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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Η Επιχείρηση «NUTRITHEORIES», προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου 

www.nutritheories.gr υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες 

καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και 

υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να 

τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να 

επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν 

τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον 

παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στη NUTRITHEORIES. Τα ηλεκτρονικά αρχεία, 

έγγραφα, εικόνες, φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό, κείμενα και γενικά κάθε πνευματικό 

δημιούργημα που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο ανήκει στη NUTRITHEORIES και 

προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της NUTRITHEORIES, η οποιαδήποτε 

χρήση, εκμετάλλευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και 

των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση και όπου αυτό προβλέπεται στον 
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παρόντα ιστότοπο, επιτρέπεται η κοινοποίηση περιεχομένου του, μέσω της επιλογής «Share» του 

Facebook. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά 

στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό 

τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των 

σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους 

τελευταίους. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Η NUTRITHEORIES, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται 

ότι ο δικτυακός του τόπος (www.nutritheories.gr), καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και 

υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν 

εγγυάται πως ο δικτυακός του τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων 

παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν 

περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

Η NUTRITHEORIES δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο 

δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στο δικτυακό του τόπο. 

Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους 

παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες 

των πρώτων. 


