση του
λογισμικού που συνδέεται με την εφαρμογή ή άλλων λογισμικών που συνδέονται
με την Υπηρεσία JUKEBOOKS και ανήκουν στην ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή
στους δικαιοπαρόχους της, ή η οποιαδήποτε παράκαμψη ή απενεργοποίηση ή
αφαίρεση στοιχείων ή γνωστοποιήσεων ή η άντληση δεδομένων ή εξαγωγή ή
συγκέντρωση δεδομένων, με αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα πρόσβασης στην
Υπηρεσία JUKEBOOKS.
Αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδιανομή, απόσπαση (ripping), εγγραφή, μεταφορά,
εκτέλεση, δημιουργία πλαισίων, σύνδεση ή προβολή στο κοινό, μετάδοση ή
διάθεση στο κοινό, ή κάθε άλλη χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά από το
εφαρμοστέο δίκαιο ή που παραβιάζει με άλλον τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Εισαγωγή ή αντιγραφή τοπικών αρχείων τα οποία δεν έχετε το νόμιμο δικαίωμα
να εισαγάγετε ή να αντιγράψετε με αυτόν τον τρόπο.
Μεταφορά προσωρινά αποθηκευμένων αντιγράφων του Περιεχομένου από μια
εξουσιοδοτημένη συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή με οποιονδήποτε
τρόπο.
Παράκαμψη οποιασδήποτε τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από την ANTENNA
ΕΚΔΟΤΙΚΗ,
τους
δικαιοπαρόχους
της
ή
οποιονδήποτε
τρίτο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή άλλων περιορισμών πρόσβασης σε
περιεχόμενο που εφαρμόζονται από την ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή τους
δικαιοπαρόχους της.
Παράκαμψη ή αποκλεισμός διαφημίσεων ή δημιουργία ή διανομή εργαλείων που
έχουν σχεδιαστεί για τον αποκλεισμό διαφημίσεων.
Αφαίρεση ή τροποποίηση οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικού
δικαιώματος, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
(μεταξύ άλλων με σκοπό τη συγκάλυψη ή την αλλαγή οποιασδήποτε ένδειξης
περί ιδιοκτησίας ή προέλευσης).
Διαγραφή ή τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας JUKEBOOK ή
του Περιεχομένου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους Όρους Χρήσης, ή
Παροχή του κωδικού πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή χρήση του
ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου ατόμου.
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6. Θέματα Ευθύνης
6.1. Η Υπηρεσία JUKEBOOKS και το περιεχόμενό της παρέχονται από την
ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ «ως έχουν», διαμορφώνονται, ελέγχονται και
τροποποιούνται εξ ολοκλήρου από την ίδια ή/και τους δικαιοπαρόχους της και
διέπονται από τους παρόντες Όρους.
6.2. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άρτια
λειτουργία και παροχή της Υπηρεσίας JUKEBOOKS χωρίς ωστόσο να εγγυάται την
αδιάλειπτη παροχή της Υπηρεσίας JUKEBOOKS και του Περιεχομένου.
6.3. Σε κάθε περίπτωση η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή/και οι συνδεδεμένες και
θυγατρικές της εταιρίες δεν ευθύνονται για ενέργειες τρίτων, ούτε αναλαμβάνουν
ευθύνη για δυσλειτουργίες της Υπηρεσίας JUKEBOOKS ή οποιαδήποτε ζημία,
θετική ή αποθετική ή διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να προκύψουν στον χρήστη
κατά τη χρήση ή από τη χρήση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS λόγω της λειτουργίας
της (ενδεικτικά καθυστέρηση της μετάδοσης στο Περιεχόμενο ή αποτυχία της
σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια αιτία) ή για τυχόν βλάβη στις συσκευές
που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στην Υπηρεσία JUKEBOOKS.
6.4. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή/και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές της εταιρίες
δεν εγγυώνται και δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την αξιοπιστία,
χρησιμότητα, χρηστότητα ή καταλληλόλητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε
σκοπό. Ο συνδρομητής δεν μπορεί να βασίσει τη συμπεριφορά του σε οποιαδήποτε
πληροφορία περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο και ο πάροχος της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες που έχουν
ενσωματωθεί στο Περιεχόμενο της Υπηρεσίας JUKEBOOKS και δεν προέρχονται
από τον ίδιο αλλά από τρίτους.
6.5. Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό τη πρόκληση βλάβης στα συστήματα, τις
εφαρμογές, το Περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία της Υπηρεσίας JUKEBOOKS,
όπως επίσης οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το
όνομα, τη φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή της ANTENNA
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή/και των συνδεδεμένων και συγγενών της εταιριών αποτελούν, μεταξύ
άλλων, και ποινικά αδικήματα και μας παρέχουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε
νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων αναφορικά με τη προάσπιση των δικαιωμάτων
μας. Το αυτό θα ισχύει για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρό σε
καιρό οδηγίες μέσω των παρόντων Όρων αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και
πρόσβασης στην Υπηρεσία JUKEBOOKS.
6.6. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ θα ενημερώνει τους χρήστες εύλογα και χωρίς
καθυστέρηση, για τυχόν (i) διακοπή της Υπηρεσίας JUKEBOOKS λόγω συντήρησης
των συστημάτων της ή αναθεώρησης του περιεχομένου, (ii) μη διαθεσιμότητα λόγω
βλάβης ή τεχνικής δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας JUKEBOOKS για λόγους που
οφείλονται σε τυχαίο συμβάν ή/και σε οποιουδήποτε άλλο γεγονός δεν ήταν δυνατό
να προβλεφθεί από την εταιρία, περιλαμβανομένων γεγονότων ανωτέρας βίας. Στη
περίπτωση αυτή ο συνδρομητής δεν θα δικαιούται αποζημίωση για το διάστημα
διακοπής της Υπηρεσίας JUKEBOOKS, ενώ εφόσον η μη διαθεσιμότητα της
Υπηρεσίας JUKEBOOKS, εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα της ANTENNA
ΕΚΔΟΤΙΚΗ, διήρκησε άνω των 48 ωρών, δικαιούται επιστροφή κατ΄ αναλογία
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μέρους της Συνδρομής, στο οποίο ποσό εξαντλείται και η όποια απαίτηση του χρήστη
σχετικά.
7. Προσωπικά Δεδομένα
7.1. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα κάθε χρήστη της Υπηρεσίας JUKEBOOKS και για τη
προστασία αυτών των δεδομένων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία.
7.2. Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας JUKEBOOKS, αποδέχεται ότι τα προσωπικά
δεδομένα του τα οποία ο ίδιος έθεσε στη διάθεση της ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ στα
πλαίσια παροχής της Υπηρεσίας JUKEBOOKS θα χρησιμοποιούνται από την ίδια
αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς
και για ενημέρωση για προωθητικές ενέργειες, εκτός αν κατά την εγγραφή ο
συνδρομητής έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την επεξεργασία δεδομένων του για
σκοπούς προώθησης της Υπηρεσίας JUKEBOOKS.
7.3. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ και
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με την ίδια στα πλαίσια παροχής της
Υπηρεσίας JUKEBOOKS, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή ή φορέας.
7.4. Αναφορικά με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τα
εναντίωσης ή/και υποβολής καταγγελίας παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.
Η πολιτική αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της
παροχής της Υπηρεσίας JUKEBOOKS.
8. Περιορισμοί Αποδέκτης Χρήσης
Κατά την χρήση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS υποχρεούστε:
8.1 Να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία JUKEBOOKS με οιονδήποτε παράνομο
τρόπο, για οιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οιονδήποτε τρόπο που δεν συνάδει με
τους Όρους Χρήσης, ή ενεργείται με δόλο ή κακόβουλα, για παράδειγμα, εισάγοντας
κακόβουλο κώδικα, συμπεριλαμβανομένων ιών ή επιβλαβών στοιχείων στην
Υπηρεσία JUKEBOOKS,
8.2 Να μην παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τη χρήση της
Υπηρεσίας JUKEBOOKS,
8.3 Να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία JUKEBOOKS κατά τρόπο που θα
μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει, επηρεάσει ή θέσει σε κίνδυνο
τα συστήματα ή την ασφάλεια μας ή να παρεμποδίσει άλλους χρήστες, και
8.4 Να μην αναρτάτε περιεχόμενο, το οποίο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή
δικαιώματα τρίτων (όπως περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό,
προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος,
βλάσφημο, ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα
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πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προσωπικότητας ή/και
προσωπικά δεδομένα τρίτων).
8.5 Να μην συλλέγετε οιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα από την Υπηρεσία
JUKEBOOKS ή να προσπαθείτε να αποκρυπτογραφήσετε μεταδόσεις από ή προς
διακομιστές που εκτελούν Υπηρεσία JUKEBOOKS,
8.6 Η εν γένει χρήση της Υπηρεσίας JUKEBOOKS από εσάς: (α) δεν προσβάλλει με
κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δεν συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή
προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα
χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή,
τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων,
(δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και
(ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή
οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς,
παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως.
8.6 Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ
διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρήστη που παραβιάζει
τους περιορισμούς αποδεκτής χρήσης, χωρίς υποχρέωση επιστροφής ή πίστωσης
χρημάτων για τη μη ολοκληρωμένη περίοδο Συνδρομής, και επιφυλάσσεται ρητώς να
ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, χωρίς να αποκλείεται ευθύνη του Χρήστη προς
αποζημίωση της ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ για κάθε βλάβη που τυχόν υποστεί η
τελευταία οφειλόμενη σε παραβίαση των περιορισμών αποδεκτής χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση, η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου
δικαιώματός της διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να
διαγράψει περιεχόμενο, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους
όρους της παρούσας, ή αποτελεί ακατάλληλο περιεχόμενο ή είναι προσβλητικό,
παράνομο ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου, χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω αναφορά του ζητήματος στις αρμόδιες
αρχές κατά την ανέλεγκτη κρίση της ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Διευκρινίζεται ότι
αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που
υποβάλλει ή ανεβάζει στην Υπηρεσία JUKEBOOKS είναι ο εκάστοτε χρήστης.
9. Τελικοί Όροι
9.1. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν
μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτούς τους Όρους
Χρήσης, ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό. Ο χρήστης απαγορεύεται ρητά να
εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει, έστω και μερικά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε οιονδήποτε τρίτο, με επιφύλαξη
των παραπάνω οριζομένων για το επιτρεπτό της κοινής χρήσης της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS με άτομα εντός της οικίας του. Κάθε άλλη ενέργεια καθίσταται
αυτομάτως άκυρη.
9.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της παρούσας κριθεί μη έγκυρος, μη νόμιμος ή
μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπολοίπων
Όρων οι οποίοι θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται.
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9.3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη της ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ να
επιβάλει τα συμφωνηθέντα ή να επιδιώξει οποιοδήποτε δικαίωμά της από τους Όρους
αυτούς ή την κείμενη νομοθεσία δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση
από νόμιμο δικαίωμα της ίδιας ή των δικαιοπαρόχων της.
9.4. Η ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη μόνο ηλεκτρονικά,
για παράδειγμα μέσω ειδοποιήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω των τιμολογίων και
αποδείξεων πληρωμής που επίσης εκδίδονται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων και
ειδοποιήσεων στη διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην Υπηρεσία
JUKEBOOKS.
9.5. Κάθε κοινοποίηση εγγράφων προς την ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ, γίνεται στο
τόπο της έδρας της, εκτός αν έχει κοινοποιηθεί σχετική αλλαγή, στο πλαίσιο των
παρόντων Όρων.
9.6. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους καθώς και κάθε άλλο
υλικό, οδηγία και πολιτική, καθίσταται διαθέσιμο μέσω παραπομπών στους παρόντες
Όρους, θεωρουμένων όλων ως ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος των.
9.7. Το σύνολο των προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας
JUKEBOOKS με πάροχο την ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ διέπονται αποκλειστικά από
τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Σε
περίπτωση ύπαρξης αντιδικίας μεταξύ της ANTENNA ΕΚΔΟΤΙΚΗ και του
συνδρομητή, εφόσον δεν επιλυθεί με εξωδικαστική μέθοδο επίλυσης καταναλωτικών
διαφορών, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
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