ΟΡΟΙ
1. Η εταιρεία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» παρέχει στους πελάτες χονδρικής
και των καταστημάτων της ENA Food C&C τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις
ισχύουσες κάθε φορά προσφορές και παράλληλα να προβαίνουν στη δημιουργία
της επιθυμητής λίστας αγορών.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης των καταστημάτων ENA Food C&C μέσα από το
site μπορεί να επισκεφτεί το φυλλάδιο προσφορών. Στα εικονιζόμενα προϊόντα
δίνεται η δυνατότητα επιλογής αυτών και προσθήκης στην επιθυμητή λίστα αγορών
του κάθε πελάτη. Η λίστα αγορών εμφανίζεται στην οθόνη και ο πελάτης μπορεί να
καθορίσει τα τεμάχια έκαστου προϊόντος που έχει συμπεριλάβει στη λίστα του.
3. Η ΑΒ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των
πληροφοριών που παρατίθενται, για τα προβαλλόμενα προϊόντα. Ο τρόπος
διάθεσης έκαστου προϊόντος απεικονίζεται στην εκάστοτε καταχώρηση.
4. Τα προϊόντα προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών όπου
περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
5. Ο πελάτης αφού ολοκληρώσει την επιθυμητή λίστα αγορών είτε να την
αποστείλει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο επιθυμεί είτε να την αποστείλει σε
κατάστημα ENA Food C&C είτε να την εκτυπώσει.
6. Σε περίπτωση αποστολής της παραγγελίας σε τρίτο πρόσωπο, η ΑΒ δεν λαμβάνει
γνώση των στοιχείων του τρίτου προσώπου και το τρίτο πρόσωπο δεν έχει καμία
υποχρέωση έναντι της ΑΒ. Το μήνυμα προωθείται στο τρίτο πρόσωπο για
λογαριασμό του χρήστη που έχει επιλέξει να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας.
Υπεύθυνος για την αποστολή του μηνύματος και για το περιεχόμενο αυτού είναι
αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε χρήστης της υπηρεσίας. Απαγορεύεται ρητά η
οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, spam
μηνυμάτων, μηνυμάτων που μπορεί να προσβάλουν άμεσα ή έμμεσα τη φήμη της
ΑΒ καθώς και που μπορεί να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Η ΑΒ δύναται να
ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω.
7. Για την αποστολή της επιθυμητής λίστας αγορών προς το κατάστημα ο πελάτης
θα πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, το e-mail, το
τηλέφωνο και το ΑΦΜ.
8. Η αποστολή της επιθυμητής λίστας αγορών στο κατάστημα δεν συνιστά
ηλεκτρονική παραγγελία. Με τη λήψη της επιθυμητής λίστας από τα καταστήματα
ENA Food C&C κάποιος εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον
ενημερώσει σχετικά με τις δυνατότητες που του παρέχονται.
9. Η ΑΒ διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα των χρηστών. Τα στοιχεία αυτά έχουν
δηλωθεί από τα ίδια τα πρόσωπα οικειοθελώς και αποσκοπούν στην υποστήριξη,
προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Αποδέκτες των δεδομένων
αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο
για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΑΒ ή για την

εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της ΑΒ, οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα
και για λογαριασμό της ΑΒ. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων των
άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει
10. Όλο το περιεχόμενό, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της ΑΒ αποτελούν την
πνευματική ιδιοκτησία της ΑΒ και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του
ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή,
διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την
άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της
φήμης της ΑΒ.
11. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οποιοσδήποτε χρήστης να δώσει τα
προσωπικά του στοιχεία ακόμα και σε περίπτωση που λάβει e-mail το οποίο
φαίνεται ότι προέρχεται από την ΑΒ και με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία του. Στις
περιπτώσεις αυτές πιθανότατα πρόκειται για απάτη με σκοπό να αποκτήσουν τρίτοι
στοιχεία σας και προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που γίνεται παραλήπτης
ενός τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την ΑΒ.
12. Οι παρόντες όροι διέπονται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική
Νομοθεσία. Για κάθε θέμα σχετικά με τους παρόντες αρμόδια ορίζονται τα
Δικαστήρια των Αθηνών.

