
Όροι και Προϋποθέσεις 

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

WWW.CATERCOM.COM.CY (Ο «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ»). ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΗΝ 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.  

Η ευθύνη για να παραμένετε ενήμερος οποιωνδήποτε αλλαγών είναι δική σας. Κάθε 

φορά που ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΘΕ τον Ιστότοπο, επιβεβαιώνετε την αποδοχή εκ μέρους σας 

των όρων και προϋποθέσεων που βρίσκονται κατά τον χρόνο εκείνο σε ισχύ.  Εάν 

δεν συμφωνείτει με τους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις, θα πρέπει 

να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. 

 

Συνέχιση  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Συμφωνία αυτή γίνεται από και μεταξύ εσάς και της PHC Franchised Restaurants Public 

Limited (“PHC” ή “Catercom Cyprus”) και  Catercom Catering (“Catercom”).  

Ο Ιστότοπος αυτός περιέχει πολλά από τα εμπορικά σήματα, τα οποία κατέχει και χρησιμοποιεί 

η Catercom και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες σε όλο τον κόσμο, για διάκριση των 

ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών της. «Εμπορικά Σήματα της Catercom» (“Catercom 

Trademarks”), σημαίνει όλες οι ονομασίες, σήματα, γνωρίσματα, λογότυπυα, σχέδια, 

εμπορικές συσκευασίες, διαφημιστικά συνθήματα και άλλες ενδείξεις που χρησιμοποιεί η 

Catercom αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή 

αλλοιώσετε οποιαδήποτε Εμπορικά Σήματα της Catercom , ή να προσθέσετε το δικό σας σήμα 

των προϊόντων και υλικών σας ( co-brand) στα Εμπορικά Σήματα της Catercom  χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της. Αναγνωρίζετε τα δικαιώματα της  Catercom στα 

Catercom Trademarks και συμφωνείτε ότι, οποιαδήποτε χρήση των Catercom Trademarks 

από εσάς θα ισχύει προς αποκλειστικό όφελος της Catercom. Συμφωνείτε ότι δεν θα 

ενσωματώσετε οποιαδήποτε από τα Catercom Trademarks στα δικά σας σήματα, εταιρικές 

ονομασίες, διευθύνσεις διαδικτύου, όνόματα τομέων (domain names) ή οποιεσδήποτε άλλες 

παρόμοιες ενδείξεις. Τα Catercom Trademarks και η σχετιζόμενη με αυτά ιδιοκτησιακή 

περιουσία προστατεύονται από την αντιγραφή και την προσομοίωση δυνάμει της εθνικής 

νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου, η δε αναπαραγωγή ή αντιγραφή τους απαγορεύεται 

χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της Catercom.         

Η Catercom και η PHC ( συλλογικά, «Εμείς» ή «Εμάς») προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι 

πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, 

η Catercom, η PHC και το Διαδίκτυο (ή ο Υπολογιστής Υπηρεσίας -Web Site Host) δεν είναι 

αλάνθαστοι και λάθη μπορεί κάποτε να συμβούν. Θα πρέπει να λαμβάνετε τα κατάλληλα 

μέτρα εξακρίβωσης όλων των πληροφοριών σε αυτό τον Ιστότοπο προτού ενεργήσετε με 

βάση αυτές. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει ο ισχύων νόμος, η Catercom και η PHC 

αποποιούνται οποιασδήποτε εγγύησης ή παράστασης οποιασδήποτε μορφής , είτε ρητής είτε 

σιωπηρής, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτό τον Ιστότοπο, 

περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διαθεσιμότητας του Ιστότοπου. Η Catercom και η 

PHC δύνανται από καιρού εις καιρόν να αναθεωρήσουν τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και 

http://www.catercom.com.cy/


τους πόρους  που περιέχονται σε αυτό τον Ιστότοπο και επιφυλάσσουν το δικαίωμα να 

επιφέρουν τέτοιες αλλαγές, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να ειδοποιήσουν τους 

προηγούμενους, υφιστάμενους ή μελλοντικούς επισκέπτες. Σε καμιά περίπτωση η Catercom 

και η PHC θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπακόλουθη βλάβη 

που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. 

Με την είσοδό σας σε αυτό τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση αυτού 

του Ιστότοπου γίνεται ιδίω κινδύνω κι ότι στην έκταση που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος, σε 

καμιά περίπτωση, περιλαμβανομένης  (αλλά όχι περιοριστικά) της αμέλειας, Εμείς δεν 

φέρουμε οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπακόλουθη ευθύνη για 

αποζημιώσεις ηθικής βλάβης, απώλειες, δαπάνες ή έξοδα, ούτε για οποιαδήποτε διαφυγή 

κέρδους ως αποτέλεσμα της χρήσης, ή της αδυναμίας χρήσης αυτού του Ιστότοπου ή 

οποιουδήποτε υλικού σε οποιαδήποτε  ιστοσελίδα που είναι συνδεδεμένη με αυτό τον 

Ιστότοπο (περιλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά οχι περιοριστικά οποιωνδήποτε ιών ή 

οποιωνδήποτε άλλων σφαλμάτων ή ατελειών ή αποτυχιών στις μεταδόσεις υπολογιστών ή 

διαδικτυακών επικοινωνιών), ακόμα κι αν Εμείς έχουμε τύχει συμβουλής για την πιθανότητα 

τέτοιας βλάβης. Επιπρόσθετα, καμιά ευθύνη μπορεί να γίνει αποδεκτή από Εμάς, αναφορικά 

με οποιεσδήποτε αλλαγές, οι οποίες έχουν γίνει στο περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου από 

μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.  Όλες οι ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις ή παραστάσεις 

εξαιρούνται στην πλήρη έκταση  που επιτρέπει ο νόμος. 

Η παρουσίαση ή προμήθεια οποιωνδήποτε προϊόντων σε αυτό τον Ιστότοπο γίνεται στη βάση 

του «ως έχει» και «εάν είναι διαθέσιμο» και η Catercom και PHC ρητά αποκλείουν 

οποιεσδήποτε εγγυήσεις, προϋποθέσεις, παραστάσεις ή άλλους όρους αναφορικά με αυτόν 

τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενο του ή τα προϊόντα που εκτίθενται σε αυτόν, είτε ρητά είτε 

σιωπηρά, εκτός αν γίνετια ρητή αναφορά περί του αντιθέτου.  

Η φόρτωση οποιουδήποτε λογισμικού γίνεται ιδίω κινδύνω. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία 

για την καταλληλότητα του λογισμικού που θα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, σας 

συστήνεται να εξασφαλίσετε συμβουλή από ειδικό προτού το κατεβάσετε. 

Είναι δυνατό ο Ιστότοπος να συνδέεται με δικτυακούς τόπους που δεν διατηρούνται από ή 

σχετίζονται με την Catercom και PHC. Οι υπερσυνδέσεις (hypertext links) παρέχονται για 

σκοπούς εξυπηρέτησης  των χρηστών και δεν χορηγούνται από ή συνεργάζονται με αυτό τον 

Ιστότοπο ή με την Catercom και PHC.  Ούτε η PHC ούτε η Catercom, έχουν επιθεωρήσει 

οποιουσδήποτε ή όλους τους δικτυακούς τόπους που βρίσκονται σε υπερσύνδεση προς ή από 

αυτό τον Ιστότοπο και δεν φέρουν, είτε η μια είτε η άλλη, ευθύνη για το περιεχόμενο 

οποιωνδήποτε άλλων δικτυακών τόπων.  Οι σύνδεσμοι πρέπει να αξιολογούνται  με ίδιο 

κίνδυνο του χρήστη, η δε Catercom και PHC δεν αναλαμβάνουν παραστάσεις ή εγγυήσεις για 

το περιεχόμενο, την πληρότητα ή ακρίβεια αυτών των συνδέσμων ή των διαδικτυακών τόπων 

που είναι υπερσυνδεδεμένοι με αυτό τον Ιστότοπο. Περαιτέρω, η PHC και η Catercom δεν 

εγκρίνουν εξ υπακοής τις ιστοσελίδες τρίτων μερών που είναι υπερσυνδεδεμένες με αυτό τον 

Ιστότοπο.  Ούτε φέρουν ευθύνη η PHC και η Catercom για το περιεχόμενο των διαφημίσεων 

ή χορηγιών οποιουδήποτε τρίτου μέρους, που δυνατό να εμφανισθεί στον Ιστότοπο, ούτε για 

τη συμμόρφωση αυτού προς οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς. 

Ο Ιστότοπος δύναται επίσης να περιλαμβάνει αναφορές σε ονόματα άλλων εταιρειών, 

σημάτων και προϊόντων. Αυτά τα ονόματα εταιρειών, σημάτων και προϊόντων 

χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης και μπορεί να είναι τα 

εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.  Οι απεικονίσεις ανθρώπων ή τόπων που 

επιδεικνύονται, μορφών, κατασκευών, καθώς και των γραφικών που εκτίθενται ή ευρίσκονται 

εντός του Ιστότοπου είτε είναι ιδιοκτησία της PHC και Catercom, είτε χρησιμοποιούνται με 

την άδειά τους.  Η PHC και/ή η Catercom δύνανται, αλλά όχι απαραιτήτως,  να επιχορηγούνται 

ή συνδέονται με οποιουσδήποτε από τους ιδιοκτήτες των ονομάτων άλλων εταιρειών, 

σημάτων ή προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και δεν προβάλλουν αξιώσεις σχετικά 

με αυτά, τους ιδιοκτήτες τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.  Όποια χρήση αυτών των 



σημάτων, ονομάτων και λογοτύπων εκ μέρους σας, δυνατό να αποτελεί παράβαση των 

δικαιωμάτων των κατόχων.  

Τα κείμενα, τα γραφικά, οι απεικονίσεις και η ‘εμφάνιση και αίσθηση’ (‘look and feel’) του 

Ιστότοπου (συλλογικά αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο της catercom»-the «Catercom 

Content») είναι αποκλειστική περιουσία της Catercom, και το λογισμικό και ο κωδικός HTML 

που περιέχονται σε αυτό τον Ιστότοπο (το «Περιεχόμενο της PHC» - the «PHC Content») 

είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της PHC και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή 

αναπαραγωγή ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα, ηλεκτρονικά, 

μηχανικά, φωτοτυπικά, ηχογραφικά ή άλλως πώς χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη 

άδεια της Catercom και PHC. 

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Catercom Content ή του PHC Content, 

συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) των υλικών, της δομής, ακολουθίας, 

διευθέτησης ή σχεδιασμού του Ιστότοπου, ή εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή 

συσκευασιών που ευρίσκονται εντός του Ιστότοπου, δυνατό να παραβιάζει το αστικό και 

ποινικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένωναλλά όχι περιοριστικά της νομοθεσίας για την 

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, των νόμων για την ιδιωτικότητα 

και δημοσιότητα, καθώς και των επικοινωνιών, κανονισμών και νομοθετημάτων.  

Επισκεπτόμενος τον Ιστότοπο, ο Χρήστης δεν αποκτά ή εξασφαλίζει εξ υπακοής ή άλλως πως 

οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υλικά ή πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στον Ιστότοπο ή να παράξει επιπρόσθετα αντίγραφα αυτών.  

Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε στον παρόντα Ιστότοπο, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε 

κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να διατηρήσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και 

να μην τον αποκαλύψετε σε κανένα. Αν νομίζετε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό 

πρόσβασής σας, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 

τηλ. 77777777. Η Catercom και PHC επιφυλάσσουν το δικαίωμα να αναστείλουν την εγρραφή 

σας αν παραβείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.  

Αν οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων κηρυχθεί οποτεδήποτε άκυρο από 

δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο ή άλλο βήμα αρμόδιας δικαιοδοσίας, ή άλλως πως καταστεί 

ανεφάρμοστο, μια τέτοια απόφαση δεν θα ακυρώνει ή καθιστά ανυπόστατο το υπόλοιπο 

αυτών των όρων και προϋποθέσεων.  Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις θα θεωρούνται 

ως να έχουν τροποποιηθεί, με την διαφοροποίηση ή αφαίρεση τέτοιου μέρους ως καθίσταται 

αναγκαίο για να τους καταστήσει έγκυρους, νόμιμους και εφαρμοστέους, ενώ θα διατηρείται 

ο νομικός σκοπός τους, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, με την αντικατάστασή τους τους από 

άλλη πρόνοια, η οποία να είναι έγκυρη, νόμιμη και εφαρμοστέα και η οποία προσδίδει ανάλογο 

αποτέλεσμα στην νομικό σκοπό των μερών. Οποιοδήποτε τέτοιο άκυρο ή ανεφάρμοστο μέρος 

ή μέρη θα είναι διαχωριστέο/α από αυτούς τους όρους και αυτές τις προϋποθέσεις, ή η 

εγκυρότητα του/των εν λόγω μέρους/ών δεν θα επηρεάζεται από αυτό/ά σε οποιαδήποτε 

άλλη δικαιοδοσία.  

Η ανάθεση, υπομίσθωση ή μεταβίβαση άλλως πως οποιωνδήποτε των δικαιωμάτων σας 

σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις απαγορεύεται.  

Αυτοί οι όροι και αυτές οι προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και 

συμφωνείτε ότι τα Κυπριακά Δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιδοσία σε οποιαδήποτε 

διαφορά. Ο Ιστότοπος αυτός είναι για χρήση μόνο από πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε 

αυτόν από το εσωτερικό της Κύπρου.  Τα προϊόντα που διατίθενται από αυτό τον Ιστότοπο, 

είναι διαθέσιμα μόνο για κατοίκους  της Κύπρου (ή εταιρείες που έχουν συσταθεί σε αυτή). 

Δεν διατεινόμαστε ότι οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο για 

οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 



Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις Προϊόντων (οι «Προϋποθέσεις») οι ακόλουθες 

λέξεις και εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:  

Catercom Cyprus, Our και We (Εμείς και Εμάς : σημαίνει PHC Franchised Restaurants Public 
Limited. 

ο Πελάτης, εσάς, δικό σας: σημαίνει εσάς, τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει τα προϊόντα από 
την Catercom Cyprus. 

Τα Προϊόντα: σημαίνει τα προϊόντα που παρέχονται από την Catercom Cyprus στον Πελάτη. 
Και Ιστότοπος: σημαίνει τον ιστότοπο www.catercom.com.cy  

Παραγγελία και Αποδοχή 

- Οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες και συμβάσεις για την προμήθεια 
των Προϊόντων της Catercom Cyprus στον Πελάτη. Όλες οι παραγγελίες για τα Προϊόντα θα 
θεωρούνται ότι συνιστούν προσφορά  από τον Πελάτη για αγορά των Προϊόντων σύμφωνα 
με αυτές τις Προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις Προϋποθέσεις πρέπει να 

γίνονται γραπτώς, διαφορετικά δεν θα είναι δεσμευτικές για κανένα των μερών. 
 
- Η αποδοχή των παραγγελιών για τα Προϊόντα θα εναπόκειται στην απόλυτη ευχέρεια 
της Catercom Cyprus. Η αποδοχή εκ μέρους μας μιας παραγγελίας επισυμβαίνει όταν 
λαμβάνετε στην οθόνη σας μήνυμα, που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία σας έχει τεθεί, οπότε 
το συμβόλαιό σας με την Catercom Cyprus έχει συνομολογηθεί και μέχρις αυτού του σημείου, 

Εμείς μπορούμε να αρνηθούμε να προμηθεύσουμε Εσάς με τα αγαθά, χωρίς αιτιολόγηση. 
 

- Απαγορεύεται η τοποθέτηση παραγγελιών από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

 

Τιμές και Πληρωμή 

- Εκτός αν άλλως δηλωθεί εγγράφως, οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο από την 
Catercom Cyprus περιλαμβάνουν τέλος εξυπηρέτησης και ΦΠΑ. 

 
- Η τιμή των Προϊόντων θα είναι όπως αναφέρεται στον Ιστότοπο κατά τον χρόνο 

επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας (πιέζοντας το κουμπί ταμειακής εξόδου – check out 
button), που υπόκειται μόνο σε τεχνικό λάθος από παραδρομή, για το οποίο Εμείς δεν θα 
φέρουμε ευθύνη.  Η τιμή της παραγγελίας σας θα αφαιρείται από τον λογαριασμό σας κατά 
τον χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας σας. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε 

αυτη τη συμφωνία μαζί σας εάν μας αρνηθείτε εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσουμε 
είσπραξη χρημάτων ή εύλογα πιστεύουμε ότι η καταβολή των χρημάτων θα υπόκειται σε 
άρνηση σε οποιοδήποτε στάδιο.  

 

- Mπορείτε να πληρώνετε με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που παρατίθενται στην 

οθόνη ταμειακής εξόδου. Παρακαλούμε όταν τοποθετείτε την παραγγελία σας 
χρησιμοποιώντας πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, όπως βεβαιώνεστε για την ισχύ της κάρτας 
σας όταν γίνεται η παραγγελία σας. 

 

- Όταν εισάγετε τον ταχυδρομικό σας κώδικα στον ιστότοπο, κατευθύνεστε αυτομάτως 
στον ιστότοπο του Δικού σας τοπικού Hut. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι οι τιμές, οι ελάχιστοι 
περιορισμοί δαπάνης και οι μέγιστοι περιορισμοί δαπάνης σε  μετρητά ποικίλλουν από Hut  σε 
Hut. Επιπρόσθετα, η τιμή που χρεώνεται διαδικτυακώς μπορεί να διαφέρει από την τιμή των 

Προϊόντων, αν παραγγέλλονταν στο κατάστημα ή τηλεφωνικώς.  

 

Αλλαγές στην Παραγγελία σας 

Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε, αλλάξετε ή σχολιάσετε την παραγγελία σας, παρακαλείσθε να 
τηλεφωνείτε στο 77777777. Αν αλλάξετε την παραγγελία σας, η τιμή που θα χρεωθεί θα είναι 
η τιμή για την τροποποιημένη παραγγελία. Αν έχετε πληρώσει με Πιστωτική κάρτα, η διαφορά 

http://www.catercom.com.cy/


στην τιμή θα πρέπει να καταβληθεί χωριστά στο Hut, διαφορετικά οποιαδήποτε επιστροφή 
χρημάτων θα χρειαστεί να τύχει επεξεργασίας απο την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, 
με την οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή εδώ.  Παρακαλούμε σημειώσατε ότι, καθώς οι 
προωθήσεις προϊόντων με προσφορές είναι διαθέσιμες για περιορισμένες περιόδους, 

οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγγελία σας μπορεί να σημαίνουν ότι δεν είναι πλέον 
διαθέσιμες. 

 

Παράδοση 

- Στόχος μας είναι η παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων σας όσο πιο κοντά 
γίνεται στην ώρα παράδοσης/παραλαβής που έχετε ζητήσει. 

 

- Ο Πελάτης συμφωνεί να αποδέχεται παράδοση των Προϊόντων στον συμφωνηθέντα 
τόπο και χρόνο παράδοσης. 

 

- Μπορούμε να εκτελέσουμε παραγγελία για μεγάλες ποσότητες κατά την διακριτική 
ευχέρεια του Hut από το οποίο παραγγέλλετε. Αν θέλετε να τοποθετήσετε μια μεγάλη 
παραγγελία, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Hut αρκετά εκ των προτέρων. 

 

- Αν έχετε επιλέξει να παραδοθούν τα Προϊόντα, η Catercom Cyprus θα παραδόσει την 
παραγγελία στην κεντρική είσοδο της διεύθυνσης παράδοσης, αλλά οποιεσδήποτε παραδόσεις 
που μεταφέρονται εντός της διεύθυνσης παράδοσης θα γίνονται μόνο με τη συγκατάθεση του 
οδηγοού και τη δική σας. Αν δεν είστε παρών για να παραλάβετε την παράδοση των 

προϊόντων στη διεύθυνση που δόθηκε για την παραγγελία σας κι έχετε ήδη πληρώσει 

διαδικτυακώς για την παραγγελία σας, τότε Εμείς δεν θα σας επιστρέψουμε την τιμή της 
παραγγελίας σας και θα σας χρεώσουμε το πλήρες ποσό της παραγγελίας σας.  

 

- Τα προϊόντα υπόκεινται στην ύπαρξη επαρκούς ποσότητας προς διάθεση. Αν τα 
προϊόντα σας δεν είναι διαθέσιμα, Εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα λογικό 
υποκατάστατο ανάλογης ποιότητας και τιμής ή μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για 
να σας πούμε ότι τα παραγγελθέντα προϊόντας σας δεν είναι διαθέσιμα και να σας ρωτήσουμε 

αν θα θέλατε να παραγγείλετε κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την τιμή που θα 
πληρώσετε. 

 

Μεταβίβαση Περιουσίας 

- Ο κίνδυνος για τα Προϊόντα μεταβιβάζεται στον Πελάτη κατά την παράδοση. 
 

- Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των 

Προϊόντων ανήκουν και θα συνεχίσουν να ανήκουν στην Catercom Cyprus, ο δε Πελάτης 
συμφωνεί ότι δεν θα παραβιαστούν οποιαδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
της Catercom Cyprus. 

Προφορικές Δηλώσεις 

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, η έγγραφη πληροφόρηση 
σχετικά με τα Προϊόντα, την οποία παρέχει η Catercom Cyprus, θα υπερισχύει οποιωνδήποτε 
προφορικών δηλώσεων έχουν γίνει από την  Catercom Cyprus ή τους υπαλλήλους ή 
αντιπροσώπους της Catercom Cyprus. Η Catercom Cyprus θα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι η γραπτή πληροφόρησή της σχετικά με τα Προϊόντα είναι 

ακριβής. 

Εμπορική προώθηση 

Από καιρού εις καιρόν, τα Προϊόντα μας δυνατό να υπόκεινται σε ειδικές προσφορές. 
Οποιεσδήποτε ειδικές προσφορές θα υπόκεινται σε αυτές τις Προϋποθέσεις, οι οποίες θα 
υπερισχύουν σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανακολουθία μεταξύ των όρων των 



ειδικών προσφορών και αυτών των Προϋποθέσεων. Μπορούμε να αλλάξουμε τους όρους των 
ειδικών προσφορών ή να τους αποσύρουμε κατά τη δική μας ευχέρεια, αλλά εμείς θα 
τιμήσουμε οποιαδήποτε παραγγελία έχετε τοποθετήσει πριν αποσυρθεί η προσφορά, υπό το 
κράτος πάντοτε πρόδηλων τεχνικών λαθών. Όλες οι συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ κατά τη 

διάρκεια των προωθητικών περιόδων, υπόκεινται σε αλλαγή ή απόσυρση και δεν ισχύουν σε 
συνάρτηση με άλλες προσφορές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Περιορισμός Ευθύνης 

- Στην μέγιστη έκταση που επιτρέπει ο νόμος, η Catercom Cyprus αποκλείει κάθε 

ευθύνη η οποία προκύπτει από την προμήθεια των Προϊόντων της και ιδιαίτερα δεν θα φέρει 
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σε σχέση 
με καθυστέρηση πέραν της υπολογισμένης ώρας ή ημερομηνίας παράδοσης∙ επίσης για 

οποιεσδήποτε συνθήκες, τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να ελέγξει η Catercom 
Cyprus και τις οποίες η Catercom Cyprus δεν μπορούσε να αποφύγει με την άσκηση εύλογης 
επιμέλειας, ή για οποιαδήποτε έμμεση ή απρόβλεπτη απώλεια που υπέστη ή επιφορτίστηκε ο 
Πελάτης ή άλλοι. 

 
- Εν πάση περιπτώσει, η ευθύνη  της Catercom Cyprus έναντι του Πελάτη δεν θα 
υπερβαίνει την ολική τιμή που έχει χρεωθεί για τα σχετικά είδη. 

 

- Τίποτε σε αυτές τις προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα θεσμικά δικαιώματα του πελάτη. 
 

Δίκαιο 

Οποιαδήποτε σύμβαση για την οποία ισχύουν οι παρούσες Προϋποθέσεις (και οι παρούσες 
Προϋποθέσεις)  θα διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, η 

δε Catercom Cyprus και ο Πελάτης υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών 
Δικαστηρίων. 

 

 

 

 


