ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο παρών δικτυακός τόπος για το ξενοδοχείο PORTARIA HOTEL («ο ∆ικτυακός Τόπος») διατηρείται από και για
λογαριασµό της εταιρείας «Κ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ-Κ.ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΕΠΕ.» («Η Εταιρεία»). Με την πρόσβαση και χρήση
του παρόντος ∆ικτυακού Τόπου, συµφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ο ∆ικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόµενό του, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και
άλλου υλικού, και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας
ή των δικαιοπαρόχων αυτής, Το σήµα PORTARIA HOTEL® και κάποια άλλα σήµατα που εµφανίζονται στον
∆ικτυακό Τόπο χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία κατόπιν σχετικής αδείας. Ο ∆ικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε
µέρος αυτού δεν µπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, µεταπωληθεί ή εκµεταλλευθεί εµπορικά για
οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Εταιρεία.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
Ο ∆ικτυακός Τόπος µπορεί να περιέχει συνδέσµους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς
τους συνδέσµους προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των
ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσµων σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει την αποδοχή
µας ή υποστήριξη του περιεχοµένου, των διαφηµίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή
οποιουδήποτε υλικού που εµφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
Ο ∆ικτυακός Τόπος µπορεί αν χρησιµοποιεί «cookies», εικονοκύταρα (pixels) µη εµφανή, web beacons και άλλες
τεχνολογίες για να αποκτήσει πληροφορίες για εσάς. Τα «cookies» είναι αρχεία κειµένου τα οποία αποστέλλονται
στον διαδικτυακό περιηγητή σας (browser) από έναν διακοµιστή (web server) και αποθηκεύονται στον σκληρό
δίσκο του υπολογιστή σας. ∆ίδει στον υπολογιστή σας µία µοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται η ταυτότητά σας
όταν επιστρέψετε στον ∆ικτυακό Τόπο και σε συναφείς δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να ρυθµίσετε τον
διαδικτυακό περιηγητή σας να µην αποδέχεται «cookies». Όµως µη αποδεχόµενοι «cookies» µπορεί να
επηρεάσετε την δυνατότητά σας να πραγµατοποιείτε κάποιες συναλλαγές. Πληροφορίες που λαµβάνονται µέσω
µη εµφανών εικονοκυτάρων (pixels) χρησιµοποιούνται και µεταφέρονται συγκεντρωτικά.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Ή
∆ΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΊΤΕ
ΑΜΕΣΗ ΕΊΤΕ ΕΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ) ΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συµφωνείτε να αποζηµιώσετε και να προφυλάξετε την Εταιρεία και τις θυγατρικές τους, τους υπαλλήλους τους,
τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους τους, από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συµπεριλαµβανοµένων των
ευλόγων εξόδων δικηγόρων τα οποία τυχόν καταβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της χρήσης του ∆ικτυακού
Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και συµφωνιών ή παραβίασή σας οποιουδήποτε νόµου ή
δικαιωµάτων τρίτων.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά τον ∆ικτυακό Τόπο ή τους παρόντες όρους και συµφωνίες θα διέπεται από
το Ελληνικό ∆ίκαιο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι παρόντες όροι και συµφωνίες µπορούν να τροποποιηθούν, συµπληρωθούν οποτεδήποτε και η συνεχιζόµενη
χρήση του ∆ικτυακού Τόπου θα αποτελεί αποδοχή σας τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του portariahotel.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους
κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των
φωτογραφιών και των αρχείων.
Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των
υπηρεσιών του portariahotel.gr.
Εάν δε συµφωνεί, τότε οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου. Ο επισκέπτης/χρήστης
παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόµενο των συγκεκριµένων σελίδων για ενδεχόµενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης
ακόµη και µετά τις όποιες αλλαγές σηµαίνει την ανεπιφύλακτη εκ µέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόµενο
του portariahotel.gr συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των παρερχοµένων
υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και
σήµατα υπηρεσιών του portariahotel.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν'όλο ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,
αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να "φορτωθεί", να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της µεµονωµένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου τµήµατος του περιεχοµένου σε έναν απλό
προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δηµόσια ή εµπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης
προέλευσής τους από το portariahotel.gr, χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόµβου και φέρουν τα σήµατα των
αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και
βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του portariahotel.gr αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε
ζηµία προκαλείται από κακή ή αθέµιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, το portariahotel.gr δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων του
portariahotel.gr στις οποίες προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόµενα του portariahotel.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καµία εγγύηση εκπεφρασµένη ή και
συνεπαγόµενη µε οποιοδήποτε τρόπο.
Στο µέγιστο βαθµό και σύµφωνα µε το νόµο, το portariahotel.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασµένες ή και
συνεπαγόµενες, συµπεριλαµβανοµένων, όχι όµως περιοριζόµενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την
εµπορευσιµότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Το portariahotel.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή,
χωρίς σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το portariahotel.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο
συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή
άλλα επιζήµια συστατικά.
Το portariahotel.gr σας δηλώνει ότι οι φωτογραφίες των υπνοδωµατίων είναι ενδεικτικές και αντιπροσωπεύουν το κάθε τύπο
δωµατίου χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα διαφέρει ως προς την διάταξη, την σύνθεση και τις διαστάσεις από το
υπνοδωµάτιο που θα δωθεί προς ενοικίαση.
Το portariahotel.gr δεν εγγυάται σε καµία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιµότητα των
περιεχοµένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσµατά τους. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή
εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καµία περίπτωση το portariahotel.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιµοποιούνται µόνο:
- για τη συµπλήρωση και εγγύηση των κρατήσεων που γίνονται µέσω της ιστοσελίδας
- για να απλοποιηθεί η αναζήτηση και η δηµιουργία κράτησης στην ιστοσελίδα µας και για να παρέχουµε την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
- για να πραγµατοποιούµε στατιστικές και άλλες αναλύσεις µάρκετινγκ, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, ως
µέρος της συνεχής προσπάθειας µας για βελτίωση των υπηρεσιών.
- για να σας ενηµερώνουµε µέσω email , αν έχετε συµφωνήσει µε αυτό κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα µας,
των ειδικών προσφορών µας και νέων και για να ενηµερώνεστε για τα ειδικά προνόµια τα οποία δικαιούστε.
Τα προσωπικά σας δεδοµένα σε καµία περίπτωση δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα παραµείνουν αποκλειστικά σε
εσωτερική χρήση του PORTARIA HOTEL & SPA.

TERMS OF USE
PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE
These materials are provided by PORTARIA HOTEL, PORTARIA, PELION, GREECE, its subsidiaries, affiliates and related
entities ("PORTARIA HOTEL & SPA") as a service to its customers and may be used for informational purposes only. By
using this site, you agree to these terms. If you do not agree to these terms, please do not use this site.

TRADEMARK NOTICE

This Web site contains the PORTARIA HOTEL & SPA LOGO and other valuable trademarks owned and used by Portaria
Hotel to distinguish its services and wares. These trademarks and related proprietary property are protected from copying
and simulation under national and international laws and may not be reproduced, copied or otherwise used without the
express prior written permission of PORTARIA HOTEL.

COPYRIGHT NOTICE

The information, text, graphics, images, sounds, links and all other information and software published or otherwise
contained on this site (the "Contents") are the exclusive property of PORTARIA HOTEL and, except as specifically provided
herein, may not be copied, distributed, displayed, reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without the prior written permission of PORTARIA HOTEL. In the event that written permission is
granted, all downloaded information ("contents") must be credited to PORTARIA HOTEL.
Copyright © 2012 PORTARIA HOTEL & SPA. All rights reserved.

RESTRICTED LICENSE

The Contents may be downloaded and reproduced solely for personal non-commercial or internal use. This is a license and
not a transfer of title, and is subject to the following restrictions: (a) the Contents may not be modified or used for any
commercial purpose or public display, performance, sale or rental; (b) software Contents may not be de-compiled, reverse
engineered or disassembled in any manner whatsoever; (c) no copyright or other proprietary notices may be removed from
the Contents; (d) the Contents may not be transferred to another person; and (e) every person downloading, reproducing
or otherwise using the Contents, hereby agrees to prevent any unauthorized copying of the Contents.

GENERAL NOTICE

PORTARIA HOTEL strives to ensure that the Contents are accurate and reliable. However, PORTARIA HOTEL and its agents
are not infallible, and errors and/or omissions may sometimes occur. Therefore, PORTARIA HOTEL disclaims any warranty
of any kind, whether express or implied, as to any matter whatsoever relating to this Web site and any links thereto and
there-from, including, without limitation, as to the merchantability, non-infringement of intellectual property, or fitness for
any particular purpose.
PORTARIA HOTEL does not warrant the accuracy, currency or completeness of the contents, including, without limitation,
any information relating to prices or availability. PORTARIA HOTEL will from time to time revise the Contents and/or the
products, services and resources described there-in and reserves the right to make such changes without any obligation to
notify past, current or prospective visitors of this Web site.

PRIVACY POLICY

Your personal information is used solely :
- to complete and guarantee reservations you make on our site
- to simplify browsing and making reservations on our sites (recognition) and to provide the best service possible
- to perform statistical and other marketing analyses, as part of our ongoing effort to improve service
- to inform you by e-mail, if you have so agreed when registering on our site, of our special offers and promotions, news
about our site, and to reserve the special advantages you are entitled to.
Your personal information will, under no circumstances, be transmitted to a third party; it will remain exclusively reserved
to internal use within the PORTARIA HOTEL & SPA.

