
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «iUpgrade» 

To «iUpgrade» είναι ένα πρόγραµµα που διοργανώνει η εταιρεία iSquare Α.Ε., 
εξουσιοδοτηµένη Διανοµέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα  και υλοποιείται 
µέσω επιλεγµένων επιχειρήσεων του Εξουσιοδοτηµένου Δικτύου Μεταπωλητών των 
προϊόντων της και σε αποκλειστική συνεργασία µε την Alpha Bank, µε το οποίο 
παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν το τελευταίο µοντέλο 
iPhone µέσω άτοκων δόσεων, συνοδευόµενο από πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης και 
µε δικαίωµα αναβάθµισης, µε την συµπλήρωση ενός έτους, στο νέο µοντέλο iPhone 
που θα έχει κυκλοφορήσει. Η δυνατότητα αυτή ανανεώνεται κάθε έτος.  

Οι διαλαµβανόµενοι στο παρόν έντυπο όροι διέπουν τη λειτουργία και τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα iUpgrade (καλούµενο εφεξής «το 
Πρόγραµµα»). 

 

1. Ορισµοί  

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:  

Όροι του Προγράµµατος ή Όροι: οι όροι που διέπουν το Πρόγραµµα και 
περιγράφονται στο παρόν έντυπο. Βρίσκονται επίσης αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα 
της iSquare, στο σύνδεσµο www.isquare.gr/iUpgrade.  

Μέλος του Προγράµµατος ή Μέλος: Το ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που εντάσσεται 
στο Πρόγραµµα κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 2.  

Επιχείρηση: το νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το κατάστηµα από το οποίο το 
Μέλος αγοράζει την Αρχική του Συσκευή. 

Αρχική Συσκευή: η συσκευή iPhone που το Μέλος αγοράζει από την Επιχείρηση 
κατά την ένταξή του στο Πρόγραµµα, η οποία υποχρεωτικά θα αποτελεί µοντέλο της 
τελευταίας σειράς iPhone που κυκλοφορεί, κατά το χρόνο αγοράς, στην ελληνική 
αγορά και θα περιλαµβάνεται στις συσκευές που εµπίπτουν στο Πρόγραµµα, για τις 
οποίες το κοινό µπορεί να ενηµερώνεται µέσω του συνδέσµου 
www.isquare.gr/iUpgrade. 

Πακέτο ασφάλισης του προγράµµατος iUpgrade: το ασφαλιστικό πρόγραµµα που 
προσφέρεται σε συνεργασία µε την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI, διάρκειας 
ενός (1) έτους, οι όροι του οποίου βρίσκονται αναρτηµένοι στο σύνδεσµο 
www.isquare.gr/iUpgrade.  



Κάρτα: η πιστωτική κάρτα εκδόσεως Alpha Bank, µε τη χρήση της οποίας το Μέλος 
θα εξοφλήσει τις συναλλαγές που περιγράφονται στους παρόντες Όρους. Ρητώς 
εξαιρούνται οι εταιρικές κάρτες. 

Τράπεζα: η Τράπεζα Alpha Bank	 που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Σταδίου 40 και 
εκπροσωπείται νόµιµα. 

Επέτειος: η αντίστοιχη -προς την ηµεροµηνία αγοράς της Αρχικής Συσκευής- 
ηµεροµηνία του αµέσως επόµενου ηµερολογιακού έτους. 

Δικαίωµα Αναβάθµισης: το δικαίωµα του Μέλους να παραδώσει, κατά την Επέτειο 
ή εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) ηµερολογιακού µηνός από αυτήν, σε 
οποιοδήποτε κατάστηµα της ίδιας Επιχείρησης, τη Μεταχειρισµένη Συσκευή του 
προς εξαγορά της αντί της Τελικής της Αξίας και να αγοράσει Νέα Συσκευή, 
καταβάλλοντας τη συνολική οφειλή του, όπως αυτή θα έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε 
τους παρόντες Όρους (και θα αναφέρεται ως Συνολική Αξία Αναβάθµισης, βλ. 
κατωτέρω), σε νέες 24 δόσεις και µε τους λοιπούς ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται στο παρόν έντυπο. 

Αναβάθµιση: η διαδικασία άσκησης εκ µέρους του Μέλους,  του Δικαιώµατός του 
Αναβάθµισης, η οποία εκκινεί από την εµφάνισή του στο Κατάστηµα της 
Επιχείρησης, κατά την Επέτειο ή εντός ενός µηνός από αυτήν, προκειµένου να 
παραδώσει προς εξαγορά τη Μεταχειρισµένη Συσκευή του και ολοκληρώνεται µε τη 
χρέωση της Κάρτας του µε το ποσό της Συνολικής Αξίας Αναβάθµισης.  

Κατάστηµα: οποιοδήποτε κατάστηµα της αλυσίδας της Επιχείρησης. 

Μεταχειρισµένη Συσκευή: η συσκευή iPhone που το Μέλος παραδίδει στην 
Επιχείρηση, κατά την Αναβάθµιση, προς εξαγορά της αντί της Τελικής της Αξίας. Η 
Μεταχειρισµένη Συσκευή θα πρέπει να ταυτίζεται µε την Αρχική Συσκευή, µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 5.2.2. 

Αγοραστής Μεταχειρισµένων Συσκευών: το νοµικό πρόσωπο που 
δραστηριοποιείται στην αγορά και εκµετάλλευση µεταχειρισµένων ηλεκτρονικών 
συσκευών, το οποίο θα εξαγοράζει τις Μεταχειρισµένες Συσκευές των Μελών που 
αυτά θα παραδίδουν στην Επιχείρηση κατά την Αναβάθµιση. 

Ελάχιστη Εγγυηµένη Αξία Μεταχειρισµένης Συσκευής: η ελάχιστη αξία που θα 
δικαιούται να λάβει το Μέλος για την εξαγορά της Μεταχειρισµένης Συσκευής του 
που θα παραδίδει κατά την Αναβάθµιση.  

Τελική Αξία Μεταχειρισµένης Συσκευής: η αξία που τελικά θα λαµβάνει το Μέλος 
για την εξαγορά της Μεταχειρισµένης Συσκευής του, υπό τη µορφή Πιστωτικού 
Κουπονιού. Η Τελική Αξία θα είναι πάντοτε µεγαλύτερη ή ίση προς την Ελάχιστη 



Εγγυηµένη Αξία της Μεταχειρισµένης Συσκευής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 
3.3.  

Πιστωτικό Κουπόνι: Το κουπόνι που θα ενσωµατώνει την Τελική Αξία της 
Μεταχειρισµένης Συσκευής του Μέλους και θα µπορεί να εξαργυρωθεί αποκλειστικά 
για την πραγµατοποίηση της Αναβάθµισης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος, 
µε πίστωση της αξίας του στην Κάρτα µε την οποία το Μέλος θα αγοράσει τη Νέα 
Συσκευή υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 7. 

Νέα Συσκευή: η νεότερη –της Αρχικής- συσκευή iPhone που το Μέλος θα αγοράζει 
κατά την άσκηση του Δικαιώµατος Αναβάθµισης, η οποία θα αποτελεί υποχρεωτικά 
µοντέλο της τελευταίας σειράς iPhone που κυκλοφορεί, κατά το χρόνο της 
Αναβάθµισης, στην ελληνική αγορά και θα περιλαµβάνεται  στις συσκευές που 
εµπίπτουν στο Πρόγραµµα, για τις οποίες το κοινό µπορεί να ενηµερώνεται από την 
Επιχείρηση και µέσω του συνδέσµου www.isquare.gr/iUpgrade.  

Συνολική Αξία Αναβάθµισης: το συνολικό ποσό που θα χρεώνεται στην Κάρτα του 
Μέλους κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναβάθµισης και θα ανέρχεται  στο 
ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των άληκτων, κατά την Αναβάθµιση, δόσεων 
της Κάρτας του Μέλους από την αγορά της Αρχικής του Συσκευής και της συνολικής 
αξίας της Νέας Συσκευής, µείον την αξία του Πιστωτικού Κουπονιού που θα 
ενσωµατώνει την Τελική Αξία της παραδοθείσας Μεταχειρισµένης Συσκευής του. Η 
Συνολική Αξία Αναβάθµισης θα προκύπτει από τον τύπο [άληκτες δόσεις αγοράς 
Αρχικής Συσκευής + αξία Νέας Συσκευής – αξία Πιστωτικού Κουπονιού] και θα 
χρεώνεται στην Κάρτα του Μέλους σε είκοσι τέσσερις (24) νέες άτοκες δόσεις.   

2. Ένταξη Μέλους στο Πρόγραµµα  

2.1. Οι προϋποθέσεις προκειµένου ένα πρόσωπο να ενταχθεί στο Πρόγραµµα και να 
αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους, είναι οι ακόλουθες και πρέπει να συντρέχουν 
όλες σωρευτικά, ως προϋπόθεση για την ένταξή του στο Πρόγραµµα: 

α) να είναι ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο, 

β) να αγοράσει µία νέα συσκευή iPhone, η οποία θα αποτελεί µοντέλο αυστηρά της 
τελευταίας, κατά το χρόνο αγοράς, σειράς iPhone που κυκλοφορεί στην ελληνική 
αγορά (Αρχική Συσκευή) και θα περιλαµβάνεται στις συσκευές που εµπίπτουν στο 
Πρόγραµµα, για τις οποίες το κοινό µπορεί να ενηµερώνεται από την Επιχείρηση και 
µέσω του συνδέσµου www.isquare.gr/iUpgrade,  

γ) να καταβάλει την αξία της Αρχικής Συσκευής αποκλειστικά µε χρέωση της Κάρτας 
του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.3.1 και 2.3.2.,  



δ) να αγοράσει επιπλέον, ταυτόχρονα προς την αγορά της Αρχικής Συσκευής, το 
πακέτο ασφάλισης του προγράµµατος iUpgrade που προσφέρεται σε συνεργασία µε 
την GENERALI, διάρκειας ενός (1) έτους, µε καταβολή της αξίας του σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2.4., 

ε) να υπογράψει τους παρόντες Όρους του Προγράµµατος, το οποίο επέχει θέση 
αίτησης ένταξης στο Πρόγραµµα και συνεπάγεται ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των 
παρόντων Όρων, συµφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί 
ρυθµίζουν αποκλειστικά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, ως Μέλους του 
Προγράµµατος.  

2.2. Το Πρόγραµµα ισχύει για Αρχικές Συσκευές που θα πωλούνται από την 
Επιχείρηση µετά την 26/01/2017, ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος και 
πάντοτε υπό τους παρόντες Όρους και δεν εφαρµόζεται σε τυχόν αγορασθείσες 
συσκευές iPhone πριν την ηµεροµηνία αυτή, ακόµη και εάν αυτές ανήκουν στην 
τελευταία σειρά iPhone που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.    

2.3.1. Η αξία της Αρχικής Συσκευής θα εξοφλείται αποκλειστικά µε τη χρέωση της 
Κάρτας του Μέλους σε είκοσι τέσσερις (24) άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση που το 
Μέλος δεν διαθέτει Κάρτα, του παρέχεται η δυνατότητα αίτησης στο κατάστηµα της 
Επιχείρησης, για έκδοση και χορήγηση Κάρτας από την Τράπεζα προς το σκοπό 
αγοράς της Αρχικής Συσκευής επιτόπου, στο κατάστηµα της Επιχείρησης (µε το 
πρόγραµµα Instant Credit). Εξόφληση της αξίας της Αρχικής Συσκευής µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα αφαιρεί από το πρόσωπο το δικαίωµα ένταξής του στο 
Πρόγραµµα.    

2.3.2. Η χρέωση της αξίας της Αρχικής Συσκευής στην Κάρτα πρέπει να 
πραγµατοποιείται σε µια (1) συναλλαγή και να µην περιλαµβάνει άλλες χρεώσεις 
συναλλαγών του Μέλους µε το Κατάστηµα της Επιχείρησης. 

2.4. Η αξία του πακέτου ασφάλισης θα εξοφλείται εφάπαξ ή σε µία δόση (εάν το 
Μέλος επιλέξει τη χρήση πιστωτικής κάρτας), δεν εµπίπτει στους ειδικότερους όρους 
αποπληρωµής που προβλέπονται για τις συσκευές και το Μέλος θα την καταβάλλει 
µε οποιοδήποτε µέσο πληρωµής της επιλογής του. Εάν το Μέλος τυχόν επιλέξει τη 
χρέωση της (ίδιας) Κάρτας του και για τη συγκεκριµένη συναλλαγή, θα πρέπει να 
επιβεβαιώνει την τήρηση των προϋποθέσεων της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 
2.3.2., δηλαδή η χρέωση αυτή της Κάρτας του µε την αξία του πακέτου ασφάλισης να 
είναι διαφορετική και ανεξάρτητη της χρέωσης της αξίας της Αρχικής του Συσκευής 
που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 2.3.1.. 

2.5. Κατά την ένταξη του Μέλους στο Πρόγραµµα, το Μέλος συναινεί στην 
καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων και δεδοµένων (ενδεικτικά 



ονοµατεπώνυµου, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δ/νσης κατοικίας, τηλεφώνου, e-mail) και των 
στοιχείων της αγοράς (ενδεικτικά µοντέλου συσκευής, Serial Number, ΙΜΕΙ, 
ηµεροµηνία αγοράς κτλ.) στην οποία προέβη, στο ηλεκτρονικό σύστηµα της 
Επιχείρησης, καθώς και στην διατήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών από την 
Επιχείρηση στους συνεργάτες της για τους σκοπούς υλοποίησης και παρακολούθησης 
του Προγράµµατος, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στις παρακάτω παραγράφους 
12.1 έως 12.5. 

2.6. Η ένταξη στο Πρόγραµµα και η ενάσκηση του Δικαιώµατος Αναβάθµισης, κατά 
τους παρόντες Όρους, είναι προσωπική, δεν µεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται µε 
χρήµατα ή άλλα προνόµια. 

2.7. Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν 
αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό 
τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Επιχείρηση 
δεν ευθύνεται για µη ταυτοποίηση στοιχείων κατά την Αναβάθµιση ή διακοπή 
επικοινωνίας µε το Μέλος.  

2.8. Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του 
Προγράµµατος, µε την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.  

2.9. Η Επιχείρηση ή/και η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να αποδέχεται ή να 
απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή 
Μέλους στο Πρόγραµµα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενηµέρωσης του αιτούντα.  

2.10. Το Μέλος έχει το δικαίωµα όποτε το επιθυµεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από 
το Πρόγραµµα και να δηλώσει ότι δεν επιθυµεί πλέον τη συµµετοχή του σ’ αυτό. Το 
αίτηµα διαγραφής µπορεί να υποβληθεί στο Κατάστηµα της Επιχείρησης. Στην 
περίπτωση αυτή, το Μέλος καθώς και το Δικαίωµά του Αναβάθµισης, που τυχόν δεν 
έχει ακόµη ασκήσει, θα διαγράφονται από το Πρόγραµµα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το Μέλος εξακολουθεί να υπέχει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας, οι οποίες 
απορρέουν από τη χρέωση της Κάρτας του, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τη 
διαγραφή του από το Πρόγραµµα αλλά διατηρούνται ακέραιες και στο σύνολό τους.  

Άρθρο 3. Ελάχιστη Εγγυηµένη Αξία 

3.1. Η Ελάχιστη Εγγυηµένη Αξία που θα δικαιούται να λαµβάνει το Μέλος, κατά την 
άσκηση του Δικαιώµατος Αναβάθµισης, για την εξαγορά της Μεταχειρισµένης του 
Συσκευής, σύµφωνα µε το άρθρο 6,  θα προσδιορίζεται ειδικά για κάθε Μέλος, 
ανάλογα µε το χρόνο αγοράς της συσκευής του και θα αναγράφεται στο Παράρτηµα 
του υπογεγραµµένου από αυτό εντύπου των παρόντων Όρων. 

3.2. Ως Ελάχιστη Εγγυηµένη Αξία αναγράφεται η ελάχιστη αξία που θα δικαιούται να 
λάβει το Μέλος για την εξαγορά της Μεταχειρισµένης Συσκευής του, εφόσον την 



παραδώσει στο Κατάστηµα της Επιχείρησης έως και την ηµεροµηνία λήξης της 
µηνιαίας –από την Επέτειο- προθεσµίας για την άσκηση, εκ µέρους του, του 
Δικαιώµατος Αναβάθµισης. 

3.3. Κατ’ εξαίρεση, η Ελάχιστη Εγγυηµένη Αξία, µπορεί να µειώνεται µέχρι και 20% 
κάθε επόµενο της Επετείου ηµερολογιακό τρίµηνο, στην περίπτωση που το Δικαίωµα 
Αναβάθµισης επιτραπεί κατ’ εξαίρεση να ασκηθεί εκπρόθεσµα από το Μέλος υπό τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 9.     

Άρθρο 4. Παράδοση Μεταχειρισµένης Συσκευής κατά την Επέτειο 

4.1. Προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώµατος Αναβάθµισης, είναι το Μέλος να 
έχει διατηρήσει την Αρχική του Συσκευή, πριν την παραδώσει στην Επιχείρηση, για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µέχρι την πρώτη Επέτειο από την αγορά της. Η 
ηµεροµηνία αγοράς της Αρχικής Συσκευής θα αποδεικνύεται από το σχετικό νόµιµο 
παραστατικό που θα εκδίδει η Επιχείρηση κατά το χρόνο αγοράς της από το Μέλος 
και το οποίο το Μέλος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίζει κατά την επιστροφή 
της Αρχικής Συσκευής. 

4.2. Μετά την πάροδο ενός έτους από την αγορά της Αρχικής Συσκευής και 
συγκεκριµένα για χρονικό διάστηµα ενός (1) ηµερολογιακού µηνός αρχόµενου από 
την ηµεροµηνία της Επετείου, το Μέλος θα δικαιούται να εµφανισθεί στο κατάστηµα 
από το οποίο αγόρασε την Αρχική Συσκευή ή σε οποιοδήποτε κατάστηµα της 
αλυσίδας της συγκεκριµένης Επιχείρησης και να ασκήσει το Δικαίωµα Αναβάθµισης 
που του παρέχει το Πρόγραµµα. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα 
από την Επέτειο, η ετήσια διάρκεια του ασφαλιστικού πακέτου για την Αρχική 
Συσκευή που έχει αγοράσει σύµφωνα µε το άρθρο 2, θα παρατείνεται αυτόµατα και 
χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση για το Μέλος και µόνο για το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 

4.3. Το Μέλος θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωµα Αναβάθµισης µόνον εντός του 
προαναφεροµένου χρονικού διαστήµατος. Άπρακτη παρέλευσή του θα συνεπάγεται 
την αυτοδίκαιη απώλεια του Δικαιώµατος Αναβάθµισης από το Μέλος και η 
Επιχείρηση θα αρνείται την Αναβάθµιση, µε την επιφύλαξη του άρθρου 9. 

Άρθρο 5. Έλεγχοι της παραδιδόµενης Συσκευής και προσδιορισµός της 
Τελικής της Αξίας 

Προκειµένου να ασκήσει το Δικαίωµα Αναβάθµισης, το Μέλος θα παραδίδει τη 
Μεταχειρισµένη Συσκευή, το αντίστοιχο νόµιµο παραστατικό αγοράς της, καθώς και 
το αντίγραφο του υπογεγραµµένου από αυτό εντύπου των παρόντων Όρων, σε 
οποιοδήποτε Κατάστηµα της αλυσίδας της Επιχείρησης, όπου θα διενεργούνται 
επιτόπου, οι εξής έλεγχοι: 



5.1. Εάν η Μεταχειρισµένη Συσκευή, βάσει του παραστατικού αγοράς της, 
παραδίδεται εντός του προβλεπόµενου από τους παρόντες Όρους χρονικού 
διαστήµατος του ενός µήνα από την Επέτειο της αγοράς της. Εάν διαπιστωθεί από 
την Επιχείρηση ότι έχει παρέλθει ο ένας µήνας από την Επέτειο, η Επιχείρηση θα 
αρνείται την Αναβάθµιση λόγω αυτοδίκαιης απώλειας από το Μέλος του σχετικού 
Δικαιώµατός του κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3., εκτός εάν συντρέχουν οι 
εξαιρετικές περιπτώσεις του άρθρου 9. 

5.2. Εάν ο Serial Number/το ΙΜΕΙ της Μεταχειρισµένης Συσκευής ταυτίζεται µε το 
SN/IMEI της Αρχικής Συσκευής που αγοράστηκε από το Μέλος και καταχωρήθηκε 
στην πλατφόρµα της Επιχείρησης κατά την ένταξή του στο Πρόγραµµα, προκειµένου 
να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για την ίδια Συσκευή.  

5.2.1. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχική Συσκευή δεν ταυτίζεται µε τη 
Μεταχειρισµένη που παραδίδει το Μέλος, αυτό δεν θα δικαιούται να ασκήσει 
το Δικαίωµα Αναβάθµισης και η Επιχείρηση θα αρνείται την Αναβάθµιση.  

5.2.2. Κατ’ εξαίρεση, η Επιχείρηση θα πραγµατοποιεί την Αναβάθµιση ακόµη 
και εάν η Μεταχειρισµένη Συσκευή είναι διαφορετική από την Αρχική, µόνον 
εφόσον το Μέλος αποδεικνύει ότι παρέλαβε τη Μεταχειρισµένη Συσκευή από 
Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστικό Κέντρο της Apple, όπως αυτά 
περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.isquare.gr/iUpgrade, σε αντικατάσταση 
της Αρχικής Συσκευής, λόγω συνδροµής και σε εκτέλεση i) είτε των όρων του 
πακέτου ασφάλισης στο οποίο υπήχθη κατά την ένταξή του στο Πρόγραµµα, 
λόγω επέλευσης κάποιας από τις καλυπτόµενες από την ασφάλιση αυτή 
ζηµίες ii) είτε των όρων της Ετήσιας Περιορισµένης Εγγύησης της Apple που 
συνοδεύει όλες τις συσκευές Apple. Το Μέλος θα θεωρείται ότι αποδεικνύει 
τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης µόνον εφόσον παραδίδει στην 
Επιχείρηση έγγραφο (π.χ. αναφορά επισκευής, δελτίο αποστολής κτλ.) του 
Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστικού Κέντρου της Apple από το οποίο 
προκύπτει η αντικατάσταση της Αρχικής Συσκευής από τη Μεταχειρισµένη. 
Σε περίπτωση µη παράδοσης από το Μέλος, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. 
απώλεια) του εγγράφου αυτού στην Επιχείρηση, το Μέλος δεν θα δικαιούται 
να ασκήσει το Δικαίωµα Αναβάθµισης και η Επιχείρηση θα αρνείται την 
Αναβάθµιση. 

5.3. Τεχνικός έλεγχος της Μεταχειρισµένης Συσκευής, προκειµένου να διαπιστωθεί 
εάν η Μεταχειρισµένη Συσκευή είναι Αποδεκτή στα πλαίσια του Προγράµµατος ή 
όχι. Ως Αποδεκτή θα κρίνεται µία συσκευή, µετά από επιτόπιο έλεγχο που θα 
διενεργείται ως προς την κατάστασή της και πριν παραληφθεί οριστικά από την 
Επιχείρηση, εφόσον κατά τον έλεγχο αυτό, αυτή πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:  



i) ότι µπορεί να τεθεί σε λειτουργία (on/off),   

ii) ότι η οθόνη λειτουργεί (ανάβει) και δεν είναι σπασµένη ή ραγισµένη,  

iii) ότι όλα ανεξαιρέτως τα κουµπιά είναι λειτουργικά,  

iv) ότι δεν είναι κλειδωµένη και 

v) ότι οι λειτουργίες “iCloud” και “Find My iPhone” είναι 
απενεργοποιηµένες.  

5.3.1. Εφόσον κατά τον τεχνικό έλεγχο αυτόν, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει έστω 
και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η Μεταχειρισµένη Συσκευή θα κρίνεται ως Μη 
Αποδεκτή και το Μέλος δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωµα Αναβάθµισης. 

5.3.2. Εφόσον µετά τον διενεργηθησόµενο έλεγχο, η Συσκευή κριθεί ως Αποδεκτή, η 
Επιχείρηση θα καταχωρεί τα στοιχεία του Μέλους και της Μεταχειρισµένης 
Συσκευής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Αγοραστή Μεταχειρισµένων Συσκευών 
και θα προχωρά στον προσδιορισµό της Τελικής της Αξίας. 

6. Προσδιορισµός της Τελικής Αξίας της Συσκευής και καταβολή της στο Μέλος 

6.1. Ως Τελική Αξία εξαγοράς της Μεταχειρισµένης Συσκευής του Μέλους, θα 
προσδιορίζεται η µεγαλύτερη αξία µεταξύ αφ’ ενός της Ελάχιστης Εγγυηµένης Αξίας 
του άρθρου 3 και αφ’ ετέρου της τρέχουσας αξίας που θα έχει η Μεταχειρισµένη 
Συσκευή κατά το χρόνο της Αναβάθµισης, όπως αυτή θα υπολογίζεται αυτόµατα από 
την ηλεκτρονική πλατφόρµα του Αγοραστή Μεταχειρισµένων Συσκευών, αφότου η 
Επιχείρηση καταχωρήσει σε αυτήν τα στοιχεία της Μεταχειρισµένης Συσκευής 
σύµφωνα µε την περίπτωση 5.3.2. της αµέσως προηγούµενης παραγράφου. Η 
τρέχουσα αυτή αξία των Μεταχειρισµένων Συσκευών προσδιορίζεται κατά την 
απόλυτη κρίση του Αγοραστή Μεταχειρισµένων Συσκευών και καµία αξίωση ή 
αντίρρηση δεν δικαιούται να φέρει το Μέλος για το ύψος αυτής. Σε περίπτωση κατά 
την οποία για οποιονδήποτε λόγο, η Επιχείρηση, χωρίς υπαιτιότητά της, δεν έχει 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Αγοραστή Μεταχειρισµένων Συσκευών, 
ως Τελική Αξία θα προσδιορίζεται η Ελάχιστη Εγγυηµένη Αξία.    

6.2. Μετά τον προσδιορισµό της Τελικής Αξίας της Μεταχειρισµένης Συσκευής, το 
Μέλος θα την εισπράττει µε την έκδοση ισόποσου Πιστωτικού Κουπονιού που θα 
εκτυπώνεται στο Κατάστηµα της Επιχείρησης, στο όνοµα του Μέλους. 

6.3. Το Πιστωτικό Κουπόνι θα αποτελεί το µοναδικό µέσο καταβολής και εξόφλησης 
στο Μέλος της αξίας εξαγοράς της Μεταχειρισµένης Συσκευής του και το Μέλος θα 
µπορεί να το εξαργυρώσει αποκλειστικά στο πλαίσιο της Αναβάθµισης και µόνον 
κατά την αγορά της Νέας Συσκευής από την Επιχείρηση, κατά τα οριζόµενα στο 
αµέσως επόµενο άρθρο 7.  



6.4. Με την έκδοση του Πιστωτικού Κουπονιού, το Μέλος, έχοντας εξοφληθεί για 
την απαίτησή του ως προς την καταβολή της Τελικής Αξίας της Μεταχειρισµένης 
Συσκευής του, την παραδίδει στην Επιχείρηση στην οποία και παρέχει την ανέκκλητη 
εξουσιοδότησή του να την πωλήσει και µεταβιβάσει για λογαριασµό του στον 
Αγοραστή Μεταχειρισµένων Συσκευών ή στην ίδια την Επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε 
άλλο νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τοµέα της αγοράς και 
ανακύκλωσης συσκευών, κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης, χωρίς να 
δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση και µεταβίβαση αυτή ή να ανακαλέσει 
την εξουσιοδότησή του αυτή και τυχόν να ζητήσει την επιστροφή της παραδοθείσας 
Συσκευής. 

Άρθρο 7. Αγορά Νέας Συσκευής και Ολοκλήρωση της Αναβάθµισης 

7.1. Το Πιστωτικό Κουπόνι, θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το Μέλος µόνον υπό 
τον όρο και ταυτόχρονα προς την αυθηµερόν αγορά εκ µέρους του της Νέας 
Συσκευής από το κατάστηµα της Επιχείρησης και µόνο για την εξαργύρωσή του κατά  
την αγορά της Νέας Συσκευής και την ολοκλήρωση της Αναβάθµισης. 

7.2. Για το σκοπό αυτό, το Μέλος ήδη από τώρα, µε την υπογραφή των παρόντων 
Όρων, παρέχει την ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς την Επιχείρηση να πιστώσει την 
αξία του Πιστωτικού Κουπονιού στην Κάρτα του, ταυτόχρονα προς τη χρέωση αυτής 
για την αγορά της Νέας Συσκευής και την πραγµατοποίηση της Αναβάθµισης, κατά 
τα ειδικώς οριζόµενα αµέσως κατωτέρω. 

7.3. Για την πραγµατοποίηση της Αναβάθµισης, το Μέλος θα πρέπει, την ίδια ηµέρα, 
ταυτόχρονα προς την παράδοση και εξαγορά της Μεταχειρισµένης του Συσκευής: 

α) να αγοράσει από την Επιχείρηση τη Νέα Συσκευή, η οποία θα αποτελεί 
υποχρεωτικά µοντέλο της τελευταίας σειράς iPhone που κυκλοφορεί, κατά το χρόνο 
της Αναβάθµισης, στην ελληνική αγορά και θα περιλαµβάνεται στις συσκευές που 
εµπίπτουν στο Πρόγραµµα, για τις οποίες το κοινό µπορεί να ενηµερώνεται από την 
Επιχείρηση και µέσω του συνδέσµου www.isquare.gr/iUpgrade,  

β) να καταβάλει την αξία της Νέας Συσκευής αποκλειστικά µε χρέωση της Κάρτας 
του και κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7.5. του 
παρόντος άρθρου.   

αα) Σε περίπτωση που το Μέλος διαθέτει την Κάρτα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε 
η αγορά της Αρχικής Συσκευής και αυτή δύναται να χρεωθεί µε την Συνολική Αξία 
της Αναβάθµισης, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά η συγκεκριµένη Κάρτα προς 
ολοκλήρωση της συναλλαγής της Αναβάθµισης. 

ββ) Σε περίπτωση που το Μέλος δεν διαθέτει πλέον την Κάρτα µε την οποία 
πραγµατοποιήθηκε η αγορά της Αρχικής Συσκευής ή/και αυτή δεν δύναται να 



χρεωθεί για οποιοδήποτε λόγο µε την Συνολική Αξία της Αναβάθµισης, το Μέλος 
δικαιούται να κάνει χρήσης έτερης Κάρτας εκδόσεως της Τραπέζης. 

γ) ταυτόχρονα προς την αγορά της Νέας Συσκευής, το Μέλος υποχρεούται να 
αγοράσει επιπλέον, το πακέτο ασφάλισης του προγράµµατος iUpgrade που 
προσφέρεται σε συνεργασία µε την GENERALI, διάρκειας ενός (1) έτους και  

δ) να υπογράψει τους Όρους του Προγράµµατος, εντασσόµενος υποχρεωτικά εκ νέου 
στο Πρόγραµµα, εφόσον αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται εν ισχύ. 

7.4. Η αξία του προγράµµατος ασφάλισης, θα εξοφλείται κατά τους όρους της παρ. 
2.4. 

7.5. Για την ολοκλήρωση της Αναβάθµισης κατά τους όρους του Προγράµµατος, το 
Μέλος ήδη από τώρα, µε την υπογραφή του παρόντος εντύπου των Όρων, 
εξουσιοδοτεί και εντέλλει την Επιχείρηση να προβεί στις εξής ενέργειες: 

α)  στην ακύρωση των άληκτων δόσεων της Κάρτας του από την αγορά της Αρχικής 
του Συσκευής και µεταφορά και καταλογισµό του ποσού αυτών στην Συνολική Αξία 
Αναβάθµισης, η χρέωση της οποίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τα οριζόµενα στο υπό 
στοιχ. β) κατωτέρω. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Αναβάθµιση πραγµατοποιείται κατά 
την Επέτειο, οι άληκτες δόσεις (υπ’ αρ. 13-24 από τις αρχικές 24) αντιστοιχούν στο 
50% της αξίας της συναλλαγής για την αγορά της Αρχικής Συσκευής. Το Μέλος 
εντέλλει και εξουσιοδοτεί µε το παρόν την Επιχείρηση να προβεί,	 κατά την 
Αναβάθµιση, στην ακύρωση των ως άνω δόσεων της συναλλαγής αγοράς της 
Αρχικής Συσκευής και να µεταφέρει το αντίστοιχο ποσό αυτών στην Συνολική Αξία 
Αναβάθµισης χρεώνοντας την Κάρτα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην 
παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση καθυστέρησης αναβάθµισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 8, η ακύρωση και µεταφορά αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα στα ποσά των εν 
τοις πράγµασι άληκτων δόσεων. 

β) στη χρέωση της Κάρτας του µε την Συνολική Αξία της Αναβάθµισης. Η Συνολική 
Αξία Αναβάθµισης θα προκύπτει από τον τύπο [άληκτες δόσεις αγοράς Αρχικής 
(προηγούµενης) Συσκευής + αξία Νέας Συσκευής – αξία Πιστωτικού Κουπονιού] και 
θα χρεώνεται στην Κάρτα του Μέλους σε είκοσι τέσσερις (24) νέες άτοκες δόσεις.  

7.6. Η άσκηση του δικαιώµατος Αναβάθµισης είναι προσωπική, δεν µεταβιβάζεται 
και δεν ανταλλάσσεται µε χρήµατα ή άλλα προνόµια. 

Άρθρο 8. Εφαρµογή του Προγράµµατος και σε επόµενες συσκευές 

8.1. Με την άσκηση του Δικαιώµατος Αναβάθµισης, το Μέλος εντάσσεται 
υποχρεωτικά εκ νέου στο Πρόγραµµα, για ένα ακόµη έτος και µε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους, πάντοτε υπό τον όρο ότι 



η Επιχείρηση εξακολουθεί να το υλοποιεί και να το προσφέρει στους καταναλωτές. Η 
υποχρεωτική εκ νέου ένταξη στο Πρόγραµµα, ως προϋπόθεση για την άσκηση του 
Δικαιώµατος Αναβάθµισης, σηµαίνει ότι το Μέλος θα δικαιούται να το ασκήσει 
µόνον εκπληρώνοντας το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 7 και χωρίς να 
δικαιούται να παρεκκλίνει από αυτούς κατά την αγορά της Νέας του Συσκευής. 
Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι η υποχρεωτική αυτή εκ νέου ένταξη στο Πρόγραµµα δεν 
υποχρεώνει το Μέλος να ασκήσει και πάλι (για δεύτερη ή/και επόµενες φορές) το 
Δικαίωµά του Αναβάθµισης, αλλά η άσκησή του είναι προαιρετική και εναπόκειται 
στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.     

8.2. Μετά την ως άνω ολοκλήρωση της Αναβάθµισης και την εκ νέου ένταξη του 
Μέλους στο Πρόγραµµα, κάθε Νέα Συσκευή την οποία το Μέλος αγόρασε κατά την 
ως άνω ολοκληρωθείσα Αναβάθµιση και την οποία πρόκειται, µετά την πάροδο ενός 
έτους, να παραδώσει και πάλι προς εξαγορά της στο πλαίσιο εκ νέου άσκησης του 
Δικαιώµατος Αναβάθµισης, θα λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος όρου ως 
«Αρχική»/«Μεταχειρισµένη» Συσκευή, στη δε νεότερη συσκευή την οποία πρόκειται 
να αγοράσει –κατά τη δεύτερη και επόµενες- πλέον Αναβάθµιση το Μέλος, θα 
εφαρµόζονται οι όροι που αναφέρονται στη «Νέα Συσκευή».  

8.3. Το Μέλος θα θεµελιώνει Δικαίωµα Αναβάθµισης, το νωρίτερο κατά την Επέτειο 
από την αγορά εκάστης συσκευής, δηλαδή οπωσδήποτε µετά την πάροδο ενός έτους 
από την αγορά της και σε καµία περίπτωση πριν από αυτήν. Σε περίπτωση κατά την 
οποία το Μέλος επιθυµεί να αγοράσει νεότερη συσκευή iPhone πριν την Επέτειο, η 
Επιχείρηση θα αρνείται την Αναβάθµιση λόγω µη συνδροµής των παρόντων Όρων, 
το δε Μέλος θα µπορεί να πραγµατοποιήσει την αγορά του µε δική του ευθύνη και 
χωρίς να µπορεί να κάνει χρήση του Προγράµµατος.   

Άρθρο 9. Καθυστέρηση Αναβάθµισης 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, εντός του προβλεπόµενου από το 
Πρόγραµµα µήνα από την ηµεροµηνία της Επετείου (εντός του οποίου και µόνον το 
Μέλος δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωµα Αναβάθµισης), είτε δεν έχει 
κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά µοντέλο νεότερο της Αρχικής Συσκευής είτε δεν 
υπάρχει διαθεσιµότητα του νεότερου αυτού µοντέλου στο κατάστηµα της 
Επιχείρησης, θα παρατείνεται- κατ’ εξαίρεση και µόνο για τις περιπτώσεις αυτές- η 
προθεσµία άσκησης του Δικαιώµατος Αναβάθµισης και ο Πελάτης θα µπορεί να το 
ασκήσει περιοριστικά µε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους: 

α) είτε τµηµατικά, µε το να παραδώσει µεν τη Μεταχειρισµένη Συσκευή του εντός 
του προβλεπόµενου µήνα από την Επέτειο (την οποία θα παραλάβει η Επιχείρηση 
καταβάλλοντας στο Μέλος την Τελική της Αξία µε την εκτύπωση και παράδοση σε 
αυτό του Πιστωτικού Κουπονιού), αλλά προβαίνοντας στην αγορά της Νέας 



Συσκευής σε µεταγενέστερο χρόνο και µόνον αφότου αυτή καταστεί διαθέσιµη στο 
κατάστηµα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος θα έχει παραδώσει τη 
Μεταχειρισµένη Συσκευή του εντός του προβλεπόµενου από το Πρόγραµµα χρόνου 
και συνεπώς η Τελική της Αξία σε καµία περίπτωση δεν θα µπορεί να υπολείπεται 
της Ελάχιστης Εγγυηµένης Αξίας. Στην ως άνω περίπτωση το Πιστωτικό Κουπόνι θα 
εξαργυρωθεί κατά την αγορά της Νέας Συσκευής. 

β) είτε εν όλω (τόσο δηλαδή παραδίδοντας προς εξαγορά τη Μεταχειρισµένη 
Συσκευή όσο και αγοράζοντας, ταυτόχρονα, τη Νέα) µετά τη λήξη του 
προβλεπόµενου από το Πρόγραµµα χρόνου (µετά δηλαδή την πάροδο του µήνα από 
την Επέτειο) και µόνον αφότου η νεότερη αυτή συσκευή καταστεί διαθέσιµη στο 
κατάστηµα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, και δεδοµένου ότι θα 
έχει παρέλθει ο προβλεπόµενος από το Πρόγραµµα χρόνος για την παράδοση της 
Συσκευής προς εξαγορά αντί της Ελάχιστης Εγγυηµένης Αξίας, η Ελάχιστη 
Εγγυηµένη Αξία αυτή µπορεί να µειώνεται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.3. 
του άρθρου 3.                    

Αρθρο 10. Δωροεπιταγές  

10.1 Κάθε Πελάτης που εντάσσεται στο Πρόγραµµα θα έχει δικαίωµα να λάβει µία 
(1) δωροεπιταγή, αξίας είκοσι (20) ευρώ, για αγορές στο Κατάστηµα της 
Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) µε την αγορά Αρχικής Συσκευής, εφόσον ενταχθεί στο Πρόγραµµα µέχρι την 
31/03/2017 ή/και 

β) µε την αγορά Νέας Συσκευής, εφόσον προβεί στην άσκηση του Δικαιώµατος 
Αναβάθµισης στην περίοδο της Επετείου. 

10.2. Η δωροεπιταγή δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί και να εξαργυρωθεί για την 
αγορά της Νέας συσκευής.  

10.3. Οι δωροεπιταγές είναι προσωπικές, δεν µεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται 
µε χρήµατα ή άλλα προνόµια. 

11. Τροποποίηση / Λήξη Προγράµµατος  

11.1. Οι παρόντες Όροι του Προγράµµατος δύνανται να τροποποιούνται 
οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράµµατος γνωστοποιούνται 
στα Μέλη µέσω της Επιχείρησης και µέσω της ιστοσελίδας www.isquare.gr/iUpgrade  
ή/και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο και έχουν άµεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται 
διαφορετικά. Οι τροποποιηµένοι Όροι του Προγράµµατος, για όσα Μέλη έχουν ήδη -
κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος τους- ενταχθεί στο Πρόγραµµα, θα ισχύουν από 



την εκ νέου ένταξή τους σε αυτό, η οποία θα συντελείται µε την ολοκλήρωση της 
άσκησης του Δικαιώµατος Αναβάθµισης, η οποία θα συνιστά αποδοχή τους.  

11.2. Τα Μέλη του Προγράµµατος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα την ιστοσελίδα www.isquare.gr/iUpgrade,	 για να ενηµερώνονται για 
τυχόν τροποποιήσεις, για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων και για τις 
Επιχειρήσεις - συνεργάτες που συµµετέχουν στην υλοποίηση του Προγράµµατος. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούµενη έκδοση Όρων.  

11.3. Το Πρόγραµµα µπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, είτε εν γένει από όλες τις 
Επιχειρήσεις που το παρέχουν είτε ως προς ορισµένες µόνον από αυτές, χωρίς να 
επηρεάζεται η παροχή και υλοποίησή του από τις υπόλοιπες.  

11.4. Σε περίπτωση διακοπής του Προγράµµατος, για οποιονδήποτε λόγο, είτε εν 
γένει από όλες τις επιχειρήσεις, είτε από την Επιχείρηση από την οποία το Μέλος 
αγόρασε τη Συσκευή του και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, το Μέλος που κατά την 
ηµεροµηνία διακοπής του θα έχει ενταχθεί ήδη στο Πρόγραµµα και πάντοτε υπό τον 
όρο ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις των παρόντων 
Όρων, δεν χάνει το Δικαίωµά του Αναβάθµισης, αλλά θα δικαιούται να το ασκήσει 
σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους, για µία µόνον, όµως, φορά, χωρίς να του 
παρέχεται πλέον η δυνατότητα εκ νέου (κατά την Αναβάθµιση) ένταξης στο 
Πρόγραµµα, όπως θα συνέβαινε εάν το Πρόγραµµα παρέµενε σε ισχύ. 

12. Λοιποί Όροι  

12.1. Η συµµετοχή του Μέλους στο Πρόγραµµα συνεπάγεται τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, 
σε αρχείο, την επεξεργασία τους, σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από την 
Επιχείρηση ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται µε αυτήν για τη διενέργεια 
του Προγράµµατος αποκλειστικά και µόνο για τον σκοπό του (Προγράµµατος).  

12.2. Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:  

• Η εγγραφή και συµµετοχή του στο Πρόγραµµα απαιτεί τη δηµιουργία αρχείου 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαµβάνει τα προσωπικά 
στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά 
τη διάρκεια της συµµετοχής του στο Πρόγραµµα. Το εν λόγω αρχείο θα τηρείται από 
την Επιχείρηση και τις συνεργαζόµενες µε την Επιχείρηση και το Πρόγραµµα 
εταιρίες για σκοπούς εκτέλεσης, λειτουργίας και προώθησης του Προγράµµατος, 
καθώς και από την iSquare για σκοπούς παρακολούθησης της διεξαγωγής και της 
λειτουργίας του.  

• Κάθε εµπλεκόµενο µέρος φέρει την ευθύνη για τη δέσµευση των συνεργατών του 
σχετικά µε την κατά το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, απαιτούµενη προστασία των εν 



λόγω προσωπικών του δεδοµένων. Το Μέλος έχει δικαίωµα, όποτε επιθυµεί, να 
ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδοµένων του Προγράµµατος. 
Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και τα δικαιώµατα που έχει το Μέλος από τη 
χρήση του Προγράµµατος.  

12.3. Κάθε εµπλεκόµενο µέρος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των 
προσωπικών δεδοµένων των µελών του Προγράµµατος και µε κανένα τρόπο και για 
καµία αιτία δεν τα µεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νοµικό ή φυσικό πρόσωπο) 
παρά µόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους λειτουργίας του Προγράµµατος, 
στις συνεργαζόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις για την υλοποίηση και παρακολούθηση 
Προγράµµατος ή από τον νόµο.  

12.4. Η Επιχείρηση ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ορισµένα από τα προσωπικά 
στοιχεία των Μελών για την αποστολή σε αυτούς ενηµερωτικού/ διαφηµιστικού 
υλικού αναφορικά µε τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραµµα. Επίσης η 
Επιχείρηση ενδέχεται να δώσει σε τρίτα πρόσωπα συνεργαζόµενα µε την Επιχείρηση 
και το Πρόγραµµα δικαίωµα χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, µε 
σκοπό την προώθηση από τα τρίτα συνεργαζόµενα αυτά πρόσωπα 
προϊόντων/υπηρεσιών τους τα οποία θα σχετίζονται µε το Πρόγραµµα. Κάθε 
ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της 
Επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Επιχείρησης και να ασκήσει το 
δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδοµένων και 
µεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην 
κείµενη περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νοµοθεσία. Επίσης κάθε 
Μέλος που δεν επιθυµεί να λαµβάνει ενηµέρωση, η οποία πραγµατοποιείται µε την 
αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων για το Πρόγραµµα και τα προϊόντα/υπηρεσίες 
της Επιχείρησης ή τρίτων συνεργαζόµενων µαζί της σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και τα 
οποία παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράµµατος, είτε µέσω ταχυδροµείου είτε µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (direct mail) είτε µέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) 
µπορεί να το δηλώσει οποτεδήποτε µε σχετική αίτησή του προς την Επιχείρηση.  

12.5. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
των ανωτέρω όρων και επέχει θέση συγκατάθεσης του υποκειµένου των προσωπικών 
δεδοµένων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτ. ια’ του Ν.2472/1997 για την 
προστασία ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

12.6. Τα Δικαιώµατα που απολαµβάνει το Μέλος από τη ένταξή του στο Πρόγραµµα, 
ασκούνται αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Όρους του 
Προγράµµατος, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

12.7. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων του 
Προγράµµατος, η Επιχείρηση δικαιούται να αποκλείσει άµεσα το Μέλος από 



οποιαδήποτε τρέχουσα ή µελλοντική προσφορά του Προγράµµατος, να αναστέλλει 
ή/και να καταργεί τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα, καθώς και να ακυρώνει τα 
Δικαιώµατα που έχει θεµελιώσει το Μέλος στο πλαίσιο του Προγράµµατος.  

12.8. Η iSquare, ως διοργανώτρια του Προγράµµατος, το οποίο προσφέρεται προς το 
κοινό και υλοποιείται µέσω των επιλεγµένων Επιχειρήσεων – συνεργατών της, δεν 
εµπίπτει στην έννοια της «Επιχείρησης» των παρόντων Όρων µε την οποία 
(Επιχείρηση) συµβάλλονται τα Μέλη που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, δεν έχει 
καµία συµβατική ή άλλη σχέση µε τα Μέλη και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση 
έναντι αυτών, ουδεµία δε ευθύνη φέρει έναντι των Μελών για οιεσδήποτε τυχόν 
αξιώσεις τους που απορρέουν από την ένταξή τους στο Πρόγραµµα, την εκτέλεση 
των παρόντων Όρων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόµενη µε το Πρόγραµµα. 
Για το λόγο αυτό, µε το παρόν, τα Μέλη ρητώς αναγνωρίζουν ότι ουδεµία αξίωση 
έχουν ή πρόκειται να εγείρουν έναντι της iSquare από την υλοποίηση του 
Προγράµµατος ή από οποιαδήποτε αιτία απορρέουσα ή σχετιζόµενη καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο µε αυτό, ότι πάντως ρητώς παραιτούνται από οποιαδήποτε τέτοια έναντι της 
iSquare και ότι την απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία τυχόν 
ήθελε προκύψει στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος και των παρόντων 
Όρων.     

12.9. Οι Όροι του Προγράµµατος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για 
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρµογή τους αρµόδια είναι τα Δικαστήρια 
Αθηνών.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι διάβασα και αποδέχοµαι τους παρόντες Όρους του 
Προγράµµατος.  

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………………………... ΑΔΤ ..........................  

ΑΦΜ ......................................    Τηλ. …………………….. e-mail: …………………. 

Ηµεροµηνία: …………………………  

 

Υπογραφή: ………………………………………………..  

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Με την παρούσα, η εταιρεία µε την επωνυµία «AK Recycling Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»  και το 

διακριτικό τίτλο «FONEBANK ΕΠΕ» που εδρεύει στον ___________, επί της 

__________________, µε ΑΦΜ 800357494 και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία αποτελεί τον 

«Αγοραστή Μεταχειρισµένων Συσκευών» που αναφέρεται στους Όρων Συµµετοχής στο 

Πρόγραµµα iUpgrade, δηλώνει ότι θα επαναγοράσει από το Μέλος του Προγράµµατος 

iUpgrade, _____________________________________________________ 

[ονοµατεπώνυµο], κάτοικο ___________, οδός _______ αριθ. __, µε ΑΔΤ ____________, 

τη Συσκευή iPhone _____________________________________ [µοντέλο συσκευής]  

µε IMEI/Serial Number _________________________________________________,  

την οποία το Μέλος θα παραδώσει, προς επαναγορά της, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 

ενός (1) µήνα από την Επέτειο της αγοράς της, στο Κατάστηµα της Επιχείρησης και υπό τον 

όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των Όρων Συµµετοχής στο Πρόγραµµα iUpgrade,  

 

αντί Ελάχιστης Εγγυηµένης Αξίας  

__________________________________________________ (________) ΕΥΡΩ 

 

η οποία θα καταβληθεί στο Μέλος µε ισόποσο Πιστωτικό Κουπόνι που θα εξαργυρώνεται 

αυθηµερόν στο κατάστηµα της Επιχείρησης, αποκλειστικά κατά την αγορά της Νέας 
Συσκευής και την ολοκλήρωση της Αναβάθµισης και µε τους λοιπούς ειδικότερους 

όρους του Προγράµµατος iUpgrade.  

 

Ως προς τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η Συσκευή, την προθεσµία παράδοσής της στο 

Κατάστηµα της Επιχείρησης προς επαναγορά της, τον χρόνο ισχύος της Ελάχιστης 

Εγγυηµένης Αξίας, τον προσδιορισµό της Τελικής Αξίας επαναγοράς της και τον τρόπο 

εξαργύρωσης του Πιστωτικού Κουπονιού, εφαρµογή έχουν οι Όροι Συµµετοχής στο 

Πρόγραµµα iUpgrade.  

 

Η παρούσα διέπεται από τους Όρους Συµµετοχής στο Πρόγραµµα iUpgrade των οποίων 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος, ισχύει δε, ερµηνεύεται και εκτελείται αποκλειστικά µε βάση 

τα ειδικώς οριζόµενα στους Όρους αυτούς. 

 

Για την FONEBANK ΕΠΕ       Το Μέλος 

Ή Κατ΄εξουσιοδότηση της FONEBANK ΕΠΕ 


