
Κανονισμοί Υπηρεσιών sms4mob: 
 
§ 1 Διατάξεις του Nόμου. 
Για τον χρήστη - εταιρεία που έχει ένα ενεργό λογαριασμό στο σύστημα sms4mob. 
O λογαριασμός και το προφίλ που δημιουργείται για την υπηρεσία sms4mob, περιέχει 
στοιχεία του χρήστη / εταιρίας. 
  
1. ADVNET LTD είναι ο ιδιοκτήτης της υπηρεσίας sms4mob.com. 
 
§ 2 Λογαριασμοί. 
1.Ένα άτομο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς. 
Απαγορεύεται να περάσει την σύνδεση ή τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους. 
2.Εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα του λογαριασμού για 6 μήνες ή περισσότερο 
πιθανόν να αφαιρεθεί / ακυρωθεί. 
3.Ο λογαριασμός θα αφαιρεθεί συμπεριλαμβανομένων των αγορασμένων μονάδων 
εάν ο χρήστης παραβεί κάποιον από τους κανόνες. 
4.Ο χρήστης είναι ελεύθερος να λύσει ή να ακυρώσει τη χρήση των Υπηρεσιών ανά 
πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, με την προϋπόθεση ότι η sms4mob έχει 
ενημερωθεί εγγράφως, για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το Έντυπο Λύσης είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα sms4mob. 
5.Κάθε νέος λογαριασμός επαληθεύεται από την υπηρεσία διαχείρισης της sms4mob. 
Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης του 
λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να ειδοποιηθεί. 
6.Ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει μηνύματα και e-mail από την υπηρεσία sms4mob 
σχετικά με τυχόν ανανεώσεις ή αλλαγές στις υπηρεσίες. 
 
§ 3 Υπηρεσίες. 
1.Οι Υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιηθούν ενάντια στους νόμους. 
2.Ο Χρήστης δεν θα αποστέλλει μηνύματα που είναι προσβλητικά, χυδαία και κατά 
των νόμων της Χώρας, όπου το μήνυμα έχει παραδοθεί. 
3.Ο Χρήστης δεν πρέπει να μιμείται ή να ενεργεί ως ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ο 
χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αριθμούς τηλεφώνων και να στέλνει μηνύματα 
σε ανθρώπους από τους οποίους δεν είχε πάρει τη συγκατάθεσή τους να το πράξει. 
4.Ο Χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία sms4mob για να γεμίσει το 
sms κουτί του παραλήπτη (απαγορεύεται αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων κατά τη 
διάρκεια μίας ημέρας σε ένα νούμερο, χωρίς να δίνει το όνομα του αποστολέα - για 
παράδειγμα χρησιμοποιώντας άσχετο όνομα αντί για αριθμό τηλεφώνου του 
αποστολέα, το όνομα της εταιρείας / web site). 
Οι περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο ατομικής έρευνας 
και διακοπής του λογαριασμού. 
5.Η υπηρεσία sms4mob δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως SPAM (αποστολή 
μηνυμάτων με κάθε είδους μορφή προσφορών προς τους ανθρώπους που δεν 
συμφωνούν να τις δεχτούν) 
 
§ 4 Πληρωμές. 
1. Οι πληρωμές γίνονται με την χρήση πιστωτικών μονάδων αγοράζοντας τες από την 
υπηρεσία sms4mob. Αναλυτικές τιμές και κάλυψη των δικτύων βρίσκονται στο 
www.sms4mob.com 
2. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω «Pay Pal», «GoogleCheckout» ή 
«Τραπεζική κατάθεση». 



3. Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται κατά την αποστολή κάθε μηνύματος σύμφωνα με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Χωρίς ειδικούς χαρακτήρες: 
1 SMS - max. 160 χαρακτήρες 
2 SMS - max. 305 χαρακτήρες 
3 SMS - max. 457 χαρακτήρες 
Με ειδικούς χαρακτήρες: 
1 SMS- max. 70 χαρακτήρες 
2 SMS - max. 134 χαρακτήρες 
3 SMS - max 201 χαρακτήρες 
 
4. Το σύστημα πραγματοποιεί πιστώσεις για την αποστολή κάθε SMS, ανάλογα με το 
μήκος του μηνύματος. Το μέγεθος των πιστώσεων θα μπορεί να αλλάξει αναλόγως με 
τον παροχέα / δίκτυο του παραλήπτη. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για το ύψος των 
πιστώσεων που αφαιρούνται με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα της sms4mob. 
Επιπλέον, κάθε φορά χρήστης θα ενημερώνεται για τον αριθμό των μονάδων που 
πρέπει να αφαιρεθούν όταν το μήνυμα είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. 
5. Οι τιμές των υπηρεσιών sms4mob υπόκεινται σε αλλαγές. 
 
§ 5 Εγγύηση: 
1. Η sms4mob καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
των πελατών της. Ωστόσο, η sms4mob δεν εγγυάται την παράδοση των μηνυμάτων 
που μπορεί να οφείλεται σε βλάβες του δικτύου / παροχέα, προβλήματα σύνδεσης ή 
υπερφόρτωση του δικτύου, κλπ. 
2. Η sms4mob ελέγχει συνεχώς τις ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της. Ακόμη, η 
sms4mob κατέχει επιπλέον πύλες sms που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικά 
συστήματα σε περίπτωση βλάβης. 
 
§ 6 Ευθύνη: 
1.Η sms4mob δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των sms μηνυμάτων. Ο 
χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για το χαρακτήρα, τον τύπο, το περιεχόμενο και το 
πλαίσιο αποστολέα του μηνύματος. 
2. Στην περίπτωση της παραβίασης του νόμου η υπηρεσία sms4mob θα παρέχει τα 
δεδομένα του χρήστη στην Αστυνομία ή το δικαστήριο. 
 
§ 7 Απαγορευμένο Περιεχόμενο: 
1. Κανένα περιεχόμενο που απαγορεύεται από τους νόμους δεν επιτρέπεται. 
2. Καμία μαζική αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν συλλογικές προκηρύξεις, 
θρησκευτικά κηρύγματα, απειλές κατά της ζωής, παρακλήσεις για δωρεά χρημάτων, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή αίμα δεν επιτρέπονται. 
3. Καμία αποστολή SMS μηνύματος δεν επιτρέπεται όταν αυτή προέρχεται από τις 
υπηρεσίες ενήλικών ή τοποθεσίες Web, συμπεριλαμβανομένων chat ενηλίκων, 
πορνογραφικού υλικού ή πορνείας ή συνοδών, μεταξύ άλλων μηνύματα με θέματα  
που προορίζονται για την προώθηση τέτοιων υπηρεσιών. 
 
§ 8. Περιορισμοί: 
1. Η μαζική αποστολή στον ίδιο αριθμό συνδρομητή είναι παράνομη και 
απαγορεύεται. 
 
§ 9 Ασφάλεια: 



1. Η υπηρεσία sms4mob ελέγχεται συνεχώς και προστατεύεται από παράνομη 
πρόσβαση. 
2. Η υπηρεσία sms4mob δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει ή να στείλει μηνύματα στους 
συνδρομητές της, ζητώντας να αποκαλύψουν τον κωδικό πρόσβασης τους ή να 
δημιουργήσουν ένα νέο. 
3. Ο χρήστης δεν μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο λογαριασμό του / της σε τρίτο 
πρόσωπο. 
 
§ 10 Τιμολόγια: 
1. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της 
πληρωμής. 
2. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να κατεβάσει τα τιμολόγια από το λογαριασμό του 
μέσα από το site Uwww.sms4mob.comU σε μορφή PDF. 
 
§ 11 Καταγγελίες: 
1. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται με e-mail στο info@sms4mob.com 
2. Οι καταγγελίες ερευνώνται μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. 
3. Επιστροφή πιστώσεων θα μπορούσαν να χορηγηθούν ως αποζημίωση σε 
περίπτωση που η καταγγελία γίνει δεκτή. 
 
§ 12 Τελική Διάταξη 
1. Η sms4mob διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους κανονισμούς χωρίς 
προειδοποίηση. 
2. Η sms4mob διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει, να αποθηκεύει και να αρχειοθετεί τα 
μηνύματα, καθώς και τις διευθύνσεις IP από τις οποίες η «παράδοση» των γραπτών 
μηνυμάτων έγινε. 
3. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίπτωση έρευνας ή οποιασδήποτε παραβίασης 
των συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για την έκθεση ως αποδεικτικών στοιχείων 
για αστυνομία ή το δικαστήριο. 
4. Σε περίπτωση αντιδικίας, υπεύθυνες είναι οι δικαστικές αρχές της χώρας που 
εδρεύει η ADVNET LTD. 
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