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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NORTONLIFELOCK 

 

Η ΛΗΨΗ, Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η NORTONLIFELOCK (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ) ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ («ΕΣΕΙΣ» Ή «ΣΑΣ») ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»).  NORTONLIFELOCK ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 
NORTONLIFELOCK INC., ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ή TONLIFELOCK IRELAND LIMITED ΕΑΝ 
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ Ή ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
(«NORTONLIFELOCK», «ΕΜΕΙΣ» Ή «ΜΑΣ»). ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  

 
1. Χρήση του λογισμικού.   Το λογισμικό που συνοδεύει την παρούσα Συμφωνία (το «Λογισμικό») είναι 
ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων των αδειών μας και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. Με την από μέρους σας αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, μπορείτε να 
κάνετε λήψη και χρήση του λογισμικού σε υπολογιστή, Mac ή φορητή υπολογιστική συσκευή (η «Συσκευή») από την 
ημερομηνία εγκατάστασης του λογισμικού μέχρι το λογισμικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα και να καταστεί μη 
λειτουργικό.  Απαγορεύεται (1) να παράσχετε υποάδεια χρήσης, να προβείτε σε ενοικίαση, πώληση ή εκμίσθωση 
οποιουδήποτε τμήματος του λογισμικού ή να παράσχετε ή να προσφέρετε με άλλον τρόπο το λογισμικό σε τρίτο 
πρόσωπο, (2) να προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση, μετάφραση 
και να επιχειρήσετε με οποιονδήποτε τρόπο να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού ή να δημιουργήσετε 
παράγωγα έργα από το λογισμικό, ή (3) να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο δεν 
παρέχεται εξουσιοδότηση από την παρούσα Συμφωνία.  Εμείς και/ή οι δικαιοπάροχοί μας διατηρούμε όλα τα 
δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε Εσάς. Η παρούσα Συμφωνία άδειας χρήσης διέπει οποιεσδήποτε 
εκδόσεις, αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις του λογισμικού που ενδέχεται να σας προμηθεύσουμε. 

Επιτρέπεται: 

Α. Να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε μία μόνο συσκευή. Εάν καθορίζεται μεγαλύτερος αριθμός 
αντιγράφων ή/και αριθμός συσκευών στην Τεκμηρίωση ή στην ισχύουσα τεκμηρίωση συναλλαγής από τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα ή μεταπωλητή από τον οποίο λάβατε το Λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
Λογισμικό σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές. 

Β. Να δημιουργήσετε αντίγραφο του λογισμικού για σκοπούς αρχειοθέτησης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή 
να αντιγράψετε το λογισμικό στο 
σκληρό δίσκο της συσκευής σας και να φυλάξετε το πρωτότυπο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή 
αρχειοθέτησης. 
 
Το Λογισμικό και οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες και λειτουργικότητες τρίτων μερών ή 
ενδέχεται να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο τοποθεσίας Web τρίτων μερών. Αυτές οι λειτουργίες, οι 
λειτουργικότητες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να υπόκεινται σε ανάλογους όρους υπηρεσίας και πολιτικές 
προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του εν λόγω τρίτου μέρους. 
 
2. Ενημερώσεις λειτουργιών και περιεχομένου λογισμικού, διακοπή των ενημερώσεων περιεχομένου 
η του λογισμικού. 

Α. Για τη βελτιστοποίηση του Λογισμικού και για να διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Λογισμικού, συμφωνείτε 
ότι το Λογισμικό μπορεί να εκτελεί λήψη και εγκατάσταση νέων ενημερώσεων και εκδόσεων του Λογισμικού, όπως 
αυτές καθίστανται διαθέσιμες από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Συμφωνείτε να λαμβάνετε και να μας 
επιτρέπετε να παρέχουμε αυτές τις νέες ενημερώσεις και εκδόσεις στη συσκευή σας. Επιπλέον, δύναται να 
τροποποιήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν στη χρήση του Λογισμικού από εσάς με βάση τις 
προαναφερθείσες ενημερώσεις. Η συνεχιζόμενη χρήση του Λογισμικού μετά από ενημέρωση σχετικά με τέτοιους 
όρους και προϋποθέσεις υποδεικνύει την αποδοχή αυτών των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.  Εάν δεν 
συμφωνείτε με αυτούς τους ενημερωμένους όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και να 
διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού από τις συσκευές σας. 

B. Σε ορισμένες περιπτώσεις το Λογισμικό χρησιμοποιεί περιεχόμενο που ενημερώνεται κατά καιρούς, 
συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, των ακολούθων: το λογισμικό προστασίας από ιούς και το λογισμικό 
crimeware χρησιμοποιούν ενημερωμένους ορισμούς ιών, το λογισμικό προστασίας από προγράμματα spyware 
χρησιμοποιεί ενημερωμένους ορισμούς spyware, το λογισμικό antispam χρησιμοποιεί ενημερωμένους ορισμούς 
antispam, το λογισμικό φιλτραρίσματος περιεχομένου και το λογισμικό antiphishing χρησιμοποιούν ενημερωμένους 
καταλόγους URL, ορισμένα λογισμικά τείχους προστασίας χρησιμοποιούν ενημερωμένους κανόνες τείχους 
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προστασίας, τα προϊόντα αξιολόγησης ευπαθειών χρησιμοποιούν ενημερωμένα δεδομένα ευπαθειών και το λογισμικό 
ελέγχου ταυτότητας τοποθεσιών Web χρησιμοποιεί ενημερωμένους καταλόγους γνήσιων ιστοσελίδων. Αυτές οι 
ενημερώσεις αναφέρονται συλλογικά ως «Ενημερώσεις περιεχομένου».  

Μπορεί, κατά την κρίση μας, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, να διακόψουμε την παροχή ενημερώσεων 
περιεχομένου ή/και να διακόψουμε τη χρήση του Λογισμικού. Μπορούμε να προσθέτουμε, να τροποποιούμε ή να 
καταργούμε δυνατότητες του λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. 

3. Εγκατάσταση, Ενεργοποίηση, Λογαριασμός Norton. 

A. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, το Λογισμικό μπορεί να απεγκαταστήσει ή να απενεργοποιήσει άλλα προϊόντα 
ασφαλείας ή δυνατότητές τους, εάν αυτά τα προϊόντα ή οι δυνατότητες δεν είναι συμβατά με το Λογισμικό ή με 
σκοπό τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας του Λογισμικού. 

B.  Το Λογισμικό αυτό ενδέχεται να διαθέτει τεχνολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να 
αποτρέψουν την παράνομη χρήση του ή τη χρήση του χωρίς άδεια χρήσης. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά για προστασία έναντι της πειρατείας λογισμικού. Το Λογισμικό ενδέχεται 
να ενσωματώνει τεχνολογία επιβολής που περιορίζει τη δυνατότητα εγκατάστασης και απεγκατάστασης του 
Λογισμικού σε συσκευή σε έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων για συγκεκριμένο αριθμό συσκευών. Το 
Λογισμικό που ενσωματώνει την τεχνολογία επιβολής ενδέχεται να απαιτούν ενεργοποίηση, όπως αναφέρεται στην 
Τεκμηρίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, το Λογισμικό θα λειτουργεί για μια περιορισμένη χρονική περίοδο πριν την εκ 
μέρους σας ενεργοποίηση του Λογισμικού. Κατά την ενεργοποίηση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε μέσω 
Internet τον αποκλειστικό κωδικό ενεργοποίησης που συνοδεύει το Λογισμικό, μαζί με στοιχεία διαμόρφωσης της 
συσκευή σε μορφή ενός αλφαριθμητικού κωδικού, για να αποδείξετε τη γνησιότητα του Λογισμικού. Αν δεν 
ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στην Τεκμηρίωση ή όπως 
σας υποδεικνύει το Λογισμικό, η λειτουργία του Λογισμικού θα διακοπεί έως ότου ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση. 
Κατόπιν αυτής, η λειτουργικότητα του λογισμικού θα αποκατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε το Λογισμικό,  
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται από εμάς κατά την 
ενεργοποίηση ή όπως ορίζεται παρακάτω. 

Γ.  Λογαριασμός Norton. Ενδέχεται να απαιτείται τρέχων λογαριασμός NortonLifeLock (Λογαριασμός Norton) για την 
πρόσβαση και τη χρήση του Λογισμικού. Σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν έχετε λογαριασμό Norton, πρέπει να 
ολοκληρώσετε την ισχύουσα διαδικασία δήλωσης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Norton προκειμένου να 
χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του κωδικού 
πρόσβασης του λογαριασμού Norton. 
 
4. Ιδιωτικό απόρρητο.  Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Η Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της 
NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy) περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και 
προστασίας δεδομένων από εσάς και τις συσκευές σας όταν χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες 
μας.  
 
5. Χωρίς τεχνική υποστήριξη. Δεν θα παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για το Λογισμικό και δεν θα εκδίδουμε 
ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις για αυτό το Λογισμικό. 
 
6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ. 
 
7.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΟΠΟΤΕ Ο 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. 
 
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟ, ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΆΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, 
ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΧΑΜΕ 

https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/privacy
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 
ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ Ή Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑ 
ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ. ($10,00).   
 
9. Περιορισμένα δικαιώματα για την Κυβέρνηση των ΗΠΑ   Για τις προμήθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 
το Λογισμικό θεωρείται εμπορικό λογισμικό για υπολογιστές όπως ορίζεται στην ενότητα 12.212 του Κανονισμού περί 
εξαγωγών (FAR) των ΗΠ. και υπόκεινται σε περιορισμένα δικαιώματα, όπως ορίζεται στην ενότητα 52.227-19 του 
Κανονισμού περί εξαγωγών (FAR) των ΗΠΑ «Commercial Computer Software - Restricted Rights» (Εμπορικό 
λογισμικό για υπολογιστές - Περιορισμένα δικαιώματα) και στην ενότητα 227.7202 της Πολιτικής προμηθειών 
αμυντικού εξοπλισμού (DFARS) «Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software 
Documentation» (Δικαιώματα σε εμπορικό λογισμικό για υπολογιστές ή τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού 
υπολογιστών), όπως ισχύει, καθώς και σε οποιουσδήποτε μεταγενέστερους κανονισμούς. Οποιαδήποτε χρήση, 
μετατροπή, αναπαραγωγή, έκδοση, απόδοση, εμφάνιση ή γνωστοποίηση του Λογισμικού από την Κυβέρνηση των 
ΗΠΑ διέπεται αποκλειστικά από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. 
 
10. Κανονισμός περί εξαγωγών. Αναγνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες και τα συναφή τεχνικά δεδομένα (συλλογικά 
«Ελεγχόμενη τεχνολογία») ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους περί εισαγωγών και εξαγωγών των Ηνωμένων 
Πολιτειών και ειδικότερα στους κανονισμούς περί διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ (Export Administration 
Regulations/EAR) και στους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία γίνεται εισαγωγή ή επανεξαγωγή 
της Ελεγχόμενης τεχνολογίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους περί ελέγχου των 
εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών αποκλεισμών και κυρώσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας των 
Ηνωμένων Πολιτειών και τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς νόμους στο βαθμό που είναι συμβατοί με τους νόμους 
των ΗΠΑ και δεν θα εξάγετε, εξάγετε εκ νέου, εισάγετε ή διαθέτετε με άλλον τρόπο οποιαδήποτε Ελεγχόμενη 
Τεχνολογία κατά παράβαση του αμερικανικού δικαίου ή σε οποιαδήποτε απαγορευμένη χώρα, οντότητα ή πρόσωπο 
για το οποίο απαιτείται άδεια εξαγωγής ή άλλη κυβερνητική έγκριση, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ NORTONLIFELOCK Ή Η 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ 
ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΠΥΡΑΥΛΩΝ, ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ή ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΟΥΝ ΟΠΛΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΣ 
Ή Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ 
ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΠΥΡΑΥΛΩΝ, ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ή ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΟΥΝ ΟΠΛΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. 
 
Με την λήψη, εγκατάσταση ή χρήση του Λογισμικού, συμφωνείτε με τα προαναφερόμενα και όλους τους ισχύοντες 
νόμους ελέγχου των εισαγωγών και των εξαγωγών. Επίσης, εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε υπό τον έλεγχο, βρίσκεστε 
σε ή είστε κάτοικος ή υπήκοος οποιασδήποτε απαγορευμένης χώρας ή σε οποιαδήποτε λίστα χωρών, οντοτήτων ή 
προσώπων για τα οποία απαιτείται άδεια εξαγωγής ή άλλη κυβερνητική έγκριση. Τα στοιχεία σχετικά με τους νόμους 
περί εξαγωγών που παρέχονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι πλήρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τους νόμους περί εξαγωγών, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce), 
Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) (το «BIS»).  Περισσότερες πληροφορίες για το 
BIS μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Γενικοί όροι. Εάν βρίσκεστε στην Βόρεια Αμερική ή στην Λατινική Αμερική, η Συμφωνία αυτή θα διέπεται 
από την νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εάν ζείτε στην Ασία-Ειρηνικό ή την Αυστραλία, αυτή η 
Συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Σιγκαπούρης.  Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα Συμφωνία θα 
διέπεται από την νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ανεξαρτήτως των προαναφερθέντων, τίποτα στην παρούσα 
Συμφωνία άδειας χρήσης δεν θα περιορίσει τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχετε σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Η παρούσα 
Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με το Λογισμικό και: (i) αντικαθιστά 
όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες προφορικές ή γραπτές συνεννοήσεις, προτάσεις και δηλώσεις σχετικά με το 
θέμα και (ii) υπερισχύει έναντι οποιωνδήποτε όρων που δημιουργούν διένεξη ή έναντι πρόσθετων όρων 
οποιασδήποτε προσφοράς, παραγγελίας, αναγνώρισης ή παρόμοιων συνεννοήσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μερών. Η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται σε περίπτωση που θα παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους απαραίτητους 
όρους που περιέχονται σε αυτήν και θα παύσετε να χρησιμοποιείτε και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του 
Λογισμικού. Οι δηλώσεις αποποίησης εγγυήσεων και ευθυνών για ζημίες, καθώς και οι περιορισμοί αστικής ευθύνης 
ισχύουν και μετά τον τερματισμό. Η παρούσα Συμφωνία άδειας χρήσης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από έγγραφο 
σε έντυπη μορφή το οποίο έχει υπογραφεί τόσο από εσάς όσο και από εμάς. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ 
ΜΑΣ ΣΤΟ https://www.nortonlifelock.com/contact-us/ .  

http://www.bis.doc.gov/
https://www.nortonlifelock.com/contact-us/
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