
Όροι και προϋποθέσεις Επιπρόσθετης Υπηρεσίας: Top Up Online 

1. Εισαγωγή 

1.1. Η Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online είναι διαθέσιμη σε όλους τους Συνδρομητές της 

προπληρωμένης υπηρεσίας Pay As You Go της Epic. 

1.2. Η Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online επιτρέπει στον Συνδρομητή να πιστώνει διαδικτυακά τον 

Pay As You Go λογαριασμό του, μέσω της Ιστοσελίδας της Epic.  

1.3. Η Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online διατίθεται χωρίς χρέωση. Τυχών δεδομένα κινητής 

τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της χρήσης της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας 

Top Up Online χρεώνονται σύμφωνα με το πλάνο του Συνδρομητή και/ή με τον τιμοκατάλογο της 

Epic που ισχύει τη δεδομένη στιγμή (ανάλογα με το τι ισχύει). 

2. Όροι πληρωμής 

2.1. Η πληρωμή είναι διαθέσιμη μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών. 

2.2. Η Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online είναι διαθέσιμη σε συνεργασία με την SIX Payment 

Services («SIX») που παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων της 

πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας. 

2.3. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι υποβάλλοντας τα δεδομένα της κάρτας για πληρωμή, αναγνωρίζει 

και συμφωνεί ότι η Epic σε συνεργασία με την SIX θα χρεώσει την εν λόγω κάρτα για το ποσό της 

συναλλαγής. Τα δεδομένα της κάρτας του Συνδρομητή συλλέγονται απευθείας από την SIX χωρίς 

την παρέμβαση της Epic και η Epic δεν αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα όπως του αριθμού της 

κάρτας, της ημερομηνία λήξης και το cvv2. Επομένως, η Epic δεν θα φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και/ή άλλο ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με οποιοδήποτε από 

τα πιο πάνω δεδομένα. 

2.4. Ο Συνδρομητής μπορεί να πιστώσει το λογαριασμό του από πέντε (€5) μέχρι πενήντα ευρώ (€50) 

ανά συναλλαγή. 

2.5. Υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή είναι επιτυχής, το υπόλοιπο του λογαριασμού 

ενημερώνεται στα συστήματα της Epic μετά τη λήψη των σχετικών πληροφοριών από την SIX 

μέσω ενός σχετικού αρχείου. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε (5) ημέρες, 

η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από το χρόνο που απαιτείται από την SIX για την επεξεργασία 

και την αποστολή των δεδομένων. 

2.6. Η Epic δεν υποχρεούται να αποδεχτεί αιτήματα ακύρωσης και/ή επιστροφή χρημάτων για 

συναλλαγές και πληρωμές, οι οποίες δημιουργούνται μέσω της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up 

Online. 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

3.1. Όλο το περιεχόμενο της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online, συμπεριλαμβανομένου των 

εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία της Epic και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και το σχετικές Ευρωπαϊκές και διεθνές πρόνοιες. 

3.2. Απαγορεύεται ρητά στους Συνδρομητές να αντιγράφουν, να διανέμουν, να μεταφέρουν, να 

μεταπωλούν, να δημιουργούν παράγωγη ενέργεια ή να παραπλανούν το κοινό σχετικά με την 

ταυτότητα του πραγματικού παρόχου της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online και του 

περιεχομένου αυτής. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση (upload), επικοινωνία, 

διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή για 

εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή άδεια της Epic ή 

οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα 

και τα διακριτικά που αντιπροσωπεύουν την Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online ή τρίτα μέρη 



και τις υπηρεσίες τους είναι τα αποκλειστικά εμπορικά σήματα της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top 

Up Online ή αυτών των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους αντίστοιχους νομοθετικούς 

κανονισμούς περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση των πιο πάνω λεπτομερειών στην ιστοσελίδα 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας ή 

δικαιώματος χρήσης. 

4. Διαθεσιμότητα της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online 

4.1. Η Epic καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και/ή τη συντήρηση και/ή τη διάθεση 

της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online. Η Epic μπορεί να τροποποιεί και/ή προσωρινά ή 

μόνιμα να αναστείλει τη διαθεσιμότητα της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online για 

οποιονδήποτε λόγο με και/ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Συνδρομητή.  

4.2. Η Epic δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, 

άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων ζημιών, είτε πρόκειται για αδικοπραξία, συμφωνία ή αλλιώς) 

που οφείλονται στην αδυναμία του Συνδρομητή να αποκτήσει πρόσβαση στην Επιπρόσθετη 

Υπηρεσία Top Up Online ή τον τερματισμό της Επιπρόσθετη Υπηρεσίας Top Up Online, για 

καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα υπηρεσίας ή απώλεια περιεχομένου του 

Συνδρομητή, ή για την ύπαρξη οποιουδήποτε είδους σφαλμάτων. 

5. Ευθύνη του Συνδρομητή 

5.1. Η Epic καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει την ιστοσελίδα της και κατ’ 

επέκταση την Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online από ιούς. Η Epic δεν δηλώνει και ούτε 

παρέχει κάποια εγγύηση ότι ο Συνδρομητής δεν θα απειληθεί και/ή δεν θα μολυνθεί από ιούς. 

Ο Συνδρομητής πρέπει να φροντίσει για τη δική του προστασία (antivirus, virus scanner κ.α.) πριν 

χρησιμοποιήσει την Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online ή το περιεχόμενό της στα ηλεκτρονικά 

μέσα που έχει χρησιμοποιήσει για πρόσβαση στην Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online. 

5.2. Ο Συνδρομητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη 

χρήση Επιπρόσθετης Υπηρεσία Top Up Online ή σε σχέση με αυτήν,  καθώς και από την υιοθέτηση 

αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο Συνδρομητής που χρησιμοποιεί την 

Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά 

προκληθεί στον ιστοσελίδα της Epic λόγω της κακής ή αθέμιτης χρήσης της Επιπρόσθετης 

Υπηρεσίας Top Up Online και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Στην περίπτωση που 

η Epic εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε είδος 

αποζημίωσης λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του Συνδρομητή ως ορίζονται στους παρόντες 

όρους, ο Συνδρομητής θα πρέπει να αποζημιώσει την Epic. 

6. Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου 

6.1. Η Epic μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή σύμφωνα με την 

Πολιτική Απορρήτου της. Η πιο πρόσφατη πολιτική απορρήτου βρίσκεται στον ιστοσελίδα της 

Epic εδώ. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και τη χρήση 

προσωπικών δεδομένων, ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με την Epic στη ηλεκτρονική 

διεύθυνση dpo@epic.com.cy. 

6.2. Η Epic καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ασφάλειας των στοιχείων 

πληρωμής που παρέχει ο Συνδρομητής κατά τη μεταφορά αυτών χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL). Ο Συνδρομητής πρέπει να συμβάλει στην 

προστασία της ασφάλειας των προσωπικών του στοιχείων με τους ακόλουθους τρόπους που 

αναφέρονται ενδεικτικά: (i) να μην αποκαλύπτει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής του καθώς 

χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον λογαριασμό του ή στα στοιχεία εγγραφής του. (ii) να 

διασφαλίζει ότι αποσυνδέεται από τον λογαριασμό του και να κλείνει το παράθυρο περιήγησης 

(browser window) όταν ολοκληρώσει την χρήσει της ιστοσελίδας της Epic. 

https://www.epic.com.cy/en/page/SJUNGETp/privacy-policy
mailto:dpo@epic.com.cy


7. Περιορισμός ευθύνης 

7.1. Η Epic καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το συνολικό περιεχόμενο 

της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online να είναι ακριβείς και σαφείς, αλλά δεν εγγυάται ότι 

η Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online θα είναι χωρίς σφάλματα. 

7.2. Η Epic δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις οποιουδήποτε νομικού (αστικού και/ή ποινικού) 

χαρακτήρα ούτε για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένου και όχι περιορίστηκα σε 

απώλεια εργασίας, κέρδη, δεδομένα, χαμένα κέρδη, νομισματική αξία) για λόγους που μπορεί να 

σχετίζονται με, τη χρήση της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online και/ή την αδυναμία παροχής 

της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online και/ή των πληροφοριών που παρέχονται από τον 

Συνδρομητή και/ή τυχόν μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τρίτων. 

7.3. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up Online 

καθώς και για τα στοιχεία της κάρτας του. 

7.4. Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, ο Συνδρομητής θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα της SIX. Ο 

Συνδρομητής θα ενημερώνεται κάθε φορά πριν μεταφερθεί στην ιστοσελίδα μιας υπηρεσίας 

τρίτου. Η Epic δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις νομικής (αστικής και/ή 

εγκληματικής) φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένου και όχι περιορίστηκα 

σε απώλεια εργασίας, κέρδη, δεδομένα, χαμένα κέρδη, νομισματική αξία) ενώ βρίσκεστε στον 

ιστοσελίδα της SIX, για λόγους που μπορεί να σχετίζονται με: 

(α) Την χρήση και/ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας για την ολοκλήρωση της πληρωμής. 

(β) Τυχόν προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν. 

(γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή τροποποίηση δεδομένων. 

(δ) Απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση λογισμικού. 

(ε) Παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου και οποιασδήποτε φύσης, 

το οποίο συμβαίνει ή επιχειρήθηκε δια μέσω της ιστοσελίδας τρίτου. 

(στ) Διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση του Συνδρομητή. 

8. Παραβίαση των Όρων Χρήσης 

8.1. Εάν ένας Συνδρομητής παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η 

Epic θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην 

Επιπρόσθετη Υπηρεσία Top Up Online χωρίς ειδοποίηση και θα δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση και/ή να πάρει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει σκόπιμη κατά του Συνδρομητής 

για να προστατεύσει τα δικαιώματά και τα συμφέροντά της. 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

9.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει αποκλειστική δικαιοδοσία 

για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Top Up 

Online. 

10. Γενικά 

10.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν συμπληρωματικά με τους Γενικούς Όρους, τους 

όρους και προϋποθέσεις των Υπηρεσιών και τυχών Επιπρόσθετων Υπηρεσιών και/ή Προσφορών 

του Συνδρομητή. 

 


