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Αρμονία, Λογισμικό Σωματικής Αρμονίας
Διατροφή, Λογισμικό Διατροφικής Ανάλυσης
Άσκηση, Λογισμικό Ανάλυσης Δραστηριοτήτων
Λιπομέτρηση, Λογισμικό Εκτίμησης Σωματικού Λίπους

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον Συμβαλλόμενο
____________________________________________________________________________________________
και στον Αδειοδότη Dr Κωνσταντίνο Ν. Παύλου. που εδρεύει στην οδό Δημητρίου Ψαρρού 15, Πολύδροσο,
Μαρούσι 15125, με αντικείμενο τα προϊόντα λογισμικού "Αρμονία", "Διατροφή", "Άσκηση", και
"Λιπομέτρηση", που αναφέρονται στην επικεφαλίδα, και περιλαμβάνει το λογισμικό ηλεκτρονικού
υπολογιστή και συνοδευτικό υλικό για κάθε προϊόν. Ο Συμβαλλόμενος δηλώνει ότι συμφωνεί με τους όρους
αυτής της άδειας και ότι δεσμεύεται από αυτούς, εάν εγκαταστήσει, αντιγράψει ή χρησιμοποιήσει με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο το προϊόν. Εάν δεν συμφωνεί, δεν αποδέχεται εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση του
προϊόντος.

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Αδειοδότης παραχωρεί στον Συμβαλλόμενο τα εξής δικαιώματα, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας:

1.1. Εγκατάσταση και χρήση. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, χρήση, πρόσβαση, εμφάνιση και εκτέλεση ενός
αντιγράφου του προϊόντος, σε ένα μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

1.2. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ο Αδειοδότης επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία ρητά δεν
παραχωρούνται με αυτή την άδεια.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
2.1. Περιορισμοί. Στην αντίστροφη ανάλυση (reverse engineering) και στην ανακατασκευή πηγαίου ή
αντικειμενικού κώδικα (decompilation και disassembly). Ο Συμβαλλόμενος δεν επιτρέπεται να προβεί σε
αντίστροφη ανάλυση ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του προϊόντος ή του
περιεχομένου του συνοδευτικού υλικού, με εξαίρεση την περίπτωση -και μόνο στην έκταση- που τέτοιες
δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον παραπάνω περιορισμό.
2.2. Καταγγελία. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός του, o Αδειοδότης δικαιούται να ακυρώσει αυτή την
άδεια, σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της,
οπότε είναι υποχρεωμένος να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα του προϊόντος και όλα τα συστατικά του μέρη.
2.3. Εμπορικά σήματα. Αυτή η άδεια δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά
σήματα προϊόντων ή σχετικών υπηρεσιών του Αδειοδότη.
2.4. Εκμίσθωση. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση, η ενοικίαση, ο δανεισμός, η δωρεάν διάθεση ή χρήση
του παρόντος προϊόντος λογισμικού ή του συνοδευτικού του υλικού.

2.5. Νέες εκδόσεις. Με φροντίδα του Αδειοδότη θα εγκαθίσταται κάθε νέα έκδοση του προϊόντος, αδάπανα
για τον Συμβαλλόμενο.
2.6. Ο Αδειοδότης παρέχει το προϊόν ως έχει, με όλα τα τυχόντα σφάλματα, και δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν δυσλειτουργίες που μπορεί να εμφανιστούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μετά την εγκατάστασή του,
ή για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του Συμβαλλόμενου ή κάθε τρίτου εκ της χρήσεώς του.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Το προϊόν προστατεύεται από τους νόμους και άλλες διεθνείς συμβάσεις
περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Αδειοδότης κατέχει τα δικαιώματα κυριότητας και νομής,
καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο προϊόν.
Παραχωρείται όχι αποκλειστικά μόνο η Άδεια Χρήσης του προϊόντος. Δεν πωλείται το προϊόν.

4. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει ένα και μοναδικό
αντίγραφο του προϊόντος λογισμικού, μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) ή
αρχειοθέτησης. Με εξαίρεση τις ρητές διατάξεις της παρούσας άδειας, δεν έχει το δικαίωμα να
δημιουργήσει με άλλον τρόπο αντίγραφα του προϊόντος λογισμικού ή του συνοδευτικού υλικού (βάσης
δεδομένων, προτύπων εκτύπωσης, λογισμικού βοήθειας).
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Ο Συμβαλλόμενος δεσμεύεται στην εκπλήρωση των παρακάτω
οικονομικών υποχρεώσεων. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων συμφωνείτε ρητά ότι
συνιστά βασική αιτία καταγγελίας της σύμβασης, όπως περιγράφεται στην § 2.2. Τα οικονομικά
ανταλλάγματα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ονομασία

Εγκατάσταση Πάγιο τέλος Εγχειρίδιο Πλήθος Καταχώρηση

Προϊόντος

Εφάπαξ

Μηνιαίο

Αντίγραφο

Προϊόντων

Αρμονία

50 €

15 €

5€

1

Παράρτημα Α

Διατροφή

50 €

15 €

5€

1

Παράρτημα Α

Άσκηση

50 €

15 €

5€

1

Παράρτημα Α

Λιπομέτρηση

50 €

15 €

5€

1

Παράρτημα Α

5.1. Πλήθος προϊόντων. Εφόσον εγκατασταθούν περισσότερα του ενός αντίγραφα κάποιων από τα
παραπάνω προϊόντα, παρέχεται έκπτωση σε όλες τις χρεώσεις (εγκατάσταση, πάγια τέλη, εγχειρίδια). Η
έκπτωση για εγκατάσταση και πάγια τέλη είναι 5% (πέντε εκατοστά) για κάθε επόμενο αντίγραφο (5% το
2ο, 10% το 3ο, 15% το 4ο, με μέγιστη έκπτωση 50% για τα άνω των 10 αντιγράφων). Για τα εγχειρίδια
παρέχεται έκπτωση 2,5% (δυόμισι εκατοστά) για κάθε επόμενο αντίγραφο (2,5% το 2ο, 5,0% το 3ο, 7,5% το
4ο, με μέγιστη έκπτωση 25% για τα άνω των 10 αντιγράφων), για το σύνολο των αντιγράφων κάθε
προϊόντος. Ο αναλυτικός πίνακας των προϊόντων και των χρεώσεων φαίνεται στο παράρτημα "Α" της
σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το παράρτημα "Α" μπορεί να τροποποιείται εγγράφως,
χωρίς να απαιτείται μεταβολή της σύμβασης. Οι εκπτώσεις ισχύουν από της υπογραφής του παραρτήματος
"Α".

5.2. Εγκατάσταση. Η εξόφληση του εφάπαξ κόστους εγκατάστασης γίνεται κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος, οπότε και καταχωρείται η ενεργοποίηση του τελικού χρήστη. Σε περίπτωση εγκατάστασης εκτός
της Αττικής, ο συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του εγκαταστάτη.

5.3. Πάγιο τέλος. Η εξόφληση του πάγιου τέλους γίνεται έως την 10η του επομένου μηνός, μαζί με τα τυχόντα
τέλη εκδοθέντων εγχειριδίων.

5.4. Εγχειρίδια. Τα τέλη εκδοθέντων εγχειριδίων προκύπτουν από το πλήθος των εκδοθέντων αντιγράφων
επί το μοναδιαίο κόστος αντιγράφου. Το πλήθος των εκδοθέντων αντιγράφων πιστοποιείται από τον
ενσωματωμένο στο προϊόν αυτόματο καταμετρητή και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ. Η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, με αυτόματη ανανέωση κάθε μήνα, μετά την
πληρωμή των τελών χρήσης του προηγούμενου μηνός. Μπορεί να γίνει ειδική συμφωνία παράτασης της
μηνιαίας περιόδου ισχύος, βάσει των ειδικών όρων του παραρτήματος "Β". Ο Συμβαλλόμενος έχει το
δικαίωμα της διακοπής της σύμβασης χωρίς αιτιολόγηση με έγγραφη δήλωση του, οπότε ο Αδειοδότης θα
προβεί σε απεγκατάσταση των σχετικών αντιγράφων του προϊόντος.

7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Ο Αδειοδότης διατηρεί το δικαίωμα της αναπροσαρμογής
ετησίως των μηνιαίων τελών χρέωσης (πάγιου και αντιγράφων εγχειριδίου), σε ποσοστό όχι
μεγαλύτερο του επίσημου ετήσιου Δείκτη Τιμαρίθμου.
8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η εμπρόσθια σελίδα των εγχειριδίων θα περιλαμβάνει το
εμπορικό σήμα του Συμβαλλόμενου, εφόσον το επιθυμεί.

Πόλη: _________________________

Ημερομηνία: ___________________

Ο Συμβαλλόμενος

Ο Αδειοδότης

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

Dr K. N. Παύλου Sc.D., FAAKPE
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Παράρτημα Α: Πίνακας Αδειοδοτημένων Προϊόντων
Επωνυμία: ____________________________ Περιοχή: _________________ Πόλη: __________________
Οδός: ________________________________ Αριθμός: ____

Τ/Κ : ___________

Ιδιοκτήτης: ___________________________ E-mail: __________________________________________
(Α)

Τ/Φ: _______________________

Προϊόν
Ονομασία
Αρμονία
Αρμονία
Αρμονία
Αρμονία
Αρμονία
Αρμονία
Διατροφή
Διατροφή
Διατροφή
Διατροφή
Διατροφή
Διατροφή
Άσκηση
Άσκηση
Άσκηση
Άσκηση
Άσκηση
Άσκηση
Λιπομέτρηση
Λιπομέτρηση
Λιπομέτρηση
Λιπομέτρηση
Λιπομέτρηση
Λιπομέτρηση

Κωδικός
Προϊόντος

Αντίγραφο

Τ/Φ: _______________________ Fax: ________________
Χρήστης
Α Β Γ Δ Ε Ζ

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Πάγιο
(€)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Εγχειρίδιο
(€)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ημερομηνία
Εγκατάστασης

Κατάλογος χρηστών (Α χρήστης θεωρείται ο ιδιοκτήτης)
Χρήστης

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

Fax

Β
Γ
Δ
Ε
Ζ

Πόλη: _________________________

Ημερομηνία: _______________

Ο Συμβαλλόμενος

Ο Αδειοδότης

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

Dr K. N. Παύλου Sc.D., FAAKP
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Παράρτημα Β: Παράταση Περιόδου Ισχύος
Επωνυμία: ____________________________ Περιοχή: _________________ Πόλη: __________________
Οδός: ________________________________ Αριθμός: ____

Τ/Κ : ___________

1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ. Είναι μηνιαία. Η ανανέωση είναι αυτόματη και μπορεί να γίνει
τηλεφωνικά ή από τον εγκαταστάτη του προϊόντος (§ 6 συμφωνητικού).
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ. Η παράταση αφορά περίοδο _____ ( _ ) μηνών. Αρχίζει την 1η
του πρώτου μηνός και τελειώνει στο τέλος του τελευταίου μηνός της περιόδου. Η περίοδος δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών.
3. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ. Μετά το τέλος της περιόδου ισχύος, η ανανέωση μπορεί να είναι
είτε αυτόματη μηνός (τηλεφωνικά ή από τον εγκαταστάτη), είτε μεγαλύτερης περιόδου μόνο από τον
εγκαταστάτη.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Κατά την έναρξη της περιόδου ισχύος προκαταβάλλεται το πάγιο τέλος όλης
της περιόδου, καθώς και το τέλος πέντε (5) αντιγράφων εγχειριδίου για κάθε μήνα της περιόδου. Κατά τη
λήξη της περιόδου θα γίνει εκκαθάριση βάσει του ενσωματωμένου στο προϊόν αυτόματου καταμετρητή,
σύμφωνα με τους όρους της § 5.1 του συμφωνητικού.
5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Μετά το τέλος της περιόδου ισχύος, η εκκαθάριση μπορεί να
γίνει έως της 10ης του τελευταίου μηνός της περιόδου.
6. ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ. Σε κάθε περίπτωση ανανέωσης, θα πρέπει να έχουν
εξοφληθεί όλα τα τέλη χρήσεως του προϊόντος.

Πόλη: _________________________

Ημερομηνία: ________________

Ο Συμβαλλόμενος

Ο Αδειοδότης

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

Dr K. N. Παύλου Sc.D., FAAKPE
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