
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ CINEPLEXX 

 

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα των Cineplexx συνεπάγεται και την 

πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά 

στις σελίδες του.  

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 

αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, 

απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί 

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Cineplexx Entertainment Μονοπρόσωπη IKE. και 

διέπται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα 

ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, 

αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, 

«φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, 

τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cineplexx 

Entertainment. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή 

τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική 

χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση 

της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις 

ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και 

προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και 

ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.  

 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης 

ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης κράτησης εισιτηρίων, μη 

εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε 

μηχανισμού στις σελίδες των Cineplexx, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα 

μέσα διαθέσιμα στην Cineplexx Entertainment Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

H ιστοσελίδα των Cineplexx έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες 

πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει 

για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες 

που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας των Cineplexx περιλαμβάνουν: 1. 

Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την 

προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας των Cineplexx 2. Τη 

χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της 

ιστοσελίδας των Cineplexx.  

 

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  



Δεν παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτηση θέσεων. Μόνο η online αγορά σε 

χρήστες που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και 

τηρουμένων πάντα όλων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για 

παραστάσεις που είναι δημοσιοποιημένες στην ιστοσελίδα του κινηματογράφου Cineplexx. 

Η εταιρία δύναται να αλλάξει το πρόγραμμα παραστάσεων κατά τη βούλησή της χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση το έγκυρο πρόγραμμα παραστάσεων θα 

είναι δημοσιοποιημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατόπιν αγοράς 

εισιτηρίου/εισιτηρίων, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη σε οποιαδήποτε αλλαγή, 

ακύρωση, ή αντικατάσταση στα εισιτήρια που προμηθεύτηκε ο πελάτης. 


