Εργαλείο “DreamLab”
Παράρτημα 11
Όροι τελικού χρήστη DreamLab

1. Χρήση του DreamLab και τεχνικές προδιαγραφές συσκευών
1.1. Το παρόν λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές τύπου smartphone και
tablet (Συσκευή) μόνο εάν είστε ιδιοκτήτης της συσκευής ή έχετε λάβει προς τούτο
την άδεια του ιδιοκτήτη της συσκευής. Για τη λειτουργία της εφαρμογής DreamLab, η
συσκευή πρέπει απαραιτήτως να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω ασύρματου
δικτύου (Wi-Fi) ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, και να πληροί τις παρακάτω
προδιαγραφές συστήματος: οι συσκευές Android πρέπει να διαθέτουν την έκδοση 6.0
“Marshmallow” ή πιο πρόσφατη και οι συσκευές Apple πρέπει να διαθέτουν έκδοση
iOS 13.1 ή πιο πρόσφατη. Η εφαρμογή DreamLab δεν είναι συμβατή με άλλα
λειτουργικά συστήματα σε οποιαδήποτε συσκευή, λ.χ. Windows, Symbian OS,
Blackberry και άλλα.
1.2. Με την λήψη/καταφόρτωση, εγκατάσταση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της
εφαρμογής DreamLab (Εφαρμογή DreamLab) στη συσκευή σας, συμφωνείτε ότι θα
δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (Όροι). Σε περίπτωση που
δεν συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν πρέπει να προβείτε στη
καταφόρτωση, εγκατάσταση ή χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της Εφαρμογής
DreamLab.
1.3. Οι παρόντες Όροι αφορούν τη χρήση από εσάς της Εφαρμογής DreamLab. Οι Όροι
αυτοί συνιστούν συμφωνία μεταξύ της Vodafone Ελλάδος (Vodafone) και του χρήστη.
1.4. Η Εφαρμογή DreamLab ανήκει στο Ίδρυμα Vodafone που έχει την έδρα του στο
Λονδίνο (Αγγλία) και συγκεκριμένα επί της οδού Kingdom Street, αρ. 1., με αριθμό
καταχώρησης ως φιλανθρωπικό ίδρυμα 1089625 και διατίθεται στην Ελλάδα από την
Vodafone Ελλάδος (βλ. 3.1.)
2. Άδεια
2.1. Η Vodafone παρέχει στον χρήστη μια προσωπική, μη-μεταβιβάσιμη, μηαποκλειστική, ανακλητή άδεια εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής DreamLab
σε αντικειμενικό κώδικα (Object Code) αποκλειστικά για μη-εμπορική χρήση από τη
Συσκευή του.
2.2. Δεν επιτρέπεται:
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α) η ανάστροφη μηχανική έρευνα, ανάλυση και επέμβαση, αποσυμπίληση,
αποσυναρμολόγηση, ανακατασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόπειρα
πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα της Εφαρμογής DreamLab·
β) η πώληση, δημοσίευση, ενοικίαση, μίσθωση, υποαδειοδότηση, εκχώρηση,
διανομή, ο δανεισμός ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση της Eφαρμογής
DreamLab σε τρίτους·
γ) η απόπειρα παράκαμψης οποιουδήποτε τεχνικού περιορισμού εντός της
Eφαρμογής DreamLab ή η χρήση του DreamLab συνδυαστικά με οποιαδήποτε
συσκευή, λογισμικό ή υπηρεσία σχεδιασμένη να παρακάμψει ή να
καταστρατηγήσει τεχνικά μέτρα σχεδιασμένα για τον έλεγχο της πρόσβασης ή των
δικαιωμάτων σε κάποιο αρχείο περιεχομένου ή άλλου σκοπού·
δ) η μερική ή ολική τροποποίηση ή η δημιουργία παράγωγων έργων της Eφαρμογής
DreamLab·
ε) η αφαίρεση οποιουδήποτε κειμένου, ένδειξης/συμβόλου ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων, ειδοποίησης ή περιγραφής από την Εφαρμογή DreamLab ή η
αντιγραφή τους·
στ) η χρήση της Εφαρμογής DreamLab προς παραβίαση των δικαιωμάτων
οποιουδήποτε προσώπου·
ζ) η χρήση της Εφαρμογής DreamLab καθ’ οιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται
ρητώς ι από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις·
2.3. Κατά τη λήψη του DreamLab από το Google Play™, επιπλέον των παρόντων όρων, η
χρήση της Εφαρμογής DreamLab υπόκειται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών
του Google Play (βλ. https://play.google.com/intl/el_gr/about/play-terms/). Σε
οποιαδήποτε ενδεχόμενη ασυμφωνία μεταξύ του παρόντος εγγράφου και των Όρων
Παροχής Υπηρεσιών του Google Play, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι.
2.4. Κατά τη λήψη/καταφόρτωση του DreamLab από το Apple App Store, επιπλέον των
παρόντων όρων, η χρήση της Εφαρμογής DreamLab υπόκειται επίσης στους Όρους
και Προϋποθέσεις του Apple App Store (βλ. https://www.apple.com/legal/internetservices/itunes/volume/gr/terms.html#SERVICE). Σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη
ασυμφωνία μεταξύ του παρόντος εγγράφου και των Όρων και Προϋποθέσεων του
Apple Store, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι.
3. Δωρεά υπολογιστικής ισχύος
3.1. Η Eφαρμογή DreamLab παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δωρίσει την
υπολογιστική ισχύ της συσκευής του προς χρήση από τους παρακάτω συνεργάτες:
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(i) Garvan Institute of Medical Research of , με έδρα το Darlinghurst Αυστραλίας και
συγκεκριμένα επί της οδού Victoria, αρ. 370, NSW 2060
(ii) Imperial College London of South Kensington, με έδρα το Λονδίνο Ηνωμένου
Βασιλείου SW7 2AZ
(iii) AIRC Foundation for Cancer Research με έδρα το Μιλάνο Ιταλίας και συγκεκριμένα
επί της οδού Viale Isonzo 25, 20135.
Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα ερευνητικά έργα διεκπεραιώνονται από τρίτους
φορείς και ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις
καθορισμένους από τον εκάστοτε φορέα ή την υπηρεσία παροχής εφαρμογών
smartphone/tablet (Όροι Τρίτου Φορέα). Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με το
σύνολο των Όρων Τρίτου Φορέα και συμφωνεί ότι ο τρίτος φορέας είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για το έργο και τη χρήση της συσκευής του προς όφελος αυτού και οποιοσδήποτε
τρίτος φορέας που αξιοποιεί την Εφαρμογή DreamLab στη συσκευή του χρήστη, και όχι η
Vodafone ούτε το Ίδρυμα Vodafone.
3.2. Η λειτουργία της εφαρμογής DreamLab προϋποθέτει η μπαταρία της Συσκευής του
χρήστη να βρίσκεται σε φόρτιση (συνδεδεμένη σε πηγή ηλεκτρικού ρεύματος). Η
ομαλή λειτουργία του DreamLab προϋποθέτει επίσης σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω
ασύρματου δικτύου (WiFi) ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ο χρήστης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή τυχόν χρεώσεων που θα προκύψουν από
την είσοδο ή την χρήση στην Εφαρμογή DreamLab, συμπεριλαμβανομένων των
χρεώσεων του Παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και
οποιασδήποτε επιπλέον χρέωσης προς τους εν λόγω παρόχους προκύψει λόγω
ενδεχόμενου περιορισμού του προς χρήση όγκου δεδομένων για λήψη/καταφόρτωση
(download) όπως επίσης και το κόστος της Συσκευής και οποιουδήποτε εξοπλισμού ή
λογισμικού απαιτείται για τη σύνδεση και τη χρήση της Εφαρμογής DreamLab.
3.3. Η Εφαρμογή DreamLab διατίθεται παγκοσμίως από το Google Play και το Apple Store,
δηλαδή μπορεί να ληφθεί/καταφορτωθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου.
3.4. Κάθε ημερολογιακό μήνα ο χρήστης επιλέγει τον όγκο των δεδομένων που θα
συνεισφέρει μέσω της χρήσης της Εφαρμογής DreamLab. Εάν η χρήση
πραγματοποιείται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ο χρήστης δύναται να
συνεισφέρει 50MB (megabyte), 250MB, 500MB δεδομένων. Εάν η χρήση
πραγματοποιείται μέσω ασύρματου δικτύου WiFi, ο χρήστης δύναται να συνεισφέρει
500MB, 1GB ή απεριόριστο όγκο δεδομένων. Να σημειωθεί ότι η Εφαρμογή
DreamLab λειτουργεί με βάση τον ημερολογιακό μήνα, ο οποίος ενδέχεται να μη
συμβαδίζει με την περίοδο τιμολόγησης του χρήστη. Η παρακολούθηση της χρήσης
δεδομένων που πραγματοποιεί η Εφαρμογή DreamLab είναι εφικτή στην ενότητα
«Ρυθμίσεις Εφαρμογής».
3.5. Σε ενδεχόμενη περιαγωγή η χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει κόστος
υψηλότερο από αυτό του εθνικού δικτύου. Κατά τη χρήση του DreamLab σε
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περιαγωγή ισχύουν χρεώσεις βάσει του προγράμματος χρήσης του συνδρομητή, για
το σύνολο των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. Η απενεργοποίηση της
λειτουργίας της Εφαρμογής DreamLab μέσω δεδομένων κινητής, WiFi ή γενικά είναι
εφικτή στην ενότητα «Ρυθμίσεις Εφαρμογής».
3.6. Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης, η συνεισφορά του χρήστη σε υπολογιστική
ισχύ μέσω της Συσκευής του προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη
ερευνητικών έργων των Συνεργατών του DreamLab. Η δωρεά που πραγματοποιείται
δεν υπόκειται σε φοροαπαλλαγές για τον χρήστη, ούτε πρόκειται να εκδοθεί
φορολογικό αποδεικτικό έγγραφο από την Vodafone ή τον ερευνητικό συνεργάτη, το
οποίο να αφορά τις δωρεές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Εφαρμογής
DreamLab.
4. Πνευματική Ιδιοκτησία
4.1. Ο χρήστης αποδέχεται ότι σε αυτόν παραχωρείται η άδεια χρήσης της Εφαρμογής
DreamLab, χωρίς να μεταβιβάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας της
Εφαρμογής στον Χρήστη. Το DreamLab πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους καθώς και τυχόν όρους του Συνεργάτη (τρίτου
φορέα).
4.2. Μεταξύ της Vodafone και του χρήστη ορίζεται ότι όλα τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών, μεταφράσεων και
παράγωγων έργων εντός της Εφαρμογής DreamLab συνιστούν αποκλειστική
ιδιοκτησία της Vodafone ή του Ιδρύματος Vodafone (ή τυχόν δικαιοπαρόχου αυτών)
και παραχωρούνται ή μεταβιβάζονται στη Vodafone ή το Ίδρυμα Vodafone από τη
δημιουργία τους
4.3. Το σύνολο των Δικαιωμάτων διανοητικής Ιδιοκτησίας του περιεχομένου, του
λογισμικού και των συστημάτων της Εφαρμογής DreamLab ανήκουν ή έχουν
παραχωρηθεί στη Vodafone και στο Ίδρυμα Vodafone, συμπεριλαμβανομένων των
εικόνων, κειμένων, λογοτύπων, ονομασιών, σχεδίων, εμπορικών σημάτων και
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στη Vodafone, το Ίδρυμα Vodafone
και τους κατά περίπτωση δικαιοπαρόχους αυτών.
4.4. Τα ονόματα “Vodafone”, «Ίδρυμα Vodafone», “Vodafone Foundation”, “Τοπικοί
Ερευνητικοί Συνεργάτες” και τα συναφή λογότυπα τους και εμπορικά σήματα,
ανήκουν στην Vodafone, και στους Ερευνητικούς Συνεργάτες αντιστοίχως.
5. Αναβαθμίσεις
5.1. Ανά διαστήματα, η Vodafone κατά την διακριτική της ευχέρεια δύναται να διαθέσει
στον χρήστη αναβαθμίσεις της Εφαρμογής DreamLab (Αναβαθμίσεις). Οι εν λόγω
αναβαθμίσεις ενδέχεται, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν:
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α) επιδιόρθωση σφαλμάτων
β) διόρθωση ελαττωματικών λειτουργιών· και
γ) βελτιώσεις στην λειτουργικότητα του DreamLab
5.2. Η Vodafone είναι υπεύθυνη για την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και την
υποστήριξη του DreamLab, μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται από οιαδήποτε
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ιδιωτικότητα
Η Vodafone θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη σύμφωνα
με την Δήλωση Ιδιωτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
που επεξεργάζεται η Vodafone τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τα δικαιώματα
του χρήστη πάνω σε αυτά, παρακαλείσθε να διαβάσετε την Δήλωση Ιδιωτικότητας.
7. Λήξη ισχύος
Οι παρόντες όροι είναι σε ισχύ, ωσότου καταγγελθούν από την Vodafone ή από το
χρήστη. Η Vodafone δύναται να τους αντικαταστήσει σε περίπτωση αναβάθμισης της
εφαρμογής. Η άδεια χρήσης που εμπεριέχεται στο παρόν καθώς και οι λοιποί όροι
του παρόντος παύουν να ισχύουν αυτομάτως εάν ο χρήστης δεν συμμορφωθεί με
οποιονδήποτε από τους όρους που εμπεριέχονται στο παρόν έγγραφο/συμφωνία
όρων χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης οφείλει να διαγράψει άμεσα την
Εφαρμογή DreamLab από όλες τις συσκευές του ή οποιαδήποτε αντίγραφα αυτής. Σε
αυτήν την περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες ενότητες των
παρόντων Όρων: Ενότητες 9 έως και 17 και οποιαδήποτε άλλη ενότητα προορίζεται
για αυτόν τον σκοπό.
8. Αξιώσεις προϊόντος
8.1. Η Εφαρμογή DreamLab παρέχεται «ως έχειν». Η Vodafone είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση τυχόν αξιώσεων του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους σχετικά με την
Εφαρμογή DreamLab, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
α) ισχυρισμούς ελαττωματικού προϊόντος;
β) τυχόν ισχυρισμούς ότι η Εφαρμογή DreamLab βρίσκεται σε ασυμφωνία με το
εφαρμοστέο νομικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο· και
γ) ισχυρισμούς που προκύπτουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας του
καταναλωτή.

C2 General

8.2. Η Vodafone δεν διατηρεί καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά η οποία δεν ήταν
δυνατό να προβλεφθεί από την ίδια την εταιρεία ή τον χρήστη κατά την έναρξη της
χρήσης της Εφαρμογής DreamLab και που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της Vodafone. Η
Vodafone επίσης δεν υπέχει ευθύνη σχετικά με:
α) τυχόν υπηρεσίες, παρεχόμενες από τρίτο πρόσωπο ή οργανισμό· ή
β) τυχόν απώλεια ή ζημιά που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή μειωθεί μέσω
προσεκτικής αντιμετώπισης και χρήσης εύλογων μέτρων για την πρόληψή της από
τον χρήστη.
8.3 Τυχόν παράπονα και αξιώσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην Vodafone.
9. Ευθύνη
9.1. Με την επιφύλαξη του όρου 9.2, οποιαδήποτε ευθύνη από δήλωση, εγγύηση ή
δέσμευση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι παρέχεται υπό τους παρόντες Όρους
βάσει Νόμου ή συναλλακτικών ηθών αποκλείεται κατά το μέγιστο βαθμό που
επιτρέπεται από τον νόμο.
9.2. Με το παρόν έγγραφο Όρων δεν αποκλείεται, περιορίζεται ή τροποποιείται καμία
τυχόν εγγύηση ή δικαίωμα ή αποζημίωση παρέχεται στον χρήστη από την ισχύουσα
νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή ή άλλο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο το
οποίο δεν δύναται να αποκλειστεί, περιοριστεί ή τροποποιηθεί από οποιαδήποτε
συμφωνία.
9.3. Στις περιπτώσεις όπου βάσει νόμου δεν χωρεί αποκλεισμός ευθύνης της Vodafone, η
Vodafone κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να:
α)

παράσχει εκ νέου πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής
DreamLab· ή

β)

να αναλάβει την πληρωμή τυχόν κόστους το οποίο συνεπάγεται η εκ νέου
παροχή πρόσβασης και δυνατότητας χρήσης της Εφαρμογής DreamLab.

9.4. Η Vodafone και το Ίδρυμα Vodafone δεν φέρουν καμία ευθύνη είτε ενδοσυμβατική
είτε αδικοπρακτική είτε εξαιτίας παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης
συμμόρφωσης με νομική επιταγή) για: (i) τυχόν απώλειες (άμεσες ή έμμεσες)
κέρδους, εισοδήματος, καταθέσεων, πελατείας, ή έτερων άυλων περιουσιακών
αγαθών · (ii) τυχόν έμμεση ή αποθετική ζημία, ανεξαρτήτως εάν τούτη θα μπορούσε
να προβλεφθεί κατά το χρόνο αποδοχής του παρόντος εγγράφου όρων χρήσης.
Κανένα Μέρος δεν αποκλείεται από τυχόν ευθύνη που δεν δύναται να αποκλειστεί
από το εφαρμοστέο δίκαιο.

C2 General

10. Απoζημίωση
10.1.
Ο χρήστης συμφωνεί ότι η πρόσβαση και η χρήση του DreamLab από τον ίδιο
πραγματοποιείται με δική του ευθύνη.
10.2.
Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε κάθε περίπτωση οφείλει και θα εξακολουθεί να
καλύπτει, να αποζημιώνει και να υπερασπίζεται την Vodafone τους αρμοδίους,
εκπροσώπους, υπαλλήλους και εργαζομένους αυτής (Τα Καλυπτόμενα Μέρη)σε
σχέση με τυχόν οφειλές, κόστη και έξοδα, στα οποία υποβλήθηκαν ή τα οποία υπέστη
κάποιο από αυτά τα μέρη, ενδεικτικά, εύλογα δικαστικά και νομικά έξοδα των
ανωτέρω προσώπων, τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται, με οποιοδήποτε από τα
παρακάτω αναφερόμενα, εξαιρουμένων οφειλών, απωλειών ή ζημιών που
προκλήθηκαν αποκλειστικά και απευθείας από δόλο ή από αμέλεια των ανωτέρω
Προσώπων:
α) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή δημοσίευση του DreamLab εκ μέρους
του χρήστη·
β) απώλεια ή ζημιά που τυχόν προκύψει, έμμεσα ή άμεσα, από τραυματισμό
προσώπου, θάνατο ή ζημιά υλικής περιουσίας
γ) τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων από τον χρήστη· και
δ) παράνομη πράξη ή παράλειψη, από δόλο ή αμέλεια·
ε) τυχόν αξίωση τρίτου μέρους ενδεχομένως ανακύψει από:
i.

την χρήση της Εφαρμογής DreamLab καθ’ οιονδήποτε τρόπο που δεν
εγκρίνεται ρητά και εγγράφως από την Vodafone·

ii.

την χρήση της Εφαρμογής DreamLab με τρόπο ή για σκοπό δεν προβλέπεται
ή δεν έχει επιτραπεί εγγράφως από την Vodafone·

iii.

την τροποποίηση, προσαρμογή, σύμπτυξη ή παρέμβαση στην Εφαρμογή
DreamLab χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Vodafone· ή

iv.

τυχόν παράνομη πράξη ή παράλειψη από δόλο ή αμέλεια εκ μέρους του
χρήστη.

10.3.
Το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων δεν εξουσιοδοτεί με κανένα
τρόπο τον χρήστη να υπερασπιστεί, να συνάψει συμβιβασμούς ή να διευθετήσει
οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαχειριστεί διαδικασίες εκ μέρους της Vodafone.
11. Μη παραίτηση
Εάν η Vodafone επιλέξει να μην ασκήσει ή να μην εφαρμόσει τυχόν δικαιώματα που
διατηρεί κατά του χρήστη μία ορισμένη στιγμή, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η
Vodafone δεν θα ασκήσει ή δεν θα εφαρμόσει αυτά τα δικαιώματα στο μέλλον.
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12. Αυτοτέλεια όρων
Εάν για οποιονδήποτε λόγο, αρμόδιο δικαστήριο που διαθέτει δικαιοδοσία, κρίνει
μη εφαρμόσιμο οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις ή άλλες
προβλέψεις των Όρων, το σύνολο των υπόλοιπων όρων, προϋποθέσεων και
προβλέψεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
13. Εκχώρηση
Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναθέσει, εκχωρήσει, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο
μεταβιβάσει τα (τυχόν) δικαιώματα που του διατίθενται από το παρόν έγγραφο.
14. Πλήρης συμφωνία
Οι παρόντες όροι και τυχόν έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτούς εξ αναφοράς
συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Vodafone και του χρήστη όσον αφορά
την Εφαρμογή DreamLab.
15. Ισχύουσα νομοθεσία
Οι παρόντες όροι διέπονται και έχουν συνταχθεί σε συμφωνία με την Αγγλική
Νομοθεσία, και τα μέρη συμφωνούν για την υπαγωγή τους στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας με την επιφύλαξη του, ότι σύμφωνα με το
ισχύον δίκαιο περί καταναλωτή, ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει στα εθνικά
δικαστήρια, ενώ το εφαρμοστέο δίκαιο, ακόμη και εάν είναι αγγλικό, δεν μπορεί να
αποκλίνει από τις αναγκαστικού δικαίου προστατευτικές διατάξεις του ελληνικού
νόμου περί καταναλωτή.
16. Γενικά
Η Vodafone δύναται να επιτρέψει σε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει εκ μέρους της
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της ανακύπτουν από το παρόν. Ο χρήστης
συμφωνεί ότι η Vodafone δύναται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της υπό τους παρόντες Όρους σε άλλη εταιρεία της Vodafone.
17. Επικοινωνία με τη Vodafone
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους ή εάν χρειάζεται να
επικοινωνήσετε με την Vodafone σχετικά με την Εφαρμογή DreamLab, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στο DreamLabGreece@vodafone.com
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