ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η Fashionprint Shirts υπηρεσία της εταιρείας “Ε. & Δ. Ζήσιμος ΟΕ” (“fashionprint”,”
“fashionprint.gr”) είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που επιτρέπει στους σχεδιαστές (designers)
να ανεβάσουν τα αρχικά τους σχέδια στην πλατφόρμα fashionprint που βρίσκεται στη
διεύθυνση www.fashionprint.gr και να προσφέρουν αυτά τα σχέδια προς πώληση τυπωμένα
σε μπλουζάκια, φούτερ με κουκούλα, μπλούζες και άλλα είδη ένδυσης. Για να εγγραφεί
κάποιος σχεδιαστής στην πλατφόρμα της fashionprint ώστε να ανεβάζει τα σχέδιά του κι αυτά
να είναι διαθέσιμα προς τύπωση θα πρέπει να αποδεχτεί του Όρους Χρήσης της fashionprint
καθώς και τους Όρους Χρήσης για τους Σχεδιαστές, οι οποίοι διέπουν τα αντίστοιχα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της fashionprint και του Σχεδιαστή, καθώς και τους κανόνες
χρήσης της πλατφόρμας fashionprint από τον Σχεδιαστή.
Η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της fashionprint διέπεται από την χρήση του
ισχύοντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Σημειώνεται επίσης ότι η fashionprint είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Για την
πολιτική προστασίας δεδομένων που τηρεί η fashionprint μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ .

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν συνιστά Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Δημιουργού, του Χρήστη ή
του Επισκέπτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «Δημιουργός» «Σχεδιαστής») και της
fashionprint. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν
στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η
χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση
και αποδοχή των ίδιων όρων. Εάν κάποιος Δημιουργός/ Σχεδιαστής δεν συμφωνεί με αυτούς
τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος/πλατφόρμας και
από κάθε συναλλαγή με αυτή. Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην
ιστοσελίδα θα υπόκεινται στους όρους του Συμφωνητικού εκτός αν ρητά αναφέρεται το
αντίθετο.
Η fashionprint διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους οποτεδήποτε
θελήσει εφόσον το κρίνει αναγκαίο, και προς τούτο θα ενημερώνει του
Δημιουργούς/Σχεδιαστές, μέσω της ιστοσελίδας. Οι Δημιουργοί/Σχεδιαστές οφείλουν να
ελέγχουν για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τεκμαίρεται αμαχητί ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους
όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση
οφείλουν να απέχουν από τη χρήση της πλατφόρμας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 «Δημιουργός» - «Σχεδιαστής» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την
πλατφόρμα της fashionprint προκειμένου να αναρτήσει και να προβάλει τα σχέδιά του ώστε
αυτά να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της fashionprint,
και να τυπωθούν πάνω σε διαφόρων στυλ ρούχα.
2.2 «Χρήστης» ή « Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το
ηλεκτρονικό κατάστημα της fashionprint και προβαίνει σε αγορά προϊόντων μέσω αυτής.
2.3 «Προϊόν» είναι το αντικείμενο του Δημιουργού/Σχεδιαστή που διατίθεται προς πώληση
μέσω του fashionprint.
2.4 «Σχέδιο» είναι το πρωτότυπο έργο, συμπεριλαμβανομένων εικονογραφήσεων, γραφικών,
διανυσματικών αρχείων, απεικονίσεων και άλλων κειμένων ή εικόνων σε έντυπη ή ψηφιακή
μορφή που παρέχονται από τον Δημιουργό/Σχεδιαστή για προβολή στην πλατφόρμα
fashionprint φυσικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα που παράγονται από ή για την fashionprint.
2.5 «My Manager» αναφέρεται στην ενότητα της πλατφόρμας fashionprint, στην οποία ένας
Δημιουργός/Σχεδιαστής μπορεί να έχει πρόσβαση με τον μοναδικό συνδυασμό ονόματος
χρήστη και κωδικό πρόσβασης και να ελέγχει τις παραγγελίες των πελατών του καθώς και τα
κέρδη του από τις πωλήσεις μέσω της fashionprint.
2.6 «Πλατφόρμα» αναφέρεται στην ιστοσελίδα https://designers.fashionprint.gr/ η οποία
ανήκει στην «Ε & Δ. Ζήσιμος ΟΕ» και χρησιμοποιείται από τους Δημιουργούς/Σχεδιαστές, ώστε
να μπορούν να αναρτούν τα σχέδιά τους και να παρακολουθούν το λογαριασμό τους, τα
στοιχεία τους, τα κέρδη τους, τις παραγγελίες τους κλπ.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
3.1 Για να εγγραφείτε ως Δημιουργός/Σχεδιαστής για την fashionprint, πρέπει να είστε
τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών και να έχετε έγκυρο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και να
έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εάν είστε νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχετε έγκυρο
ΑΦΜ.
3.2 Οι Δημιουργοί θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού
(ή πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας) ώστε να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και να
λαμβάνουν τα κέρδη τους από την fashionprint. Σε καμία περίπτωση η fashionprint δεν
ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας ή του νόμιμου δικαιούχου του

λογαριασμού, εάν ο Δημιουργός δεν είναι νόμιμος δικαιούχος ή κάτοχος και δεν έχει τη
νόμιμη έγκριση χρήσης του λογαριασμού ή της κάρτας από το νόμιμο κάτοχο.
3.3 Ως Δημιουργός/ Σχεδιαστής πρέπει να δηλώνετε και να εγγυάστε ρητά ότι κατά την χρήση
των υπηρεσιών που παρέχονται από την fashionprint, θα παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες
και πλήρεις πληροφορίες για εσάς και ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις
καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθείτε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης συμφωνείτε να
ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία σας ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρά και
πλήρη. Η fashionprint δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της από τους
Δημιουργούς / Σχεδιαστές, οι οποίες δεν πληρούν τα ανωτέρω.
3.4. Κανόνες Ασφαλείας: Οι δημιουργοί απαγορεύεται να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να
παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας της fashionprint όπως ενδεικτικά, αλλά όχι
περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο
Δημιουργό, Χρήστη ή Επισκέπτη ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό
που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης (ii) να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να
δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα
ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να
παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, (iv) να
στέλνουν αυτοματοποιημένα emails, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις
ή/και διαφημίσεις προϊ όντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε
πληροφορία. Επίσης ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο, ιστοσελίδες που προβάλουν
τη βία και εν γένει ιστοσελίδες με παράνομη δραστηριότητα απαγορεύεται να εγγραφούν
στην πλατφόρμα της fashionprint.
Σε κάθε περίπτωση η fashionprint μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τα σχέδια των
δημιουργών κι αν κρίνει ότι αυτά προωθούν την πορνογραφία, τη βία, την παρανομία ή ότι
είναι με οιονδήποτε τρόπο προσβλητικά να απαγορεύει την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα
και την χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες/επισκέπτες της.
Η παραβίαση των ανωτέρω Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές
διώξεις. Η fashionprint θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες
παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη
εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ
4.1 Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα πρέπει ο Δημιουργός/ Σχεδιαστής να συμπληρώσει
μια φόρμα στην οποία θα του ζητηθεί, εξαρτάται με το εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να
συμπληρώσει διάφορα στοιχεία. Αν είναι φυσικό πρόσωπο για παράδειγμα θα του ζητηθεί να
συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον

ταχυδρομικό κώδικα, το τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ. Αν είναι νομικό πρόσωπο θα του ζητηθεί
να συμπληρώσει στοιχεία όπως π.χ. η επωνυμία, η διεύθυνση έδρας, η δραστηριότητα, η δ/ση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο υπευθύνου κλπ. Εν συνεχεία θα πρέπει να
επιλέξει ένα όνομα χρήστη (email) και κωδικό πρόσβασης (password) που θα χρησιμοποιεί
κάθε φορά που θα θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του μέσω του My
Manager. Ο κάθε Δημιουργός/ Σχεδιαστής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της
εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του και είναι υπεύθυνος
για κάθε χρήση και δραστηριότητα στον Λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
του λογαριασμού από τρίτο, είτε υπάρχει εξουσιοδότηση προς τρίτο μέρος να χρησιμοποιήσει
το λογαριασμό του, είτε όχι.
Σε καμία περίπτωση ο Δημιουργός/ Σχεδιαστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα της
“fashionprint”, “fashionprint shirts", οποιοδήποτε μέρος του λογοτύπου μας, γραμμάτων,
σύμβολων, αριθμών ή ειδικών χαρακτηριστικών στο όνομα χρήστη του, ώστε να συγχέεται
κάποιος επισκέπτης και εξάγει το αποτέλεσμα ότι ο δημιουργός συνδέεται με οποιαδήποτε
σχέση με την fashionprint (πχ εργαζόμενος, συνεταίρος κλπ) .
Οποιαδήποτε δόλια, καταχρηστική ή άλλως παράνομη δραστηριότητα από τον Δημιουργό
μπορεί να αποτελέσει λόγο τερματισμού του λογαριασμού του από την fashionprint και
παραπομπή στις αρμόδιες καταδιωκτικές αρχές ώστε να εφαρμοσθεί ο νόμος.

5. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΕΡΔΗ
5.1 Κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που επιθυμεί να
αναρτήσει τα σχέδιά του στη fashionprint δύναται να το πράξει με την δημιουργία
λογαριασμού στο My Manager.
5.2 Ο Δημιουργός με την δημιουργία λογαριασμού στο My Manager μπορεί να αναρτά τα
σχέδια του ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της fashionprint και να μπορούν οι
επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας να τα επιλέγουν για να τυπωθούν σε διάφορα στυλ
ρούχων ή άλλα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα. Τα σχέδια των δημιουργών προβάλλονται
στη ιστοσελίδα της fashionprint.
5.3 Η λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων διαμορφώνεται βάσει του ποσοστού κέρδους που
έχει δηλώσει ο δημιουργός/σχεδιαστής κατά την εγγραφή του. Το κέρδος υπολογίζεται επί της
καθαρής αξίας (τιμή λιανικής πωλήσεως χωρίς το ΦΠΑ 17%) του προϊόντος που ισχύει κατά τη
συγκεκριμένη στιγμή της αγοράς (δηλαδή την λιανική τιμή που έχει το προϊόν κατά την στιγμή
που ο χρήστης θα το προσθέσει στο καλάθι αγορών του και θα ολοκληρώσει την αγορά του).
Το ποσοστό κέρδους ο δημιουργός/σχεδιαστής έχει την δυνατότητα να το μεταβάλει μετά από
αίτημα του στην Fashionprint ανά πάσα στιγμή.

5.4 Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην επεξεργασία των πληρωμών και η fashionprint δεν
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια ζημία υπάρξει λόγω της καθυστέρησης, ανεξάρτητα από
το αν ο λόγος της καθυστέρησης είναι εντός ή εκτός του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της
fashionprint. Οι πληρωμές ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να παρακρατηθούν εξ ολοκλήρου
εάν δεν παρέχονται από τον Δημιουργό/Σχεδιαστή πλήρη και ακριβή στοιχεία πληρωμής και
φορολογική τεκμηρίωση, όπου απαιτείται. Οι πληρωμές θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες
κρατήσεις που τυχόν προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά,
κατά την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του Συμφωνητικού οι πληρωμές σε ελληνικές
εταιρείες και οι πληρωμές σε Έλληνες ιδιώτες υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών
(«ελεύθερους επαγγελματίες») δεν υπόκειντο σε παρακράτηση και γίνονται με την έκδοση
Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Οι πληρωμές σε ιδιώτες μη υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών πραγματοποιούνται με Τίτλο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου 20%, χαρτοσήμου 3,6% και ασφαλιστικών εισφορών 20,28% (οι
ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή
προκύπτει μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου). Η παρακράτηση φόρου 20%
συμψηφίζεται από τον φόρο του ιδιώτη που θα προκύψει βάσει της ετήσιας φορολογικής του
δήλωσης (Ε1). Οι παρακράτηση 20,28% ασφαλιστικών εισφορών αφορούν 13,3% σύνταξη και
6,95% υγειονομική περίθαλψη. Για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού ισχύουν τα
όσα ορίζουν οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
5.5 Τα κέρδη του Δημιουργού/Σχεδιαστή καταχωρούνται στο λογαριασμό του σε κυλιόμενη
βάση και ενδέχεται να διακυμαίνονται καθώς εφαρμόζονται πιστώσεις και χρεώσεις. Τέτοιες
πιστώσεις ή χρεώσεις ενδέχεται να οφείλονται π.χ. στην επιστροφή ενός προιόντος. Οι
πληρωμές των κερδών γίνονται όπως παρακάτω:
- Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στο τέλος κάθε μήνα με την
προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει ποσό μεγαλύτερο των 50€. Αν το ποσό δεν έχει
συμπληρωθεί τότε μεταφέρεται στην πληρωμή του επόμενου μήνα.
- Για τους ιδιώτες γίνονται έως τρεις (3) πληρωμές ανά έτος (σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία) στις οποίες θα πληρώνονται τα έως τότε συνολικά κέρδη.
5.6 Ο κάθε Δημιουργός/Σχεδιαστής είναι υπεύθυνος για την δήλωση των κερδών του από τις
πωλήσεις των σχεδίων του, στην ΔΟΥ όπου είναι εγγεγραμμένος, και η fashionprint δεν φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν απόκρυψη ή λανθασμένη δήλωση των λογιστικών αυτών στοιχείων εκ
μέρους του Δημιουργού/Σχεδιαστή.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
6.1 Εκτός των σχεδίων που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των
Δημιουργών, το υπόλοιπο περιεχόμενο της fashionprint είναι πνευματική ιδιοκτησία της και
φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτής.
6.2 Ο Δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παραβίαση της πνευματικής
ιδιοκτησίας ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα σχέδιά του που προβάλλονται στη
fashionprint και με το παρόν καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την fashionprint από κάθε
απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης λόγω τέτοιας παράβασης.

6.3 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων,
ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων,
εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και
άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη που
προβάλλεται από την fashionprint), οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από την
Εταιρεία και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της fashionprint, το
λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε
μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό ανήκουν στην
ιδιοκτησία της fashionprint.
6.4 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η
αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με
οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στην ιστοσελίδα της
fashionprint, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση
αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή τρίτου είτε
εντός της fashionprint είτε εκτός, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.
6.5 Επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας της fashionprint
σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε
δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε
δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη
εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η
αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς
οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου της ιστοσελίδας της
fashionprint χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας.
6.6 Τα σχέδια, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του
περιεχομένου που προσπελάζεται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο
κάτοχο περιεχομένου ή τον Δημιουργό και μπορεί να προστατεύονται από τα ισχύοντα
δικαιώματα δημιουργού ή άλλο νόμο, δίνεται όμως ανέκκλητη και άνευ ανταλλάγματος άδεια
χρήσης στην Εταιρεία για προβολή τους στην ιστοσελίδα της fashionprint.
6.7 Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στην fashionprint θεωρείται μη
εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει της
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.
6.8 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι
φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στη
fashionprint από τους Δημιουργούς ή τους Χρήστες ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε
προσκλήσεις από την Εταιρεία σχετικά με κάποια υπηρεσία ή τη Δικτυακή Τοποθεσία εν γένει
(σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») ανήκουν στους συντάκτες τους,

εκτός από τη δημοσιευμένη στην fashionprint υπόστασή τους, την οποία παραχωρούν χωρίς
αντάλλαγμα και ανέκκλητα στην Εταιρεία.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.1 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση και συναλλαγή με την fashionprint
αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Χίου, όπου εδρεύει η εταιρεία «Ε & Δ. Ζήσιμος ΟΕ»
και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε
φορά ισχύει.
7.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.

