Όροι Χρήσης
Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του fastravel και
προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται
στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση επιτρέπεται
κατόπιν (γραπτής) άδειας των διαχειριστών του fastravel. Οτιδήποτε άλλο, συνιστά
παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται ποινικά.

Διαφημίσεις – Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Το fastravel δε φέρει καμμία ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχουνε οι εταιρείες που
προβάλλονται, στον ιστότοπο καθώς ο χρήστης έχει άμεση και αποκλειστική επαφή με την
ίδια την εταιρεία. Ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το fastravel, δεν ευθύνεται άμεσα
ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία (υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική) τυχόν σας προκληθεί
από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων.

Αποποίηση ευθύνης
Tο fastravel δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι servers μέσω των οποίων τα περιεχόμενά του
τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια
συστατικά. Οποιαδήποτε ζημιά προέλθει εξ αιτίας των παραπάνω το κόστος των
ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης και σε
καμία περίπτωση το fastravel.

Προσωπικά Δεδομένα
Σας γνωστοποιούμε ότι δεν πραγματοποιείται λήψη και επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων επισκεπτών. Σας γνωστοποιούμε, τέλος, ότι τηρούνται στοιχεία για την
επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους, που είναι ανώνυμα και δεν
εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Αλλαγή όρων χρήσης (terms of use)
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου
από καιρό σε καιρό και η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο κατόπιν μιας τέτοιας αλλαγής, θα
τεκμαίρεται ως αποδοχή κάθε τέτοιας αλλαγής. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται αυτό
το αρχείο τακτικά για να διαπιστώσετε αν οι όροι χρήσης έχουν μεταβληθεί. Αν δεν
συμφωνείτε με κάποια από τις αλλαγές στους όρους χρήσης, μπορείτε να μην κάνετε
χρήση της Υπηρεσίας.

Αποποίηση Cookie
Ένα «cookie» είναι αποθηκευμένες πληροφορίες στον υπολογιστή του χρήστη από ένα
server και χρησιμοποιείται για να προσαρμόσει την υπηρεσία διαδικτύου του με κάποιο
τρόπο. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών που μπορεί να
χρειάζονται για να εκτελεστούν κάποιες λειτουργίες. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν
να μην δεχθούν τα cookies.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να προσωποποιήσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις. Επίσης,
μοιραζόμαστε πληροφορίες για την χρήση σας στην ιστοσελίδα μας με τα κοινωνικά μας
δίκτυα και τους συνεργάτες μας που ασχολούνται με διαφήμιση και ανάλυση
δεδομένων. Δείτε πληροφορίες.

Διεύθυνση:
Όθωνος Αμαλίας 12A,
Πάτρα, Αχαΐα, 26223
Tηλ.: +30 2610 622500
Fax: +30 2610 623574
E-mail: info@fastravel.gr

Δείτε το στο site: https://www.fastravel.gr/terms

