Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων,
σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική
ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου,
του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.
2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με
βάση το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε παραπλάνηση του
κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη και πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή,
επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του
περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς
επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας.
3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν
τον ιστότοπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας αποτελούν περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρίας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών
σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον ιστότοπο
δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Η Εταιρία
διαθέτει αναφορικά με την ιστοσελίδα και καθένα από τα στοιχεία που την απαρτίζουν
(όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες, σχήματα, κείμενα κλπ)
αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης για την Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά δικαώματα της
προσωπικότητας και η οποία δεν παραχωρεί καμία άδεια και κανένα δικαίωμα πέραν της
ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας.
Τα λογότυπα EuroTec, VariMate, SuperSoft, UroMate, LubriMate, IleoMate, GellyMate,
FlexiMate, ConvexGuide, ConvexRing, Elastomate, FlexiPlast, CombiPlast, CombiMate,
BlueMate, ColoMate, Costerop είναι εμπορικά σήματα τηςEuritec BV. Επίσης, οι
εμπορικές ονομασίες EuroTec, VariMate, SuperSoft, UroMate, LubriMate, IleoMate,
GellyMate, FlexiMate, ConvexGuide, ConvexRing, Elastomate, FlexiPlast, CombiPlast,
CombiMate, BlueMate, ColoMate, Costero είναι TRADEMARKS της EuroTec BV.
4. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση,
αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφής ενέργεια χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα θεωρηθεί ότι
αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η
οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε
αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

