
Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.xatzopoulos.com. 

Ο δικτυακός αυτός τόπος υπόκειται στους παρακάτω κανονισμούς λειτουργίας, που διέπουν 
εν συνόλω τη λειτουργία του στο πλαίσιο της νομιμότητας που επιβάλουν οι τοπικοί και 
διεθνείς νόμοι σχετικά με την κατανάλωση, διαφήμιση και προώθηση αλκοολούχων ποτών, 
της παροχής πληροφοριών μέσω Internet, καθώς και της συλλογής πληροφοριών 
προσωπικού περιεχομένου. 

Ενδέχεται οι όροι χρήσης κατά καιρούς να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση, με την ανάρτηση 
αυτών των αλλαγών στον δικτυακό τόπο. ΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, 
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, μην εισέρχεστε ή 
χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού 
τόπου, σημαίνει ότι, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τις εν λόγω τροποποιήσεις στους 
όρους χρήσης. 

Ο δικτυακός μας τόπος προωθεί την κατανάλωση και χρήση αλκοολούχων ποτών και 
απευθύνεται μόνο για χρήση και απόλαυση ατόμων που έχουν την απαιτούμενη νόμιμη 
ηλικία για αγορά και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, («Νόμιμη Ηλικία») στη χώρα στην 
οποία κατοικούν. Θα πρέπει να είστε στη νόμιμη ηλικία ή μεγαλύτεροι για να έχετε δικαίωμα 
εισόδου ή άλλης χρήσης του δικτυακού τόπου και συναφών υπηρεσιών. Απαγορεύεται η 
πρόσβαση ή άλλη χρήση, του δικτυακού τόπου ή των εν λόγω υπηρεσιών, με οποιονδήποτε 
τρόπο από άτομα τα οποία δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία. Η σχετική προειδοποίηση 
αναγράφεται ευκρινώς στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου και κάθε επισκέπτης που 
δεν πληρεί τις παραπάνω απαραίτητες προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποχωρήσει αμέσως. 

Η ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου www.xatzopoulos.com ανήκει στην εταιρία Δ. 
Χατζόπουλος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε., η οποία έχει και την ευθύνη για την λειτουργία του. Όλο το 
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, 
εικόνων και απεικονίσεων κάθε μορφής, ήχου, κινούμενης εικόνας (video) και προγράμματος 
λογισμικού, που περιέχεται σε αυτόν, ανήκει στην ιδιοκτήτρια εταιρία. Ο σχεδιασμός της 
σελίδας βασίστηκε σε ελεύθερο για εμπορική χρήση website template από 
https://freehtml5.co και πάνω σε αυτό έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εταιρείας. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου έχουν το 
δικαίωμα να αναπαράγουν μέρος του περιεχομένου αυτού μόνο για προσωπική χρήση και 
σε καμία περίπτωση για την εξυπηρέτηση εμπορικών σκοπών.  

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται στους επισκέπτες του "ως έχει" και δεν 
παρέχεται κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή συνεπαγόμενη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των συνεπαγόμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν 
συγκεκριμένο σκοπό ή μη παράβασης.  

Όλες οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσα από τον δικτυακό τόπο 
www.xatzopoulos.com, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας Δ. Χατζόπουλος & 
Σ.Ι.Α. Ο.Ε και δεν διατίθενται με κανένα τρόπο προς πώληση, διανομή ή ενοικίαση σε τρίτους, 
με τρόπους διαφορετικούς απ' αυτούς που γνωστοποιούνται είτε στην παρούσα σελίδα είτε 
στην εκάστοτε σελίδα συλλογής των στοιχείων και πληροφοριών.  

Ο δικτυακός τόπος www.xatzopoulos.com και η εταιρία Δ. Χατζόπουλος & Σ.Ι.Α. Ο.Ε., δεν 
φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων (links), προς 
άλλους δικτυακούς τόπους, που μπορεί να περιέχει.  
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