
Όροι χρήσης 
Ι) ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα kidstore.gr ξεκίνησε τη λειτουργία 
του και σας καλωσορίζει. Στο κατάστηµά µας διατίθενται προς πώληση µία ευρεία γκάµα προϊόντων της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «START for children» , µε έδρα την Γρηγορίου Λαµπράκη 111 
Άνω Τούµπα  ΑΦΜ 052100278, ∆ΟΥ ΣΤ¨ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 231 0923 158 , ΦΑΞ:231 0923 158. Πριν 
από την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα kidstore.gr και την πραγµατοποίηση των αγορών σας, 
εφιστούµε την προσοχή σας να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης αυτής, οι οποίοι διέπουν 
τόσο την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων και την ασφάλεια των συναλλαγών σας όσο και 
την παρουσίαση, πώληση, συσκευασία, µεταφορά, ενδεχόµενη επιστροφή και παράδοση των 
προϊόντων µας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 
όρων χρήσης από εσάς, τεκµαίρεται τόσο από την πλοήγησή σας στο kidstore.gr όσο και από την 
υλοποίηση οιασδήποτε συναλλαγής ή/και επικοινωνίας σας µε την εταιρεία µας. Σε περίπτωση που 
διαφωνείτε ή επιθυµείτε να επιφυλαχθείτε για µέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων, έχετε τη 
δυνατότητα να αποστέλλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kidstore.gr. Σε 
κάθε περίπτωση η εταιρεία µας διατηρεί το απόλυτο δικαίωµά της να τροποποιήσει, ανανεώσει ή 
αναβαθµίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούµενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του χρήστη-
καταναλωτή - µέλους της ιστοσελίδας kidstore.gr, σωρευτικά ή διαζευκτικά µέρος ή το σύνολο των 
παρόντων όρων χρήσης, του περιεχοµένου της ιστοσελίδας kidstore.gr και της εξωτερικής εµφάνισης 
(interface), της δοµής ή της σύνθεσης (configuration) της ιστοσελίδας kidstore.gr  καθώς και των 
τεχνικών του προδιαγραφών. Τέλος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και 
χωρίς προηγούµενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του χρήστη - καταναλωτή - µέλους της 
ιστοσελίδας kidstore.gr να µαταιώσει, να αναστείλει ή να τερµατίσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η 
ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρήστη – καταναλωτή – µέλους της ιστοσελίδας kidstore.gr τεκµαίρει από 
µόνη την πλοήγηση σ’ αυτήν.  

 ΙΙ) ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ kidstore.gr; Το ηλεκτρονικό κατάστηµα kidstore.gr προσφέρει τη δυνατότητα σε 
όλους τους χρήστες του διαδικτύου να αγοράσουν σε ανταγωνιστικές τιµές µία ευρεία γκάµα προϊόντων 
ένδυσης και αξεσουάρ, προβάλλοντας, προωθώντας και µεταπωλώντας τα προϊόντα των προµηθευτών 
της. Η εταιρεία επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που θα παρουσιάσει στο καταναλωτικό 
κοινό µέσω του .kidstore.gr καθώς και να ανανεώνει ή/και να αποσύρει αυτά, οποτεδήποτε, 
αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούµενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση. Τέλος, η τιµολογιακή 
πολιτική της εταιρείας καθώς και οι µέθοδοι προώθησης των πωλήσεών της, µέσω προσφορών ή/και 
εκπτώσεων, καθορίζεται αποκλειστικά από την ίδια και µπορεί να τις τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς 
προηγούµενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση. 

 ΙΙΙ) ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 Το kidstore.gr συνεργάζεται µε δεκάδες προµηθευτές, εισαγωγείς και κατασκευαστές, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, προκειµένου να σας προσφέρει µία ευρεία γκάµα προϊόντων στις πλέον 
ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς. Οι παραγγελίες ολοκληρώνονται µε µία συγκεκριµένη διαδικασία, που 
περιγράφεται αναλυτικώς κατωτέρω, διότι κάποιες φορές, για λόγους που δεν είναι στη δική µας σφαίρα 
εξουσίας, υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που εµφανίζεται διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας, τελικώς να 
µην είναι διαθέσιµο ή να µην είναι παραδοτέο εντός του χρόνου παράδοσης που αναγράφεται 
στο kidstore.gr. Προκειµένου, λοιπόν, να είστε πλήρως ενήµεροι για την εξέλιξη της παραγγελίας που 
έχετε τοποθετήσει αλλά και προστατευµένοι από τυχόν τέτοιου είδους περιπτώσεις, η ολοκλήρωση της 
παραγγελίας σας υλοποιείται µέσω των ευθύς κατωτέρω βηµάτων (steps) : (1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

 Σας συνιστούµε πριν την πρώτη σας τοποθέτηση παραγγελίας, να εγγραφείτε ως χρήστης 
του kidstore.gr ούτως ώστε να καταστεί πιο εύκολη και άρτια η εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό 
µας πολυκατάστηµα. 

 •  ελεύθερη επιλογή προϊόντων και τοποθέτηση στο «καλάθι αγορών», 

 •  έναρξη διαδικασίας αποστολής αιτήµατος παραγγελίας, µέσω των «βηµάτων» (steps) που σας 
υποδεικνύονται, 

 •  συµπλήρωση όλων των στοιχείων του αιτήµατός σας για παραγγελία, που εµφανίζονται στη φόρµα 
παραγγελίας 

 •  εµφάνιση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µας έχετε δηλώσει, αυτοµατοποιηµένου 
µηνύµατος, µε τα στοιχεία του αιτήµατος παραγγελίας που θα λάβει η εταιρεία µας. 



 Κάθε φορά που αποστέλλετε στην εταιρεία µας ένα αίτηµα προς παραγγελία, θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις µεταξύ µας συναλλαγές στο 
σύνολό τους. 

 Μην ξεχνάτε ότι τα αιτήµατά σας παραλαµβάνονται από την εταιρεία µας µε τη ρητή επιφύλαξη 
ενδελεχούς ελέγχου διαθεσιµότητας των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο αίτηµα παραγγελίας σας, 
δεδοµένου ότι στο παρόν στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η επεξεργασία του αιτήµατός σας από την 
εταιρεία µας. 

 Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία µας ακολουθεί αυστηρή πολιτική προστασίας των 
προσωπικών σας δεδοµένων και µόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας (που χορηγείτε µε την 
αποστολή της φόρµας) συλλέγονται και επεξεργάζονται, µε τον πλέον ασφαλή και επιµελή τρόπο.  

(2) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

 Στο παρόν στάδιο, η εταιρεία µας ελέγχει ενδελεχώς τη διαθεσιµότητα όλων των προϊόντων που 
αναφέρονται στο αίτηµα παραγγελίας σας. Ειδικότερα : 

 •  Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιµότητα όλων των προϊόντων που αναφέρονται στο αίτηµά σας 
εντός του χρόνου παράδοσης που προβάλλεται στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, τότε θα σας 
επιβεβαιώσουµε µέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µας έχετε 
δηλώσει και θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Η αποστολή των προϊόντων θα πραγµατοποιείται 
κατόπιν βάσει του χρονοδιαγράµµατος παράδοσης της συνεργάτιδάς µας εταιρείας ταχυµεταφορών. 

 •  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο κάποιο/α από τα είδη που παραγγείλατε ή/και που κάποιο 
προϊόν δεν µπορεί να είναι διαθέσιµο στον αναγραφόµενο στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα χρόνο 
παράδοσης, τότε ο αρµόδιος υπάλληλος της εταιρείας µας θα επικοινωνεί µαζί σας τηλεφωνικώς, 
προκειµένου να συνεννοηθείτε για τυχόν τροποποίηση ή ακύρωση του αιτήµατος παραγγελίας σας. Σε 
περίπτωση αδυναµίας τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα σας αποστέλλεται e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει, προκειµένου να έρθετε εσείς σε επαφή µαζί µας. Σε περίπτωση που 
για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή καµία εκ των ως άνω δύο επικοινωνιών για χρονικό 
διάστηµα 10 ηµερών από την αποστολή του αιτήµατος παραγγελίας σας, τότε το αίτηµά σας ακυρώνεται 
αυτοµάτως και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά νέο αίτηµα προς εµάς. 

 •  Σε κάθε περίπτωση, µετά την επικοινωνία µαζί σας θα σας αποστέλλεται στην από πλευράς σας 
δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επιβεβαιωτικό της νέας παραγγελίας σας µε όλα τα 
νέα στοιχεία που περιλαµβάνει αυτή. Η αποστολή των προϊόντων θα πραγµατοποιείται και πάλι, βάσει 
του χρονοδιαγράµµατος παράδοσης της συνεργάτιδάς µας εταιρείας ταχυµεταφορών.  

 IV) ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ; 

 Για την πληρωµή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα 
στους προτεινόµενους από την εταιρεία µας τρόπους. Πρώτα αποφασίζετε ποια διαδικασία πληρωµής 
σας ταιριάζει. Κατόπιν επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωµής στο κατάλληλο σηµείο της φόρµας του 
αιτήµατος παραγγελίας σας και τέλος εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία σας. Υπενθυµίζουµε ότι η 
εταιρεία µας ακολουθεί αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδοµένων και όλα τα 
στοιχεία πληρωµής που µας αποστέλλετε συλλέγονται και επεξεργάζονται µε πλήρη ασφάλεια και 
επιµέλεια και µόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας που παρέχεται µε την αποστολή του αιτήµατος της 
παραγγελίας σας. Σε ότι αφορά τις πληρωµές µε χρήση πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία µας σε 
συνεργασία και µε τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας 
συναλλαγές.  

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 

ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Η εταιρεία µας δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. 

 Η διαδικασία πραγµατοποιείται και ολοκληρώνεται µέσω τραπεζικού ιδρύµατος µε το οποίο 
συνεργαζόµαστε και το οποίο παρέχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα προστατεύονται από µεγάλης 
αξιοπιστίας συστήµατα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.), 
τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές µεγάλες επιχειρήσεις 
παγκοσµίως. 



 Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής : 

 Πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα προηγείται προέγκριση της πιστωτικής σας κάρτας µε 
δέσµευση του συνολικού ποσού προκειµένου να γίνει και η αντίστοιχη δέσµευση του/ων προϊόντος/ων 
που θα σας αποστείλουµε. Η δέσµευση αυτή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα 6 ηµερών, σε περίπτωση 
δε που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, τότε θα ακυρώνεται αυτόµατα. 
Όµως, για ορισµένες πιστωτικές κάρτες που δεν είναι τεχνικά εφικτή η προέγκριση στο στάδιο αυτό θα 
πραγµατοποιείται η οριστική χρέωση του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση επιτυχούς προέγκρισης, η 
οριστική χρέωση της κάρτας σας γίνεται µε την αποστολή των προϊόντων προς εσάς. Στην περίπτωση 
που δηµιουργηθεί πρόβληµα στην προέγκριση ή την οριστική χρέωση του συνόλου του ποσού, τότε θα 
επικοινωνεί µαζί σας και στα τηλέφωνα που µας έχετε γνωστοποιήσει (µέσω του αιτήµατος παραγγελίας 
σας), ο αρµόδιος υπάλληλος από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρεία µας, προκειµένου να 
συνεννοηθεί µαζί σας για το θέµα αυτό. Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία µαζί 
σας µε τον τρόπο αυτό, θα σας αποστέλλεται e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που µας έχετε 
γνωστοποιήσει µέσω του αιτήµατος παραγγελίας σας προκειµένου εσείς να επικοινωνήσετε µαζί 
µας. Τέλος, στην περίπτωση καµία από τις δύο επικοινωνίες δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο 
δυνατή, για χρονικό διάστηµα 10 ηµερών από την αποστολή του αιτήµατος παραγγελίας σας, τότε το 
αίτηµα σας προς παραγγελία ακυρώνεται αυτοµάτως και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά το αίτηµά σας 
προς εµάς. Στην περίπτωση αυτή, όµως, η εταιρεία µας θα σας αποστέλλει σχετικό µήνυµα ακύρωσης 
του αιτήµατος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µας έχετε δηλώσει.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ: Καταβάλλετε το αντίστοιχο στο/α προϊόν/ντα τίµηµα κατά την παραλαβή του(ς) από 
το µεταφορέα της απολύτου επιλογής µας.  

 V) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Ταυτόχρονα µε την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, η εταιρεία µας σας ενηµερώνει και για το χρόνο 
παράδοσης των προϊόντων που επιλέξατε, ο οποίος εξαρτάται από την περιοχή που έχετε επιλέξει να 
σας αποσταλούν τα προϊόντα. 

 Στην περίπτωση πληρωµής µε πιστωτική κάρτα, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας, κατά την 
παραλαβή της παραγγελίας σας, επιδεικνύοντας στον υπάλληλο παράδοσης την πιστωτική σας κάρτα 
και την ταυτότητά σας. 

 Η παραγγελία θα σας αποστέλλεται από την εταιρεία µας ή από µεταφορέα της απολύτου επιλογής 
µας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα – Παρασκευή, 09:00-18:00). Βάσει του 
χρονοδιαγράµµατος παράδοσης της συνεργάτιδάς µας εταιρείας ταχυµεταφορών, οι παραδόσεις 
υλοποιούνται ως εξής : 

 •  εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης,εντός 1 εργάσιµη ηµέρα από τη στιγµή που θα καταγραφεί η 
παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, 

 •  στις πρωτεύουσες νοµών εντός 2 εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που θα καταγραφεί η 
παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, 

 •  στις λοιπές περιοχές εντός 3 εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που θα καταγραφεί η παραγγελία σας 
στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, µε εξαίρεση αποµακρυσµένες περιοχές που µπορεί η παράδοση να 
γίνει σε 4 εργάσιµες ηµέρες. 

 Η εταιρεία µας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα 
που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η εταιρεία µας δεν ευθύνεται για 
αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάµεσους χώρους 
φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες µεταφορικών µέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την 
παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις εταιρείας µας από τους προµηθευτές µας, κλπ. Σε κάθε 
περίπτωση τυχόν καθυστέρησης, η εταιρεία µας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει 
µαζί σας στα στοιχεία που της έχετε γνωστοποιήσει, προκειµένου να σας ενηµερώσει σχετικά και να 
συνεννοηθεί µαζί σας για τη νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος. Μολονότι η εταιρεία µας 
λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη σας για ενηµέρωση σε σχέση 
µε την τυχόν έλλειψη διαθεσιµότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη 
έλλειψη ή µη διαθεσιµότητα του προϊόντος από τους προµηθευτές µας ακόµη και µετά την επιβεβαίωση 
της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία µας θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια 
να επικοινωνήσει µαζί σας στα στοιχεία που της έχετε γνωστοποιήσει προκειµένου να σας ενηµερώσει 
σχετικά µε κάθε δυνατή πληρότητα και να συνεννοηθεί µαζί σας για τη νέα παράδοση ή την παράδοση 



άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζηµίως και για τα δύο µέρη και την άτοκη επιστροφή 
των χρηµάτων που τυχόν έχετε καταβάλει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 

 Μην ξεχνάτε ότι για παραγγελίες εντός Ελλάδος η αποστολή γίνεται ∆ΩΡΕΑΝ σε όλη την Ελλάδα.  

 VI) ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

  •  Επιστροφή µετρητών. 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυµείτε να επιστρέψετε την ηλεκτρονική παραγγελία σας και να πάρετε τα 
χρήµατα σας πίσω έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόδειξης. 
∆ιαδικασία. 
Επικοινωνείτε µαζί µας τηλεφωνικά για να µας ενηµερώσετε για την επιστροφή σας και τους λόγους που 
επιθυµείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα .Η επιστροφή του δέµατος θα γίνει αποκλειστικά µε την εταιρεία 
courier που θα σας  υποδείξουµε .Τα έξοδα µεταφοράς για την επιστροφή του δέµατος προς την 
εταιρεία στις περιπτώσεις υπαναχώρησης  επιβαρύνουν πάντοτε τον πελάτη και είναι 6,80 ευρώ για 
δέµατα έως 2 κιλά και συν 1 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό.(βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά µε 
τους κανόνες για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες,εφόσον δηµοσιεύεται στους όρους χρήσης του εκάστοτε 
ηλεκτρονικού καταστήµατος).Τα έξοδα αυτά θα αφαιρεθούν από τα χρήµατα που θα σας 
επιστραφούν.Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρηµάτων είναι µαζί µε τα προϊόντα να 
επιστραφούν και τα παραστατικά πωλήσης ( απόδειξη λιανικής, τιµολόγιο). Οι παρακάτω όροι πρέπει 
να πληρούνται υποχρεωτικά στο σύνολό τους προκειµένου να γίνει αποδεκτή η επιστροφή της 
παραγγελίας. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα να µην αποδεχτούµε επιστροφές προϊόντων που δεν συµφωνούν 
µε τους όρους επιστροφών που αναγράφονται παρακάτω. Η αίτηση υπαναχώρησης από την 
παραγγελία µε σκοπό την επιστροφή χρηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 µέρες από την 
ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη ,όλα τα επιστρεφόµενα είδη πρέπει να παραλαµβάνονται 
από εµάς στην αρχική τους κατάσταση χωρίς σηµάδια φθοράς αρώµατα και κατάλληλα για 
επαναπώληση, όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά καρτελάκια του 
κατασκευαστή που είχαν κατά την αγορά τους καθώς και τη συσκευασία που το συνόδευε. Προηγείται 
πάντα τηλεφωνική επικοινωνία µε το kidstore.gr στο 2310923158.  

 VII) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 • Προϊόν φθαρµένο ή ελαττωµατικό .  Η εταιρεία µας λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε 
όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται µε ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειµένου να τα παραλάβετε χωρίς 
φθορές. Σπανίως υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε ένα προϊόν µε κάποιο ελάττωµα. Σε περίπτωση 
που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε συγκεκριµένη επιφύλαξη σηµαίνει ότι έχετε παραλάβει 
ανεπιφύλακτα το προϊόν από την εταιρεία µας. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν ή το τµήµα του 
προϊόντος που είναι ελαττωµατικό ή παρουσιάζει φθορές στον µεταφορέα που σας το παρέδωσε χωρίς 
καµία δική σας επιβάρυνση, σε περίπτωση που κατά το χρόνο παραλαβής διαπιστώσετε ότι υπάρχουν 
φθορές ή/και κάποιο ελάττωµα σε αυτό. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε άµεσα στο e-
mail info@kidstore.gr , γνωστοποιώντας µας αν επιθυµείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν σε 
αντικατάσταση του φθαρµένου ή ελαττωµατικού ή εάν επιθυµείτε να το επιστρέψετε, οπότε και θα σας 
επιστρέψουµε άτοκα τα χρήµατα που τυχόν έχετε καταβάλλει. Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας 
αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση θα σας αποστέλλουµε άµεσα µήνυµα µε την επιβεβαίωση 
της νέας παραγγελίας σας.  
 •  Αλλαγή προϊόντος 
Σε περίπτωση που επιθυµείτε να αλλάξετε το προϊόν, που αγοράσατε µπορείτε να το κάνετε µέσα σε 30 
ηµέρες από την ηµεροµηνία τιµολόγησης του µε τους παρακάτω τρόπους. 
Επικοινωνείτε µαζί µας τηλεφωνικά στο 2310923158 και µας ενηµερώνετε για τους κωδικούς των 
προϊόντων που επιθυµείτε να επιστρέψετε και µε ποιους κωδικούς επιθυµείτε να τα αντικαταστήσετε. 
Συσκευάζεται τα προϊόντα σε οποιαδήποτε συσκευασία που θα εξασφαλίσει ότι θα φτάσουν στην 
εταιρία µας χωρίς φθορές.Ειδοποιείται την εταιρεία courier που θα σας υποδείξουµε να έρθει να 
παραλάβει το δέµα σας µε έξοδα δικά µας.Η πρώτη αλλαγή  είναι δωρεάν.( το κόστος των µεταφορικών 
σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνει την εταιρεία ) .Στην περίπτωση που θα προκύψει διαφορά υπόλοιπο 
µπορεί να µείνει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασµό σας ή να µας κάνετε την εξόφληση µε 
αντικαταβολή η µε τραπεζική κατάθεση. Στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει δεύτερη αλλαγή τα 
έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Οι παρακάτω όροι πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά στο 
σύνολό τους προκειµένου να γίνει αποδεκτή η αλλαγή κάποιου προϊόντος.∆ιατηρούµε το δικαίωµα να 
µην αποδεχθούµε επιστροφές προϊόντων που δεν συµφωνούν µε τους όρους αλλαγών που 
αναγράφονται παρακάτω.Η αίτηση αλλαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη ή το τιµολόγιο. Όλα τα επιστρεφόµενα είδη πρέπει να 
παραλαµβάνονται από εµάς στην αρχική τους κατάσταση χωρίς σηµάδια φθοράς, ελατώµατα και να 
είναι κατάλληλα για επαναπώληση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν όλες τις ετικέτες και τα 



συνοδευτικά καρτελάκια του κατασκευαστή που είχαν κατά την αγορά τους καθώς και τη συσκευασία 
που το συνόδευε. Προηγείται πάντα τηλεφωνική επικοινωνία µε το kidstore.gr στο 2310923158 . 

 VIII) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
 Πότε και πώς µπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας; 

 •  Πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος µε αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση   info@kidstore.gr ή µε τηλεφωνική επικοινωνία στο ΤΗΛ.: 231 0923 158 και στο ΦΑΞ:231 
0923 158. 

 IX) ΧΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Τόσο η εταιρεία όσο και ο καταναλωτής δεσµεύονται στην ορθή και µε βάση την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας. Για να είναι σωστή και ολοκληρωµένη η 
πρόσβαση στο kidstore.gr απαιτείται η ενεργοποίηση στον browser, της γλώσσα JavaScript καθώς 
επίσης και της δυνατότητας λήψης cookies. Επίσης, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει µία έκδοση του 
Internet Explorer άνω της 6 ή µια έκδοση Mozilla Firefox άνω της 3.5 ή κάποια άλλη αντίστοιχη έκδοση 
web browser. Σας συνιστούµε, επιπλέον, τη χρήση τελευταίων εκδόσεων των browsers καθώς και του 
Adobe Flash Player για την εµφάνιση επιπρόσθετων γραφικών. Ο χρήστης - καταναλωτής - µέλος 
του kidstore.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρησιµοποίηση ορισµένων εκ των υπηρεσιών 
του kidstore.gr ενδέχεται να χρειαστεί να κατεβάσει (download) στον Η/Υ του ορισµένα αναβαθµισµένα 
ηλεκτρονικά προγράµµατα. Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα, και ο καταναλωτής το 
αποδέχεται ανεπιφυλάκτως, να διακόψει µόνιµα ή προσωρινά τη λειτουργία του kidstore.gr µε ή χωρίς 
προειδοποίηση προς τους χρήστες/µέλη και τους επισκέπτες του kidstore.gr. Σε κάθε περίπτωση ο 
χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης - µέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δε θα 
χρησιµοποιούν το kidstore.grγια αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους 
τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου είναι παράνοµο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, 
συκοφαντικό, δυσφηµιστικό, χυδαίο, άσεµνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου 
κάποιου άλλου, δείχνει εµπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να 
προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους µε οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να µεταδοθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία ή τις συµβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και 
εµπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως µέρος εργασιακών σχέσεων ή που 
καλύπτονται σε συµφωνίες εµπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, 
εµπορικό µυστικό, πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων, περιέχει ιούς 
λογισµικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα, που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό 
τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισµό της λειτουργίας οποιουδήποτε 
λογισµικού ή υλικού υπολογιστών, ηθεληµένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και 
κοινοτική νοµοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους µε οποιοδήποτε τρόπο 
και οποιοδήποτε Περιεχόµενο χρησιµοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων 
σχετικά µε άλλους χρήστες. Η εταιρεία επιµελείται καθηµερινώς για την ορθή και ακριβή δηµοσίευση 
όλων των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί και προβάλει από το .kidstore.gr. Η 
εταιρεία µας πάντως δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλµατα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
πολυκαταστήµατος, στις αναγραφόµενες και εµφανιζόµενες πληροφορίες (όπως ενδεικτικά την 
αναγραφόµενη τιµή, τη διαθεσιµότητα, τη φωτογραφία, το είδος, κλπ) που µπορεί να οφείλονται 
ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες και λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και 
λανθασµένες πληροφορίες από τους προµηθευτές έστω και από αµέλειά της. Παρακαλούµε, σε 
περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλµα πριν ή/και µετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας 
σας, να µας αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kidstore.gr ή/και να 
επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλ. 2310923158 ή στο φαξ 2310923158. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
εφόσον διαπιστώσετε σφάλµα σας καλούµε να µην προχωρείτε στην αποστολή αιτήµατος παραγγελίας 
πριν την ειδοποίηση της εταιρείας µας για την αποσαφήνιση του συγκεκριµένου θέµατος. Η εµπορική 
στρατηγική της εταιρείας µας και η τιµολογιακή πολιτική της εναρµονίζονται πλήρως µε τις διατάξεις περί 
προστασίας του ανταγωνισµού. Για το λόγο αυτό µπορεί οι τιµές των προϊόντων που πωλούνται 
στο kidstore.gr να διαφέρουν από άλλα όµοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σηµεία πώλησης, αφού 
η εταιρεία µας προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες 
οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο για την προσφορότερη επίτευξη των επιχειρηµατικών της στόχων. Η 
εταιρεία µας έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να µεταβάλει την τιµή οποιουδήποτε προϊόντος, 
οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.  

 X) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Το σύνολο του περιεχοµένου του kidstore.gr αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας της εταιρείας 
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης ηµεδαπής και διεθνούς νοµοθεσίας και των 
διεθνών συµβάσεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κείµενα, τα πάσης 
φύσεως αρχεία, σήµατα/λογότυπα, η µορφή (lay - out) του kidstore.gr , τα προγράµµατα, οι 



φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εµπορικά και οικονοµικά στοιχεία, κλπ. ∆εν αποτελούν αντικείµενο 
πνευµατικής ιδιοκτησίας της εταιρείας µας πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων όπως π.χ. συνεργατών, 
συνεργαζόµενων φορέων κ.λπ.. Απαγορεύεται ρητώς η εν όλο ή εν µέρει αντιγραφή, διανοµή, 
αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, µεταφορά, µεταποίηση, τροποποίηση και κάθε συναφή 
ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της 
εταιρείας. Τυχόν αντίθετες µε την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες µπορεί να αποτελέσουν προσβολή 
των δικαιωµάτων πνευµατικής/βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας µας. Η εταιρεία ρητώς 
επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατος για τη διεκδίκηση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που 
προκληθεί σε αυτήν. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα εµπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια, είτε από 
τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εµφανίζονται στο kidstore.gr καθώς και την τροποποίηση των 
στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυµεί µε ή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των χρηστών - 
καταναλωτών - µελών του «kidstore.gr», οι οποίοι και αποδέχονται ανεπιφύλακτα την ανωτέρω 
δυνατότητα της εταιρείας.  

 XI) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 Η εταιρεία µας λαµβάνει κάθε δυνατή µέριµνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα πλήρη και ορθά σας 
στοιχεία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία µας δεν φέρει ουδεµία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις 
συµβατικές ή νόµιµες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας της εκ µέρους 
σας αποστολής λανθασµένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα 
πραγµατοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα µας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη 
διαθεσιµότητας προϊόντος, κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόµη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας 
σφάλµατος στα αναγραφόµενα από εσάς στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και 
αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε 
να ενηµερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται µια αλλαγή σε αυτά. Για την δική σας 
καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των µελλοντικών σας αγορών θα πρέπει να εγγραφείτε ως 
χρήστες του «kidstore.gr» (log in) κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήµατος παραγγελίας προς την 
εταιρεία µας, γι’ αυτό κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήµατος παραγγελίας - επίσκεψη σας ζητείτε να 
ανοίξετε ένα λογαριασµό µαζί µας και να δηµιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη (Ονοµατεπώνυµο, φύλο και 
ηµεροµηνία γέννησης), µε τη χρήση των δικών σας µοναδικών κωδικών ασφαλείας (username & 
password). Κατά την εγγραφή σας ως εγγεγραµµένοι χρήστες η εταιρεία δύναται και εσείς ως 
εγγεγραµµένοι χρήστες αποδέχεστε να εγκατασταθεί ένα σύστηµα session cookies αποκλειστικώς και 
µόνον για την αναγνώριση σας καθώς και των συναλλαγών σας για τη δηµιουργία του ιστορικού σας ως 
πελάτη που εµφανίζεται στην προσωπική σας σελίδα και είναι εµφανές µόνον σε εσάς. Τα ως άνω 
session cookies έχουν αποκλειστικό σκοπό να εξυπηρετήσουν την καλύτερη διαχείριση του προφίλ σας 
και των συναλλαγών σας ώστε να µην είστε υποχρεωµένοι να δηλώνετε από την αρχή τα στοιχεία σας 
κάθε φορά που επισκέπτεστε το kidstore.gr . Τα session cookies διαγράφονται αµέσως µόλις 
διαγραφείτε (log out) από εγγεγραµµένος χρήστης. Η εταιρεία µας συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα 
προσωπικά σας δεδοµένα, αποκλειστικώς και µόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών µε 
το kidstore.gr και της επικοινωνίας µας µαζί σας για την ολοκλήρωση της µεταξύ µας συναλλαγής. Σε 
κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα της ακώλυτης πρόσβασης στα δεδοµένα σας αυτά καθώς και να 
ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας. Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα 
δικαιώµατά σας εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας 
διατηρούνται από την εταιρεία µας µόνον για όσο χρόνο είστε εγγεγραµµένος χρήστης του 
kidstore.gr ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές σας µαζί µας και διαγράφονται αµέσως µόλις 
διαγραφείτε από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή µαζί σας. Τα προσωπικά σας δεδοµένα δεν 
ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας, µε εξαίρεση : i) 
τα δεδοµένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω 
πιστωτικής κάρτας και ii) τα δεδοµένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της 
παραγγελίας σας από τις συνεργαζόµενες µε εµάς εταιρείες. Το σύνολο των δεδοµένων σας 
προστατεύονται και διαχειρίζονται σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νοµοθεσίας 
και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία µας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που 
θεσπίζονται από το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδοµένων, των στοιχείων και 
των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και µη) 
και των εµπορικών συναλλαγών και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία και τη 
διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης - 
καταναλωτής - µέλος του kidstore.gr θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδοµένων 
του και να µην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αµέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη 
χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης, συνιστάται η αλλαγή του κωδικού χρήστη 
(password) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζηµία της από 
υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη - καταναλωτή - µέλους του kidstore.gr . 
Τέλος, προκειµένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή 
αυτοµατοποιηµένων ή προσωποποιηµένων ηλεκτρονικών µηνυµάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας 
όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που µας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν 
τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που µας έχετε γνωστοποιήσει, από υπαλλήλους της εταιρείας 
µας.  



 XII) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 Η εταιρεία µας λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (κρυπτογράφηση στοιχείων, κ.λπ.) για την 
απρόσκοπτη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων και των συναλλαγών. Ειδικότερα, η εταιρεία µας 
συνεργάζεται µε την εταιρεία VeriSign, η οποία κρυπτογραφεί κάθε στοιχείο που εισάγει ο χρήστης σε 
µορφή 128bit για ασφάλεια. Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και κατά την 
περιήγησή σας στην ιστοσελίδα παραµένουν κρυπτογραφηµένα και άρα µη ορατά από τρίτα µη 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες 
συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδοµένων - στοιχείων από και προς το kidstore.grόπως 
όλως ενδεικτικώς στο καλάθι αγορών, στην wish list, στην προσωπική σας σελίδα εγγεγραµµένου 
χρήστη, στη σελίδα δηµιουργίας λογαριασµού εγγεγραµµένου χρήστη (log in), στη φόρµα παραγγελίας, 
κατά τη µεταφορά των δεδοµένων από και προς την εταιρεία, κλπ. Επίσης κατά τη διαδικασία της 
εκτέλεσης των πληρωµών µε πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής προστατεύονται µε τη µέθοδο 
της κρυπτογράφησης σε 128bit. Τα στοιχεία παραµένουν κρυπτογραφηµένα και δε γνωστοποιούνται σε 
κανένα τρίτο άτοµο. Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι: i) ο Κωδικός 
Εισόδου (e-mail ή username) και ii) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι 
κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση µε απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας 
στοιχεία. Μπορείτε να µεταβάλλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυµείτε. Ο 
µόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς µέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της µυστικότητάς και της απόκρυψης τους από τρίτα 
πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άµεση ειδοποίηση 
µας, αλλιώς η εταιρεία µας δεν ευθύνεται για τη χρήση του µυστικού κωδικού από µη εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. Σας συνιστούµε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιµων κωδικών, 
χρησιµοποιώντας ει δυνατόν όχι µόνο γράµµατα και αριθµούς αλλά και σύµβολα για τη δηµιουργία των 
κωδικών σας.  

 XIII) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Ο χρήστης- καταναλωτής - µέλος του kidstore.gr αποδέχεται ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως το 
απόλυτο δικαίωµα της εταιρείας να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του 
kidstore.gr και να διακόψει τη διάθεση του περιεχοµένου και των πληροφοριών του kidstore.gr κάθε 
φορά που αυτή θεωρεί ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι. Επίσης, η εταιρεία µπορεί να 
διακόψει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη λειτουργία του kidstore.gr εν όλο ή εν µέρει, µόνιµα ή 
προσωρινά οποτεδήποτε µε ή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του χρήστη - καταναλωτή - µέλους 
του kidstore.gr. Η εταιρεία δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, διακοπεί η λειτουργία του kidstore.gr ή καθίσταται 
δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούµενα µέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν 
«ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισµικό και µεταδοθούν στα τερµατικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα 
µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα παρέµβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόµενο και στη λειτουργία 
της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήµατα στην ορθή λειτουργία 
αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδοµένα των πελατών και εγγεγραµµένων 
χρηστών του kidstore.gr.Περαιτέρω, η εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει σε σχέση µε την επικοινωνία του 
καταναλωτή µε τρίτους που τυχόν διαφηµίζονται στο kidstore.gr, ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε 
τυχόν ζήτηµα ανακύψει από ενδεχόµενη σύναψη πάσης υφής εµπορικής συναλλαγής µεταξύ του 
χρήστη/µέλους και του τρίτου διαφηµιζόµενου. Επίσης, η εταιρεία µας δε φέρει σε καµία περίπτωση 
ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νοµικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζηµία (θετική, 
ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε 
απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση, κ.λ.π.) από χρήστες - 
καταναλωτές - µέλη του kidstore.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη ή/και τη 
χρήση του kidstore.gr ή/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από 
την εταιρεία δια µέσου του kidstore.gr ή/και από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε 
προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού ή/και δηµιουργούµενα κενά 
ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε 
αποδεδειγµένο δόλο της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται µόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζηµίας του 
ζηµιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως µε τα ανωτέρω και το δόλο της εταιρείας. Οµοίως, 
ισχύουν όλοι οι περιορισµοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους 
αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης - καταναλωτής -µέλος του kidstore.gr στο σύνολό τους, ως 
έγκυρους και σύµφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  

 XIV) LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES 

 Το kidstore.gr ενδέχεται να εµπεριέχει παραποµπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόµενο και 
τις υπηρεσίες των οποίων ουδεµία ευθύνη φέρει. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαρκή και ασφαλή 
προσβασιµότητα σε διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους ενδέχεται να εµπεριέχονται παραποµπές 



στο kidstore.gr . Επιπλέον, η εταιρεία µας ουδεµία φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες 
αυτών των διαδικτυακών τόπων και για κάθε πρόβληµα που τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη - 
χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης - επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα 
αντίστοιχα websites, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για την αποκατάσταση του εν λόγω 
προβλήµατος. Η εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες 
των websites και των σελίδων στα οποία παραπέµπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται µε αυτά 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  

 XV) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 •  Αποδοχή όρων: Ο χρήστης - καταναλωτής - µέλος της ιστοσελίδας kidstore.gr δηλώνει ότι αφού 
διάβασε τους παρόντες όρους, τους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους, καθώς και ότι 
αναγνωρίζει ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών από το «kidstore.gr», καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στην 
ιστοσελίδα kidstore.gr ή/και τη συναλλαγή του µε την ιστοσελίδα. 

 •  Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης µπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και 
αναιτιολόγητα από την εταιρεία, µε ή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των 
όρων ισχύει αυτόµατα µε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. 

 •  Ακυρότητα όρου: Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τους προαναφερθέντες όρους δε 
συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας Συµβάσεως. 

 •  Καθυστέρηση άσκησης δικαιώµατος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα µέρη (εταιρεία και 
καταναλωτή) µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν 
επιφέρει αποδυνάµωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωµα το οποίο δύναται να ασκηθεί 
οποτεδήποτε σε µεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογη κρίση του δικαιούχου του δικαιώµατος. 

 •  ∆ωσιδικία – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση µε τη λειτουργία και 
χρήση της ιστοσελίδας µας, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Για κάθε 
διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και 
για κάθε άλλο ζήτηµα σχετικά µε τη χρήση του kidstore.gr εφαρµόζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 


