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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ HOSTING
ΤΥΠΟΣ SERVER
SMALL

BASIC

SUPER BASIC

ADVANCED

SUPER PRO

PROFESSIONAL

DOMAIN NAME
Σημείωση: Αν το domain name δεν είναι κατοχυρωμένο , θα πρέπει να κάνετε και αίτηση κατοχύρωσής του. Η αίτηση
συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα τέλη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ( Το αντικείμενο ενασχόλησης του site )

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
0120 348334 7872

IBAN: GR9301200340000000083347872

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

142/44014099

IBAN: GR8201101420000014244014099

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

0026 0072 78 02000 71822

IBAN: GR18026 0072 0000 780 2000 71822

( ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ FΑΧ ΣΤΟ 210 92.11.596 )
Β) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
VISA

MASTERCARD

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΛΗΞΗ(mm/yy)

Γ) ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

+ ΦΠΑ =

με τον εξής διακανονισμό πληρωμής

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1

Media Power LTD – The Web Power
Μιρτσιέφσκυ 9Α Κουκάκι Τ.Κ. 11741
Τηλ: 2109211597
Fax: 2109211596
http://thewebpower.com sales@thewebpower.com
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ VIRTUAL SERVER ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
H MEDIA POWER LTD (THE WEB POWER.COM) διαθέτει χώρο στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ για την προβολή εταιρειών
μέσω των προσφερομένων από αυτήν virtual web servers και από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως
provider.
Ο έτερος συμβαλλόμενος ____________________________________________________ ( πελάτης ),
θέλει να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από τον provider, virtual server για τους
δικούς του σκοπούς.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από
κανέναν, έτσι ο provider δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του ΙΝΤΕΡΝΕΤ θα έχει
πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. Ο provider όμως θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο
server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
1. Ο πελάτης συμφωνεί για την ενοικίαση του

VIRTUAL SERVER

με όνομα χώρου (domain name)

__________________________________ τύπου ____________________________________
για χρονικό διάστημα ενός χρόνου , ξεκινώντας από

/

/

έως

/

/

2. Η αμοιβή ενοικίασης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πληρώνεται μετρητοίς με την υπογραφή του
συμβολαίου, ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες ή ανάγκες
γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται σύμφωνα με τον υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο του
virtual server.
ΦΟΡΟΙ
Ο provider δεν είναι υπεύθυνος για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα
και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον
πελάτη μέσω του προσφερόμενου VIRTUAL SERVER. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για
τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες
που διαθέτει , ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του provider για την κατασκευή, συντήρηση,
διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του virtual server που του έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο αυτών των υπηρεσιών, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται
ξεχωριστά.
2. Ο πελάτης μπορεί να μην χρησιμοποιήσει όλες τις στην παράγραφο 1 περιγραφόμενες πρόσθετες
υπηρεσίες του provider , αλλά σε αυτήν την περίπτωση βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει”
(τροφοδοτεί) τον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από τον
provider για να λειτουργήσει.
Ο πελάτης σε αυτήν την περίπτωση κατανοεί ότι η διαχείριση και χρησιμοποίηση του virtual server
προϋποθέτει ένα επίπεδο γνώσης στην χρήση γλωσσών ΙΝΤΕΡΝΕΤ, πρωτοκόλλων και λογισμικού. Το
επίπεδο αυτό των γνώσεων διαφοροποιείται εξαρτώμενο από την προσδοκώμενη χρήση και το επιθυμητό
περιεχόμενο που θέλει ο πελάτης να έχουν οι σελίδες του.
Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν χρησιμοποιεί τις πρόσθετες υπηρεσίες του provider συμφωνεί ότι έχει
τις απαραίτητες γνώσεις για όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες ή για αυτές που δεν χρησιμοποιεί. Ο πελάτης
συμφωνεί ότι δεν είναι υπεύθυνος ο provider να προσδώσει αυτές τις γνώσεις .
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3. Ο provider δεν ασκεί έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το
δίκτυο. Ο provider δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο
διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών του. Ο provider δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα
οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων
από άλλους και δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε
αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας
καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή
παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι υπ΄ευθύνη
αυτού που την χρησιμοποιεί και ο provider δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα
οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο
(backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο. Ο provider δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος. Ο provider δεν εγγυάται
ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία ο provider δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που
προσφέρει. Ο provider έχει την δυνατότητα να απορρίψει άμεσα υλικό που διοχετεύεται στον virtual server
που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση
πνευματικών δικαιωμάτων , copyright, είναι πορνογραφικού περιεχομένου, αντιβαίνει οποιονδήποτε άλλο
νόμο ή εμποδίζει την σωστή λειτουργία του εξυπηρετητή υπολογιστή server ή αντιβαίνει με τους κανόνες
που έχουν θεσπιστεί και αναφέρονται από τον provider. Σε τέτοια περίπτωση ο provider ειδοποιεί τον
πελάτη και αν αυτός δεν συμμορφωθεί το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.. Ο provider μπορεί επίσης
να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (spam mail) με σκοπό την διαφήμιση των σελίδων του πελάτη. Ο τρόπος αυτός διαφήμισης
είναι κατακριτέος, στην συνείδηση ολόκληρης της κοινότητας των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το
ΙΝΤΕΡΝΕΤ και βλάπτει την φήμη και αξιοπιστία και του πελάτη αλλά και του provider.
To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε αποκτήσει
πρόσβαση στον server μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία . Ο
provider δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει
μετά την διακοπή σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από τον
provider σε περίπτωση παραβάσεως των όρων του από τον πελάτη.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει
μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες τον
provider και θα τον καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των
δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας
εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον του provider εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων
πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του virtual server.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το
είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Ο πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει αυτή την συμφωνία ούτε τον virtual server χωρίς την γραπτή
συγκατάθεση του provider.
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Το συμφωνητικό αυτό αποτελούμενο από δύο (2) σελίδες διαβάστηκε προσεκτικά και έγινε πλήρως
κατανοητό από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε αλλαγή ή μετατροπή του παρόντος γίνεται μόνο με
γραπτή συμφωνία και των δύο μερών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η΄ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τ.Κ.

ΑΦΜ

ΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ( ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η΄ ΦΕΚ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ )

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΟΥ
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η΄ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

____ / _____ / _____

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ SERVER

(ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ SERVER)

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΤΑΥΤ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

T.K.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FΑΧ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
( Σε αυτό το email θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες φιλοξενίας server )
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