ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν σχετικά με την υπηρεσία αξιολογήσεων και κριτικών πελατών, τον
έλεγχο περιεχομένου και την υπηρεσία επικοινωνίας (εφεξής «Υπηρεσία») που προσφέρεται από την
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (εφεξής “LGE”). Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται συμπληρωματικά
με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και την Πολιτική Απορρήτου της LGE. Σε περίπτωση
αποκλίσεων, οι παρόντες Όροι Χρήσης υπερισχύουν σε σχέση με την Υπηρεσία.
Υποβάλλοντας οποιοδήποτε περιεχόμενο στην LGE, συμφωνείτε και εγγυάστε ότι:
- Είστε ο μοναδικός δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του
περιεχομένου αυτού.
- Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, παραιτείστε οικειοθελώς από οποιοδήποτε ηθικό δικαίωμα
μπορεί να έχετε σε αυτό το περιεχόμενο.
- Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύετε είναι αυθεντικό.
- Είστε τουλάχιστον 18 ετών.
- Η χρήση του περιεχομένου που παρέχετε δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν είναι
επιβλαβής για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης, συμφωνείτε και εγγυάστε ότι δεν θα υποβάλετε περιεχόμενο:
- Που είναι εν γνώσει σας ελλιπές, ανακριβές ή παραπλανητικό.
- Που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά
μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας τρίτων προσώπων.
- Που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, διάταγμα, απόφαση ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των διατάξεων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, την
προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την προστασία κατά των διακρίσεων ή την
παραπλανητική διαφήμιση).
- Που είναι ή θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι είναι δυσφημιστικό, απεχθές, συκοφαντικό, ειδεχθές,
μεροληπτικό ή προσβλητικό σε ζητήματα φύλου, φυλής ή θρησκείας ή ότι προκαλεί παράνομο
εκφοβισμό ή παρενόχληση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
- Για το οποίο έχετε λάβει αμοιβή οποιουδήποτε είδους, εκτός αν το γεγονός αυτό δηλώνεται ρητώς.
- Που περιλαμβάνει οποιουδήποτε είδους πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται άλλοι ιστότοποι,
διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμοί τηλεφώνου.
- Που περιέχει ιούς υπολογιστών, κακόβουλο λογισμικό ή οποιονδήποτε άλλο τύπο δυνητικά επιβλαβών
αρχείων ή προγραμμάτων υπολογιστή.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την LGE (και τους διευθυντές, στελέχη, αντιπροσώπους,
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, εργαζομένους και τρίτους συνεργαζόμενους με αυτήν
παρόχους υπηρεσιών) από κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή και αποζημίωση
(υφιστάμενη και μελλοντική) κάθε είδους και φύσης, γνωστού και αγνώστου, συμπεριλαμβανομένων
των εύλογων νομικών εξόδων, που τυχόν προκληθεί από παραβίαση των προαναφερθέντων δηλώσεων
και εγγυήσεων ή από παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος τρίτου.

Για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε, εγγυάστε στην LGE ένα μόνιμο, αμετάκλητο, απαλλαγμένο
από πνευματικά δικαιώματα και μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, πλήρους
διαγραφής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, πώλησης και
διανομής τέτοιου περιεχομένου, καθώς και ενσωμάτωσης σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία
γνωστή στον κόσμο χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την LGE κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια. Η LGE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να συνοψίσει ή να διαγράψει
οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον ιστότοπο της LGE που η LGE θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, ότι παραβιάζει τους κανόνες για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων
Όρων Χρήσης. Η LGE δεν εγγυάται ότι θα έχετε μέσω της LGE τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ή να
διαγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε υποβάλει. Οι αξιολογήσεις και τα γραπτά σχόλια
δημοσιεύονται συνήθως εντός δύο έως τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, η LGE διατηρεί το
δικαίωμα να αφαιρέσει ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει υποβληθεί για
οποιονδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε ότι εσείς, και όχι η LGE, είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που
υποβάλλετε. Κανένα περιεχόμενο που υποβάλλετε δεν θα δεσμεύει την LGE, τους αντιπροσώπους, τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τους συνεργάτες ή τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών και τους
αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Υποβάλλοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας σε σχέση με την αξιολόγηση και την
κριτική σας, συμφωνείτε ότι η LGE και οι συνεργαζόμενοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να
χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, προκειμένου να επικοινωνήσουν
μαζί σας σε σχέση με την κατάσταση της κριτικής σας και άλλους σχετικούς διαχειριστικούς σκοπούς.
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