
Σύμβαση άδειας χρήσης Τελικού Χρήστη  

Η παρούσα Σύμβαση άδειας χρήσης Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εκθεμάτων, των προγραμμάτων και άλλων συμφωνιών που ενσωματώνονται μέσω 
παραπομπής (Σύμβαση) είναι μια συμφωνία μεταξύ του Πελάτη ("εσείς" ή "σας") και της 
rankingCoach Gmbh (rankingCoach).  

Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό. Εάν δεν συμφωνείτε, μην 
χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό.  

Η παρούσα Σύμβαση άδειας χρήσης διέπει την πρόσβασή σας και τη χρήση του λογισμικού 
rankingCoach, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετιζόμενων μέσων, έντυπου υλικού, 
εφαρμογών ή / και τεκμηρίωσης, είτε ηλεκτρονικής είτε σε έντυπη μορφή από την Ημερομηνία 
έναρξης ισχύος (Λογισμικό), και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την 
rankingCoach (Υπηρεσίες). Ρητά κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η άδεια χρήσης του Λογισμικού 
παρέχεται μόνο σε συνδυασμό με την αγορά των Υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, 
αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να λάβετε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή προτροπή, 
ενημερωμένες εκδόσεις του Λογισμικού. Η Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Σύμβασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία κάνετε κλικ στο κουμπί "Αποδέχομαι" καθώς 
αυτή η ημερομηνία καταγράφεται από τους διακομιστές της rankingCoach.  

1. Γενικά  

α Η παρούσα Σύμβαση περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις του περιορισμένου δικαιώματός 
σας και της άδειας χρήσης του Λογισμικού αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από την rankingCoach (οι "Υπηρεσίες")  

β Ο όρος «Λογισμικό» περιλαμβάνει το λογισμικό rankingCoach, και μπορεί σε ορισμένες 
περιπτώσεις να περιλαμβάνει συναφή μέσα, έντυπο υλικό, «διαδικτυακή» ή ηλεκτρονική 
τεκμηρίωση και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτύου προς υποστήριξη ή προσθήκη 
στο Λογισμικό, καθώς και τυχόν ενημερώσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις , αναθεωρήσεις ή 
προσθήκες σε αυτά τα στοιχεία (Ενημερώσεις). Σημειώστε, ωστόσο, ότι όλο το λογισμικό, η 
τεκμηρίωση ή οι υπηρεσίες Ιστού που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό ή είναι προσβάσιμα μέσω 
του Λογισμικού, διέπονται από την παρούσα Σύμβαση.  

γ Το λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και βάσει της παρούσας Σύμβασης 



σας εκχωρείται άδεια χρήσης και δεν σας πωλείται. Κατά περίπτωση, το Λογισμικό μπορεί να 
συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήστη ή άλλες οδηγίες (Τεκμηρίωση). Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι 
διαθέσιμη είτε ως υλικό προς λήψη, είτε σε παραδοσιακή έντυπη μορφή είτε ως ιστοσελίδες. Η 
τεκμηρίωση προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της rankingCoach. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την Τεκμηρίωση μόνο σε συνδυασμό με την άδεια χρήσης του Λογισμικού.  

δ. Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και προς το Λογισμικό, παραμένουν και θα παραμένουν πάντοτε 
στην κυριότητα της rankingCoach ή/και των δικαιοπαρόχων της. «Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας» σημαίνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των 
τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών, των 
ηθικών δικαιωμάτων και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
καταχωρήσεων, των αιτήσεων και των δικαιωμάτων υποβολής αιτήσεων για καταχώρηση ή άλλη 
προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Το Λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και 
άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Λογισμικό διαθέτει άδεια χρήσης, δεν 
σας πωλείται και σας παρέχεται από τη  
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rankingCoach, για χρήση μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Όλα τα 
δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ειδικά βάσει της παρούσας Σύμβασης επιφυλάσσονται 
από την rankingCoach και των τρίτων δικαιοπαρόχων της. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν 
προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας της rankingCoach ή οποιουδήποτε άλλου μέρους από 
οποιοδήποτε αντίγραφο του Λογισμικού.  

Η rankingCoach μπορεί να προτείνει αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση, οι οποίες ισχύουν κατόπιν 
γραπτής ειδοποίησης προς εσάς. Εάν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν ουσιωδώς την παρούσα 
Σύμβαση, μπορείτε είτε (i) να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση και το δικαίωμά σας να 
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, ή (ii) να 
προτείνετε άλλους όρους και προϋποθέσεις έναντι αυτών που προτείνονται από την 
rankingCoach. Η rankingCoach μπορεί να επιλέξει να αναβάλει τις αλλαγές κατόπιν ειδοποίησής 
σας. Εάν η rankingCoach πράξει ως άνω, οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα ισχύσουν κατά την 
ανανέωση της παρούσας Σύμβασης. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς μετά την 
πραγματοποίηση αλλαγών σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις αλλαγές αυτές.  

2. Χορήγηση Άδειας - 
Πρόσβαση  

α. Χορήγηση άδειας. Η rankingCoach σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, περιορισμένη, 
προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρήσιμη περαιτέρω άδεια πρόσβασης και χρήσης του 
Λογισμικού (Άδεια), μόνο σε μορφή αντικειμενικού κώδικα, που σας παρέχεται από ή για 



λογαριασμό της rankingCoach αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Η 
Άδειά σας υπόκειται και εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή σας με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Οι ενημερώσεις και 
οι νέες εκδόσεις του Λογισμικού θα παρέχονται χωρίς χρέωση.  

β. Η άδειά σας προορίζεται μόνο για χρήση. Οι άδειες είναι μόνο για ατομική χρήση: δεν 
χορηγούνται για πολλαπλούς χρήστες, ανεξάρτητα από τη χρήση σε οποιοδήποτε θεσμικό 
περιβάλλον. Η άδεια δεν μπορεί να πωληθεί, να εκχωρηθεί βάσει αδείας, να ανταλλαχθεί ή να 
χρησιμοποιηθεί από άλλους. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
της άδειας χρήσης σας.  

γ. Αντίγραφα και Τροποποιήσεις. Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανίκευση, η αποσυμπίληση, η 
αποσυναρμολόγηση ή άλλως μετάφραση του Λογισμικού ή οποιασδήποτε άδειας που έχετε λάβει. 
Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να προσαρμόσετε το Λογισμικό ή οποιαδήποτε άδεια με 
οποιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού, της 
Τεκμηρίωσης και οποιασδήποτε άδειας που έχετε αποκτήσει, αποκλειστικά για λόγους 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Οποιαδήποτε τέτοια αντίγραφα του 
Λογισμικού, της τεκμηρίωσης ή της άδειας θα περιλαμβάνουν τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή 
άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που συμπεριλήφθηκαν σε αυτό το υλικό όταν τα λάβατε για 
πρώτη φορά. Εξαιρουμένης της εξουσιοδότησης αυτής της ενότητας, κανένα αντίγραφο του 
Λογισμικού, της τεκμηρίωσης ή της άδειας, ή οποιωνδήποτε τμημάτων αυτών, δεν μπορεί να 
δημιουργηθεί από εσάς ή οποιοδήποτε άτομο υπό την εξουσία ή τον έλεγχό σας.  

3. Τα Δικαιώματα και οι 
Υποχρεώσεις σας  

α. Τεκμηρίωση. Η Άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης τεκμηρίωσης που συνοδεύει το  

Λογισμικό με μοναδικό σκοπό τη χρήση των 
Υπηρεσιών.  

β. Όφελος. Το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της γραφικής διεπαφής χρήστη που διατίθεται 
από την rankingCoach και την εμφάνιση, λήψη και εξαγωγή δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
του Λογισμικού,  
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θα είναι προσβάσιμο και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εσάς και προς όφελός σας ή, εάν 
έχετε άδεια χρήσης της εταιρικής έκδοσης του Λογισμικού, προς όφελος των πελατών σας. γ. 
Ενέργειες που Απαγορεύονται Ρητά. Ως όρος της Σύμβασης, εκτός εάν και μόνο στον βαθμό που 
επιτρέπεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ή από την ισχύουσα νομοθεσία που δεν μπορεί να 



παρακαμφθεί από την παρούσα Σύμβαση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η:  

i. Δημοσίευση, προβολή, αποκάλυψη, ενοικίαση, μίσθωση, τροποποίηση, δανεισμός, 
διανομή ή δημιουργία παράγωγων  

έργων που βασίζονται στο Λογισμικό ή οποιοδήποτε μέρος του. ii. Αντιγραφή, 
αποσυμπίληση, ανάστροφη μηχανίκευση, αποσυναρμολόγηση, μετάφραση ή προσαρμογή 
του Λογισμικού ή  

άλλως μετατροπή του σε αναγνώσιμη από άνθρωπο μορφή. iii. Προσπάθεια δημιουργίας 
πηγαίου κώδικα από τον αντικειμενικό κώδικα του Λογισμικού. iv. Δημιουργία ενός 
αυτόνομου προϊόντος από οποιοδήποτε Λογισμικό τρίτου μέρους που περιέχεται στο  

Λογισμικό; ή v. Η περαιτέρω εκχώρηση 
μέσω άδειας χρήσης ή παραχώρηση του 
Λογισμικού.  

δ. Δεδομένα χρήστη. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα χρήστη που 
παρέχετε είναι ακριβή και πλήρη. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τυχόν δεδομένα χρήστη, 
όπως απαιτείται, για να τα διατηρήσετε ακριβή και πλήρη και να μην παραποιήσετε την ταυτότητά 
σας σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του Λογισμικού.  

ε. Πληρωμή. Συμφωνείτε να πληρώσετε στη rankingCoach όλες τις άδειες και άλλα τέλη που 
οφείλονται σε σχέση με το Λογισμικό (Τέλη). Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης της 
παρούσας Σύμβασης, η rankingCoach μπορεί αμέσως να αναστείλει ή να καταγγείλει τη Σύμβαση 
σε περίπτωση που δεν πληρώσετε οποιαδήποτε Τέλη καταστούν ληξιπρόθεσμα. Οποιαδήποτε 
αναστολή ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης δεν θα σας απαλλάξει από την υποχρέωσή σας 
να πληρώσετε όλα τα Τέλη που έχουν συγκεντρωθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
αναστολής ή καταγγελίας και θα βαρύνεστε με τυχόν έξοδα που σχετίζονται με οποιαδήποτε 
είσπραξη των Τελών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων και της εισπρακτικής 
εταιρείας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Tέλη πρέπει να καταβάλλονται προκαταβολικά 
στο νόμισμα που καθορίζεται από την rankingCoach. Τα τέλη δεν περιλαμβάνουν τους ισχύοντες 
φόρους και δεν υπόκεινται σε παρακρατήσεις, συμψηφισμούς, πιστώσεις ή άλλες μειώσεις. Η 
rankingCoach διατηρεί το δικαίωμα να σας τιμολογήσει για τους ισχύοντες φόρους, όπως οι φόροι 
πωλήσεων και χρήσης, οπότε η rankingCoach θα τους αποδώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή. 
Όλα τα Τέλη που δεν πληρώνονται όταν καταστούν ληξιπρόθεσμα θα φέρουν επιτόκιο 1,5% 
μηνιαίως ή το νόμιμο επιτόκιο που διέπει την παρούσα Σύμβαση. Ο υπολογισμός των τόκων θα 
αρχίσει τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και 
απαιτητά τα Τέλη.  

στ. Αναφορές Χρήσης, Παραβιάσεις Αδειών και Διορθωτικά Μέτρα. Η rankingCoach διατηρεί το 
δικαίωμα να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP 
διακομιστών, υλικού διακομιστή και άλλων πληροφοριών που κρίνονται σχετικές, για να 
διασφαλίσει ότι το Λογισμικό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 



Συμφωνείτε να μην αποκλείσετε, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, τη διαβίβαση δεδομένων που 
απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση. Οποιοσδήποτε αποκλεισμός 
δεδομένων που απαιτείται για συμμόρφωση βάσει της παρούσας Σύμβασης αποτελεί παραβίαση 
αυτής και θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.  

4. Περίοδος αξιολόγησης- Διάρκεια- Λήξη  
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α. Οι πελάτες της rankingCoach μπορούν να αξιολογήσουν το Λογισμικό για περίοδο 
δεκατεσσάρων ημερών (Δοκιμαστική Περίοδος) πριν από την αγορά άδειας. Με την αποδοχή και 
χρήση του Λογισμικού για μια Δοκιμαστική Περίοδο, αποδέχεστε όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Εάν μετά τη δοκιμή δεν επιθυμείτε να αγοράσετε άδεια, 
πρέπει να ενημερώσετε την rankingCoach για αυτήν την ακύρωση πριν από τη λήξη της 
Δοκιμαστικής Περιόδου. β. Η αρχική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι ένας μήνας (και στις 
δύο περιπτώσεις, η « Αρχική Διάρκεια»). Με τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας και μετά τη λήξη 
οποιασδήποτε μετέπειτα Περιόδου Ανανέωσης, η παρούσα Σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα 
για έναν ακόμη μήνα (καθένας εκ των οποίων, μία «Περίοδος Ανανέωσης»).  

γ. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση κατά τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας ή της 
Περιόδου Ανανέωσης ενημερώνοντας την rankingCoach για την καταγγελία πριν από τη λήξη της 
Αρχικής Διάρκειας ή της ισχύουσας Περιόδου Ανανέωσης. Η rankingCoach μπορεί να καταγγείλει 
την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε για λόγους 
ευκολίας είτε σε περίπτωση που η rankingCoach κρίνει ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Με την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, συμφωνείτε 
να σταματήσετε κάθε χρήση του Λογισμικού και της Υπηρεσίας rankingCoach.  

5. Περιεχόμενο Τρίτων 
Μερών  

Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, εντός και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται ή έχει 
πρόσβαση μέσω του Λογισμικού ανήκει στον κάτοχο του περιεχομένου αυτού. Το 
περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλους νόμους περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Η παρούσα Σύμβαση δεν σας παρέχει το δικαίωμα να αντιγράψετε, να 
διανείμετε, να προετοιμάσετε παράγωγα έργα, να προβάλλετε δημόσια ή να κάνετε χρήση 
αυτού του περιεχομένου. Απαγορεύεται η συμμετοχή ή η διευκόλυνση της μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της μη 



εξουσιοδοτημένης δημοσίευσης, της διάθεσης, της μεταφόρτωσης, της λήψης ή άλλης 
διανομής.  

6. Αναβάθμιση του 
Λογισμικού  

Η rankingCoach μπορεί να σας εκδώσει αυτόματα μια αναβαθμισμένη έκδοση του Λογισμικού 
λόγω της χρήσης του Λογισμικού από εσάς. Εάν οι ενημερώσεις στο Λογισμικό δεν είναι 
υποχρεωτικές και δεν εφαρμόσετε μια ενημέρωση, η rankingCoach διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει μια ενημέρωση σε περίπτωση που καθορίσει, κατά την μοναδική και αποκλειστική 
κρίση της, ότι η αποτυχία ενημέρωσης του Λογισμικού θα επηρεάσει ουσιαστικά την 
ικανότητα λειτουργίας του ή την παροχή του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών σε άλλους.  

7. Συγκατάθεση για Χρήση Ονόματος 
και Δεδομένων  

α. Το λογισμικό ενδέχεται να παρέχει στη rankingCoach περιορισμένη πρόσβαση στη συσκευή 
που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στη rankingCoach. Μεταξύ άλλων, το Λογισμικό μπορεί να 
παρέχει στη rankingCoach πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, 
συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού τομέα, του χρόνου που αφιερώνεται στο 
rankingCoach, τις αλληλεπιδράσεις με το λογισμικό και πληροφορίες σχετικά με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα υπολογιστή, όπως το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, το 
λειτουργικό σύστημα, το μέγεθος του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου και τη σύνδεση στο 
Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες, μεταξύ άλλων, θα επιτρέψουν στη rankingCoach να διαχειριστεί 
δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο, θα επιτρέψει στη rankingCoach να σας βοηθήσει 
να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό πιο αποτελεσματικά, την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και  
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άλλως θα βοηθήσει τη rankingCoach να αναβαθμίσει και να βελτιώσει το Λογισμικό και τις 
Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το rankingCoach θα αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της rankingCoach.  

β. Με το παρόν παραχωρείτε στη rankingCoach, τις θυγατρικές της και τους διαδόχους τους και 
δικαιοδόχους τους τα συνεχή, αμετάκλητα, μη αποκλειστικά, χωρίς υποχρέωση καταβολής 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια για (i) εμφάνιση, λήψη, τροποποίηση, 
αναπαραγωγή, χρήση, διανομή, αποθήκευση, και μετάδοση των δεδομένων χρήστη σας 
αποκλειστικά για την παροχή των Υπηρεσιών και (ii) τη χρήση του ονόματός σας ή / και της 
εμπορικής σας επωνυμίας για σκοπούς παραπομπής πελατών και μάρκετινγκ, διαφήμισης και 
προώθησης.  



8. Εμπιστευτικότητα  

α. Τα Μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Η 
υποχρέωση αυτή  

θα συνεχίσει να ισχύει για περίοδο τριάντα έξι μηνών μετά τη λύση του παρόντος 
Συμφωνητικού.  

β. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποκαλύψει στο άλλο μέρος ορισμένες Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες του ιδίου ή συνδεδεμένων εταιρειών, προμηθευτών ή πελατών αυτού του μέρους. 
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται όλες οι 
μη δημόσιες πληροφορίες, σε οποιαδήποτε μορφή, παρέχονται ή διατίθενται σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση από ή για λογαριασμό ενός μέρους («Μέρος που Κοινολογεί») στο άλλο 
μέρος («Λαμβάνον Μέρος») που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές, περιορισμένες ή με παρόμοια 
ονομασία, ή θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητές από ένα λογικό άτομο στη θέση του 
Λαμβάνοντος Μέρους ως εμπιστευτικές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης θα 
θεωρούνται επίσης Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα 
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες: (i) είναι ή γίνονται γνωστές στο κοινό 
χωρίς υπαιτιότητα του Λαμβάνοντος Μέρους, (ii) είναι ήδη γνωστές στο Λαμβάνον Μέρος πριν 
από την παραλαβή τους ή γίνονται γνωστό στο Λαμβάνον Μέρος από τρίτο πρόσωπο που έχει 
νόμιμο δικαίωμα να αποκαλύψει τις πληροφορίες, ή (iii) έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το 
Λαμβάνον Μέρος χωρίς αναφορά σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Μέρους που Κοινολογεί.  

γ. Το Λαμβάνον Μέρος θα χρησιμοποιεί τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό φροντίδας για τη διαφύλαξη 
εμπιστευτικών πληροφοριών με αυτόν που χρησιμοποιεί για δικές του πληροφορίες παρόμοιας 
σημασίας, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο από ένα λογικό πρότυπο φροντίδας. Χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Μέρους που Κοινολογεί, το Λαμβάνον Μέρος δεν θα 
αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός από τους 
υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του που πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τους σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης και οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σε σχέση με 
αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες τουλάχιστον εξίσου περιοριστικές με αυτές που περιέχονται 
στο παρόν. Κανένα μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο για αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 
εάν αυτή η αποκάλυψη απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κυβερνητικούς 
κανονισμούς ή δικαστικές ή κυβερνητικές εντολές, υπό την προϋπόθεση ότι το Λαμβάνον Μέρος 
παρέχει προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση για την αποκάλυψη αυτή στο Μέρος που Κοινολογεί, 
κάνει λογικές και νόμιμες ενέργειες για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της έκτασης αυτής της 
αποκάλυψης και λαμβάνει εύλογα μέτρα για να βοηθήσει το Μέρος που Κοινολογεί (με έξοδα του 
Μέρους που Κοινολογεί) για την αμφισβήτηση οποιασδήποτε τέτοιας υποχρέωσης αποκάλυψης. 
Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν στην κυριότητα του Μέρους που Κοινολογεί, 
εκτός από την περίπτωση που τυχόν δικαιώματα σχετικά με αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
παραχωρούνται ρητά στο Λαμβάνον Μέρος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής των Υπηρεσιών της rankingCoach, και τυχόν 



υπολειπόμενα δεδομένα που διατηρεί μετά την καταγγελία της Σύμβασης.  
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9. Εξασφαλίσεις 
Εξαγωγικών Νόμων  

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους που 
ισχύουν για το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών 
διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς και των περιορισμών τελικού χρήστη, τελικής χρήσης 
και προορισμού που εκδίδονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας και άλλες κυβερνήσεις. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, δηλώνετε και εγγυάστε 
ότι δεν βρίσκεστε σε καμία χώρα ή παρέχετε τις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα ή άτομο με 
το οποίο εταιρείες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας ενδέχεται να μην συνεργάζονται.  

10. Μη παροχή Εγγυήσεων και Περιορισμοί Ευθύνης της 
rankingCoach  

α. Αποποίηση. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ" 
ΚΑΙ Η RANKINGCOACH ΕΞΑΙΡΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, 
ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Η RANKINGCOACH ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ 
ΜΕΡΩΝ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΒΑΡΥΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ 
ΑΝ Η RANKINGCOACH ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 
Ή ΒΛΑΒΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ RANKINGCOACH Ή ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, 
Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.  



β. Διαφυγόντα κέρδη - Αποθετική Ζημία. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, H RANKINGCOACH, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ / Ή ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΙ 
ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ, ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΡΑ Ή ΠΡΑΞΗ Ή ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΕΓΕΡΘΟΥΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ) ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η RANKINGCOACH 
ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RANKINGCOACH ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗ 
RANKINGCOACH ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΡΗΤΡΑ  
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ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.  

11. Εγγυήσεις πελατών  

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι η χρήση λέξεων-κλειδιών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους, θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους 
και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.  

12. Αποζημίωση  

Κάθε μέρος συμφωνεί να αποζημιώσει το άλλο για τυχόν κατατεθείσα αγωγή για το ότι η 
χρήση του Λογισμικού παραβιάζει ένα εκδοθέν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ ή της 
Γερμανίας. Η υποχρέωση αποζημίωσης της rankingCoach επεκτείνεται μόνο στη χρήση του 
Λογισμικού όπως καθορίζεται στην τεκμηρίωση με όλες τις ενημερώσεις που εφαρμόζονται 
και όχι σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό, λογισμικό ή τεχνολογία. Για να 



διασφαλιστεί η αποζημίωση, ένα μέρος πρέπει να παράσχει στο άλλο γραπτή ειδοποίηση της 
αγωγής και πλήρη εξουσία υπεράσπισης της αγωγής. Ωστόσο, η rankingCoach έχει πάντα το 
δικαίωμα να υπερασπίζεται την εγκυρότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της 
στο Λογισμικό. Η υποχρέωση αποζημίωσης της rankingCoach πρέπει να ικανοποιείται είτε: 
(i) με την υπεράσπιση μιας αγωγής, (ii) παρέχοντας λογισμικό αντικατάστασης που εκτελεί τις 
ίδιες ή παρόμοιες εργασίες, ή (iii) με επιστροφή των χρημάτων της άδειας, αναλογικά με το 
τμήμα του παρελθέντος χρόνου. Επιπλέον, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να 
αποζημιώσετε την rankingCoach, τις θυγατρικές της και τα αντίστοιχα μέλη, μετόχους, 
υψηλόβαθμα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της, και να τους 
προφυλάξετε από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, αγωγές, έξοδα, ζημίες, υποχρεώσεις και 
απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή 
απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση των εγγυήσεών σας.  

13. Πληροφορίες επικοινωνίας της 
rankingCoach  

Τυχόν ερωτήσεις, παράπονα ή αξιώσεις σχετικά με το Λογισμικό θα απευθύνονται στη 
διεύθυνση support-en@rankingCoach.com.  

14. Διέπον Δίκαιο  

Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ανεξάρτητα από τις συγκρούσεις των αρχών 
του δικαίου ή με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση αγαθών. Για τους 
σκοπούς όλων των αξιώσεων που εγείρονται με βάση την παρούσα σύμβαση, καθένα από τα 
μέρη υποβάλλεται με το παρόν αμετάκλητα στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων 
δικαστηρίων της Κολωνίας, Γερμανία.  

33  

15. 
Ειδοποιήσεις  

Η rankingCoach μπορεί να σας στείλει, σε ηλεκτρονική μορφή, πληροφορίες σχετικά με την 



Υπηρεσία, πρόσθετες πληροφορίες και πληροφορίες που ο νόμος απαιτεί από τη 
rankingCoach να παρέχει. Η rankingCoach μπορεί να σας παρέχει το απαιτούμενο υλικό 
μέσω email στη διεύθυνση που καθορίσατε κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία ή με 
πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που προσδιορίζει η rankingCoach. Οι ειδοποιήσεις που 
αποστέλλονται σε εσάς θα θεωρούνται δεδομένες και ληφθείσες κατά την αποστολή του 
email. Εάν δεν συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να σταματήσετε 
να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.  

16. Μη 
αποκλειστικότητα  

Τίποτα στο παρόν δεν περιορίζει το δικαίωμα της rankingCoach για σύναψη σύμβασης με 
οποιονδήποτε τρίτο για παροχή Υπηρεσιών παρόμοιων ή πανομοιότυπων με αυτές που 
περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση.  

17. Λοιπές διατάξεις  

Καμία παραίτηση της rankingCoach από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης 
δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη, συντρέχουσα ή μεταγενέστερη 
παραβίαση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας, και καμία παραίτηση δεν 
θα έχει ισχύ εκτός εάν γίνει γραπτώς και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 
rankingCoach. Όλες οι διατάξεις που αφορούν την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και τη μη αποκάλυψη θα παραμείνουν μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας. Η 
ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία rankingCoach εξαρτάται από τη 
συμβατότητα του προγράμματος περιήγησής σας με τον ιστότοπο της rankingCoach, καθώς 
οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Η συμβατότητα του 
προγράμματος περιήγησής σας με τις απαιτήσεις του Λογισμικού είναι δική σας ευθύνη. 


