
Όροι Χρήσης  

  

Εδώ αναφέρονται οι  Όροι Χρήσης της υπηρεσίας κατοχύρωσης domains 

από την M-STAT A.E. Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας αποδέχεστε ότι 

έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας. 

  

1. H υπηρεσία κατοχύρωσης domains είναι διαθέσιμη για τα domain .GR. 

 

2. Κατανοείτε ότι ένα domain που λήγει μπαίνει σε κατάσταση καραντίνας 

για 15 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ιδιοκτήτης του 

domain έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το domain του, διατηρώντας το.  

  

3. Η M-STAT A.E. δεν εγγυάται στον Πελάτη ότι η κατοχύρωση του 

domain που ζητά, είναι εγγυημένη μέσα από την υπηρεσία κατοχύρωσης 

domains. Επίσης, η M-STAT A.E. δεν είναι υπεύθυνη στην περίπτωση που 

δεν επιτευχθεί η κατοχύρωση ενός domain.  

  

4. Οι πελάτες θα χρεωθούν το κόστος της κατοχύρωσης domain για 2 

χρόνια τη στιγμή της παραγγελίας. 

    

5. Ως ημερομηνία λήξης θεωρείται η ημερομηνία που απελευθερώνεται το 

domain στην αγορά, μετά από τυχόν περιόδους καραντίνας.  

  

6. Η M-STAT A.E. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει 

οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για να ικανοποιήσει την 

ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, 

ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε 

πληροφορία ή υλικό, ολόκληρη ή μέρος της, κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρεια της.  

  

7. Το κόστος κατοχύρωσης domain είναι 28€ ανά domain για 2 χρόνια. Στις 

τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.  

 

8. Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με πληρωμή σε τράπεζα 

(Σύστημα ΔΙΑΣ) μέσω ταμείου, e-banking ή phone-banking, ο Πελάτης 

οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.  

 

9. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η εταιρία έλαβε την 

ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε 

τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η 

εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από 

ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης 

του email ενημέρωσης στην M-STAT) τότε η εταιρία διακόπτει τη 



λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες 

ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της 

προς τον Πελάτη. 

 

10. Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των 

συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η M-STAT δεν υποχρεούται σε επιστροφή 

του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την 

ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση 

που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την M-

STAT σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη. 

 

11. Η M-STAT, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από 

οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει 

από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρει. 


