
Οδηγός σημαντικών 
πληροφοριών για το προϊόν



Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει 
πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, τους ρυθμιστικούς 
κανονισμούς, την άδεια λογισμικού και την εγγύηση για το iPhone.

Αναζητήστε πληροφορίες ανακύκλωσης, διάθεσης αλλά και άλλες 
πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον στον Οδηγό Χρήσης για το iPhone 
στη διεύθυνση:  support.apple.com/el_GR/manuals/iphone

±

�  Προκειμένου να αποφεύγετε τυχόν τραυματισμό, διαβάστε όλες 
τις οδηγίες λειτουργίας και τις παρακάτω πληροφορίες για την 
ασφάλεια, πριν χρησιμοποιήσετε το iPhone.  Για λεπτομερείς 
οδηγίες λειτουργίας, μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό χρήσης 
για iPhone  από το iPhone σας αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
help.apple.com/iphone ή αν χρησιμοποιήσετε το σελιδοδείκτη 
«Οδηγός χρήσης για iPhone» στο Safari.  Για να κατεβάσετε τις πιο 
πρόσφατες εκδόσεις του Οδηγού Χρήσης iPhone και του παρόντος 
Οδηγού σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα:   support.apple.com/el_GR/manuals/iphone

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και 
το χειρισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια, 
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλος τραυματισμός, 
αλλά και ζημιά στο iPhone ή σε άλλη ιδιοκτησία.

Μεταφορά και χειρισμός του iPhone Το  i  Phone περιέχει ευαίσθητα 
εξαρτήματα. Μη ρίξετε το iPhone κάτω, μην το αποσυναρμολογήσετε, μην 
το ανοίξετε, μην το συνθλίψετε, μην το κάμψετε, μην το παραμορφώσετε, 
μην το διατρυπήσετε, μην το θρυμματίσετε, μην το τοποθετήσετε σε φούρνο 
μικροκυμάτων, μην το αποτεφρώσετε, μην το βάψετε και μην εισάγετε ξένα 
αντικείμενα μέσα σε αυτό. Μην χρησιμοποιήσετε το iPhone σε περίπτωση 
που έχει υποστεί ζημιά —για παράδειγμα, αν το iPhone έχει ραγίσει, έχει 
διατρυπηθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό.

Το μπροστινό κάλυμμα του iPhone είναι κατασκευασμένο από γυαλί. Το 
γυαλί αυτό μπορεί να σπάσει αν το iPhone πέσει σε σκληρή επιφάνεια, 
δεχτεί σφοδρή σύγκρουση ή συνθλιφτεί, καμφτεί ή παραμορφωθεί. 
Αν το γυαλί σπάσει ή ραγίσει, μην αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να 
αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί.  Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το iPhone 
μέχρι να αντικαταστήσει το γυαλί η Apple ή ένας πάροχος υπηρεσιών, 
εξουσιοδοτημένος από την Apple.  Το γυαλί που έχει σπάσει ως αποτέλεσμα 
εσφαλμένης χρήσης ή κακομεταχείρισης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αν σας απασχολεί ότι θα γρατσουνίσετε ή θα χαράξετε το iPhone, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές θήκες που πωλούνται ξεχωριστά.

Καθαρισμός του iPhone  Καθαρίστε αμέσως το iPhone σε περίπτωση που 
έρθει σε επαφή με οποιουσδήποτε ρύπους που μπορεί να προκαλέσουν 
λεκέδες, όπως μελάνι, βαφές, μακιγιάζ, σκόνη, τρόφιμα, έλαια και λοσιόν. Για 
να καθαρίσετε το iPhone, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε 
το iPhone (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και 
μετά σύρετε τον ολισθητήρα στην οθόνη).  Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, 



ελαφρά υγραμένο πανί που δεν αφήνει χνούδι.  Να μην εισέλθει υγρασία 
στα ανοίγματα.  Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά για τζάμια, οικιακά 
καθαριστικά, καθαριστικά σε μορφή σπρέι, διαλύτες, οινόπνευμα ή λειαντικά 
μέσα για να καθαρίσετε το iPhone.  Η μπροστινή γυάλινη επιφάνεια έχει μια 
ελαιόφοβη επικάλυψη. Για να αφαιρέσετε τις δαχτυλιές, απλώς σκουπίστε 
αυτές τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.  Η ικανότητα 
αυτής της επικάλυψης να απωθεί τη λιπαρότητα μειώνεται με την πάροδο 
του χρόνο και με την κανονική χρήση. Επίσης, αν τρίβετε την οθόνη με τραχύ 
υλικό, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η ελαιόφοβη αποδοτικότητα αλλά και 
μπορεί και να γρατσουνιστεί η γυάλινη επιφάνεια.

Αποφυγή νερού και υγρών μερών  Μη χρησιμοποιείτε το iPhone στη 
βροχή ή κοντά σε νιπτήρες ή άλλα υγρά μέρη.  Προσέχετε για να μη χύσετε 
οποιοδήποτε υγρό ή φαγητό επάνω στο iPhone.  Σε περίπτωση που το 
iPhone βραχεί, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε το 
iPhone (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και μετά 
σύρετε τον ολισθητήρα στην οθόνη) πριν το καθαρίσετε. Αφήστε το να 
στεγνώσει εντελώς πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.  Μην προσπαθήσετε 
να στεγνώσετε το iPhone με εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως φούρνος 
μικροκυμάτων ή σεσουάρ.  Η ζημιά που προκαλείται στο iPhone εξαιτίας της 
επαφής με υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 

Επισκευή ή τροποποίηση του iPhone  Μην προσπαθήσετε ποτέ να 
επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το iPhone μόνοι σας. Το iPhone δεν 
περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη, εκτός από 
την κάρτα SIM και την υποδοχή SIM. Η αποσυναρμολόγηση του iPhone, 
συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των εξωτερικών βιδών και πίσω 
καλύμματος, μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση. Κάθε επισκευή πρέπει να παρέχεται μόνο από την Apple ή από 
πάροχο υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένο από την Apple.  Αν έχετε ερωτήσεις, 
επικοινωνήστε με την Apple ή με πάροχο υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένο 
από την Apple.  Για πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα:  www.apple.com/gr/support/iphone/service/faq 

Αντικατάσταση της μπαταρίας  Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε 
εσείς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του iPhone. Η αντικατάσταση 
της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την Apple ή από 
πάροχο υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένο από την Apple.  Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αντικατάστασης μπαταριών, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  www.apple.com/support/iphone/service/
battery/country

Φόρτιση του iPhone  Για τη φόρτιση του iPhone, να χρησιμοποιείτε το 
καλώδιο Apple Dock Connector to USB Cable με τροφοδοτικό Apple 
USB Power Adapter ή θύρα USB υψηλής ισχύος σε άλλη συσκευή που 
συμμορφώνεται με το πρότυπο USB 2.0 ή 1.1, άλλο προϊόν ή αξεσουάρ της 
Apple που έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με iPhone ή αξεσουάρ τρίτου 
μέρους που έχει πιστοποιηθεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο «Works with 
iPhone» ή «Made for iPhone» της Apple.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας για κάθε προϊόν και αξεσουάρ πριν 
τα χρησιμοποιήσετε με το iPhone.  Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τη λειτουργία, ή τυχόν ζημιά που προκαλείται από, αξεσουάρ τρίτων 
μερών αλλά ούτε για τη συμμόρφωσή τους με άλλα πρότυπα ασφάλειας ή 
ρυθμιστικούς κανονισμούς.



Όταν χρησιμοποιείτε το Apple USB Power Adapter για να φορτίζετε 
το iPhone, να βεβαιώνεστε ότι το τροφοδοτικό είναι πλήρως 
συναρμολογημένο πριν το συνδέσετε σε πρίζα.  Μετά εισαγάγετε το Apple 
USB Power Adapter σταθερά μέσα στην πρίζα.  Μη συνδέετε και μην 
αποσυνδέετε το Apple USB Power Adapter με βρεγμένα χέρια.

Το Apple USB Power Adapter μπορεί να ζεσταθεί κατά την κανονική χρήση.  
Αφήνετε πάντα επαρκή χώρο γύρω από το Apple USB Power Adapter για 
αερισμό και να προσέχετε κατά το χειρισμό του.  Αποσυνδέστε το Apple USB 
Power Adapter αν προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 Â Το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα έχει φθαρεί ή καταστραφεί.  
 Â Το τροφοδοτικό έχει εκτεθεί σε βροχή, υγρό ή υπερβολική υγρασία.  
 Â Το περίβλημα του τροφοδοτικού έχει καταστραφεί.  
 Â Υποπτεύεστε ότι το τροφοδοτικό χρειάζεται συντήρηση ή επισκευή.  
 Â Θέλετε να καθαρίσετε το τροφοδοτικό.  

Αποφυγή βλάβης στην ακοή  Μπορεί να προκύψει μόνιμη βαρηκοΐα 
αν χρησιμοποιηθεί το τηλεφωνικό ακουστικό, τα ακουστικά-ψείρες, τα 
ακουστικά κεφαλής, το ηχείο ανοιχτής ακρόασης ή τα ακουστικά του 
σετ κεφαλής με την ένταση του ήχου σε υψηλό επίπεδο.  Να ρυθμίζετε 
την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο.  Με την πάροδο του χρόνου, 
συνηθίζετε στην υψηλότερη ένταση του ήχου και, ενώ εσείς μπορεί 
να πιστεύετε ότι ακούγεται κανονικά, αυτή η ένταση του ήχου να είναι 
επιβλαβής για την ακοή σας.  Αν αντιμετωπίσετε κουδούνισμα στα αυτιά σας 
ή καταπνιγμένη ομιλία, σταματήστε την ακρόαση και πηγαίνετε για εξέταση 
ακοής.  Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου τόσο συντομότερα μπορεί 
να επηρεαστεί η ακοή σας.  Για την προστασία της ακοής σας, οι ειδικοί 
ακοής προτείνουν να:  
 Â περιορίζετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό ακουστικό, τα 

ακουστικά-ψείρες, τα ακουστικά κεφαλής, το ηχείο ανοιχτής ακρόασης ή 
τα ακουστικά του σετ κεφαλής με την ένταση του ήχου σε υψηλό επίπεδο.  

 Â μη δυναμώνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το θόρυβο στο 
περιβάλλον σας.  

 Â μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε τους ανθρώπους που 
βρίσκονται κοντά σας όταν σας μιλούν.  

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ορίου μέγιστης έντασης του 
ήχου στο iPhone, δείτε τον Οδηγό χρήσης του iPhone.

Επείγουσες κλήσεις  Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε ασύρματες συσκευές 
για ουσιώδεις επικοινωνίες, όπως έκτακτες καταστάσεις ιατρικής φύσης.  Η 
χρήση του iPhone για την κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να 
μην είναι δυνατή σε όλες τις τοποθεσίες ή σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 
Οι αριθμοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαφέρουν ανάλογα με 
την περιοχή. Και μερικές φορές δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 
μια επείγουσα κλήση εξαιτίας της διαθεσιμότητας του δικτύου ή της 
περιβαλλοντικής παρεμβολής.  Μερικά κινητά δίκτυα μπορεί να μη δέχονται 
επείγουσες κλήσεις από iPhone αν δεν έχει κάρτα SIM, αν η κάρτα SIM είναι 
κλειδωμένη με PIN ή αν δεν έχετε ενεργοποιήσει το iPhone σας.  



Ασφάλεια κατά την οδήγηση  Δεν συνιστάται η χρήση του iPhone με ή 
χωρίς ακουστικά (ακόμη κι αν χρησιμοποιείται στο ένα αυτί μόνο) κατά 
την οδήγηση οχήματος ή ποδηλάτου, και είναι παράνομη σε ορισμένες 
περιοχές.  Ενημερωθείτε για τους νόμους και κανονισμούς για τη χρήση 
κινητών συσκευών όπως το iPhone στις περιοχές όπου οδηγείτε και τηρήστε 
τους.  Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ οδηγείτε όχημα ή ποδήλατο.  Αν 
αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το iPhone ενώ οδηγείτε, να λάβετε υπόψη 
τις ακόλουθες οδηγίες:1

 Â Δώστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση και το δρόμο.  
Η χρήση κινητής συσκευής κατά την οδήγηση κάποιου οχήματος ή 
ποδήλατου μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή.  Αν διαπιστώσετε ότι 
σας αποσπάται η προσοχή ενώ χειρίζεστε οποιοδήποτε είδος οχήματος, 
οδηγείτε ποδήλατο ή πραγματοποιείτε οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
απαιτεί την πλήρη προσοχή σας, σταματήστε στην άκρη του δρόμου και 
σταθμεύσετε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση.

 Â Εξοικειωθείτε με το iPhone και τα χαρακτηριστικά του, όπως ο 
φωνητικός έλεγχος, οι αγαπημένες επαφές, οι πρόσφατες κλήσεις και 
η ανοιχτή ακρόαση.  
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά βοήθειας σάς βοηθούν να πραγματοποιήσετε 
μια κλήση ενώ μένετε συγκεντρωμένοι στο δρόμο.  Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό χρήσης του iPhone .

 Â Χρησιμοποιήστε συσκευή hands-free.  
Επωφεληθείτε από ένα από τα πολλά συμβατά αξεσουάρ hands-free που 
διατίθενται για χρήση με το iPhone. Η χρήση συσκευής hands-free μπορεί 
να απαιτείται σε μερικές περιοχές.

 Â Τοποθετήστε το iPhone σε κάποιο σημείο που μπορείτε να 
προσεγγίζετε εύκολα. 
Μην παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο.  Αν λάβετε μια εισερχόμενη 
κλήση κάποια ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να την 
απαντήσει.

 Â Προσπαθήστε να προγραμματίσετε τις κλήσεις όταν το αυτοκίνητό σας 
θα είναι ακινητοποιημένο.
Αξιολογήστε την κυκλοφοριακή κίνηση πριν επιλέξετε κάποιον 
τηλεφωνικό αριθμό. Ή, κάντε την κλήση όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε 
στην κίνηση.

 Â Ενημερώστε τον συνομιλητή σας ότι οδηγείτε. 
Αν απαιτείται, αναβάλλετε την κλήση σε έντονη κίνηση ή αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. Η οδήγηση στη βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, 
τον πάγο, την ομίχλη αλλά και σε έντονη κυκλοφοριακή κίνηση είναι 
επικίνδυνη.

 Â Ενώ οδηγείτε, μη στέλνετε μηνύματα ή email, μην κρατάτε 
σημειώσεις, μην κάνετε αναζήτηση σε τηλεφωνικούς αριθμούς 
και μην πραγματοποιείτε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν την 
προσοχή σας. 
Η σύνθεση ή η ανάγνωση μηνυμάτων και email, η σημείωση μιας λίστας 
υποχρεώσεων ή η αναζήτηση σε βιβλίο διευθύνσεων σάς αποσπάει 
την προσοχή από την πρωτεύουσα ευθύνη σας που είναι η ασφαλής 
οδήγηση.

1 Προσαρμοσμένες από το έντυπο CTIA-The Wireless Association® Safe 
Driving Tips.



 Â Μη συμμετέχετε σε έντονες ή συναισθηματικές συζητήσεις που 
μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. 
Πείτε στους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και αναβάλλετε συζητήσεις που 
μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας από το δρόμο.

Ασφαλής πλοήγηση  Μη βασίζεστε σε εφαρμογές του iPhone που 
παρέχουν χάρτες, κατευθύνσεις ψηφιακής πυξίδας, πληροφορίες 
προσανατολισμού, οδηγίες ή πλοήγηση που βασίζεται σε τοποθεσίες για να 
προσδιορίσετε ακριβείς τοποθεσίες, εγγύτητα, προσανατολισμό, αποστάσεις 
ή κατευθύνσεις. Αυτές οι εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
για βασική βοήθεια στην πλοήγηση.

Οι χάρτες, οι οδηγίες και οι εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίας 
εξαρτώνται από υπηρεσίες δεδομένων.  Οι εν λόγω υπηρεσίες δεδομένων 
υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις γεωγραφικές 
περιοχές. Ως εκ τούτου, οι χάρτες, οι κατευθύνσεις ψηφιακής πυξίδας, οι 
οδηγίες ή οι πληροφορίες που βασίζονται σε τοποθεσίες μπορεί να μην είναι 
διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις.  

Το iPhone περιέχει μια εσωτερική ψηφιακή πυξίδα που βρίσκεται 
στην άνω δεξιά γωνία του iPhone.  Η ακρίβεια των κατευθύνσεων της 
ψηφιακής πυξίδας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από μαγνητικές ή άλλες 
περιβαλλοντικές παρεμβολές, όπως την παρεμβολή που προκαλείται 
από την κοντινή απόσταση με τους μαγνήτες που περιέχονται μέσα στα 
ακουστικά-ψείρες του iPhone.  Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά και μόνο 
στην ψηφιακή πυξίδα για τον καθορισμό μιας κατεύθυνσης.  Συγκρίνετε 
τις πληροφορίες που παρέχει το iPhone με το περιβάλλοντα χώρο σας. 
Ακολουθήστε τις πινακίδες για την επίλυση τυχόν ασυμφωνιών.

Μη χρησιμοποιείτε εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίες ενόσω 
πραγματοποιείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη προσοχή σας.  
Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή οδήγηση,  
δείτε την παράγραφο «Ασφάλεια κατά την οδήγηση».  Να συμμορφώνεστε 
πάντα με τις πινακίδες αλλά και με τους νόμους και κανονισμούς των 
περιοχών όπου χρησιμοποιείτε το iPhone.  

Για οχήματα εφοδιασμένα με αερόσακους  Οι αερόσακοι 
εκπυρσοκροτούν με μεγάλη δύναμη.  Μη φυλάσσετε το iPhone ή 
οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ του στο χώρο πάνω από αερόσακο ή στην 
περιοχή εκπυρσοκρότησης αερόσακου.

Επιληπτική κρίση, συσκότιση και οπτική κόπωση  Ένα μικρό ποσοστό 
ανθρώπων παθαίνει συσκότιση ή επιληπτική κρίση (ακόμη κι αν δεν είχε 
πάθει συσκότιση ή επιληπτική κρίση στο παρελθόν) όταν εκτίθεται σε 
φώτα που αναβοσβήνουν ή μοτίβα φώτων, όπως όταν παίζουν παιχνίδια 
ή παρακολουθούν βίντεο.  Αν είχατε αντιμετωπίσει επιληπτική κρίση ή 
συσκότιση στο παρελθόν ή έχετε οικογενειακό ιστορικό με τέτοια συμβάντα, 
θα πρέπει να συμβουλευτείτε ιατρό πριν παίξετε παιχνίδια (αν υπάρχουν) 
ή πριν παρακολουθήσετε βίντεο στο iPhone σας.  Διακόψτε τη χρήση 
του iPhone και συμβουλευτείτε ιατρό αν παρουσιάσετε πονοκεφάλους, 
συσκότιση, επιληπτική κρίση, σπασμωδικές κινήσεις, σπασμούς στα μάτια 
ή στους μύες, απώλεια αισθήσεων, ακούσια κίνηση ή αποπροσανατολισμό.  
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πονοκεφάλων, συσκότισης, επιληπτικής κρίσης 
και οπτικής κόπωσης, να αποφεύγετε την παρατεταμένη χρήση, να κρατάτε 
το iPhone μακριά από τα μάτια σας, να χρησιμοποιείτε το iPhone σε καλά 
φωτισμένο χώρο και να κάνετε συχνά διαλείμματα.  



Κίνδυνος ασφυξίας  Το iPhone περιέχει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί 
να παρουσιάσουν κίνδυνο ασφυξίας σε μικρά παιδιά.  Φυλάξτε το iPhone και 
τα αξεσουάρ του μακριά από τα μικρά παιδιά.

Επαναληπτική κίνηση  Όταν κάνετε επαναληπτικές κινήσεις όπως 
πληκτρολόγηση ή παίξιμο παιχνιδιών στο iPhone, μπορεί να έχετε 
περιστασιακά ενοχλήσεις στα χέρια, τους βραχίονες, τους ώμους, τον αυχένα 
και άλλα μέρη του σώματός σας.  Κάντε συχνά διαλείμματα και, αν νιώθετε 
δυσφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη 
χρήση και επισκεφτείτε ιατρό.

Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες  Απενεργοποιήστε το iPhone 
(πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και μετά σύρετε 
τον ολισθητήρα στην οθόνη) όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή με 
δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.  Μη φορτίζετε το iPhone και τηρήστε 
όλες τις πινακίδες και οδηγίες.  Σε τέτοιες περιοχές, οι σπινθήρες μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, έχοντας ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή 
ακόμη και θάνατο.

Συχνά, αλλά όχι πάντα, υπάρχουν σαφείς επισημάνσεις στις περιοχές 
με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.  Οι εν λόγω περιοχές μπορεί να 
περιλαμβάνουν:  περιοχές ανεφοδιασμού (όπως πρατήρια καυσίμων), 
χώρους κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή 
αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών ουσιών, οχήματα που χρησιμοποιούν 
υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει 
χημικές ουσίες ή σωματίδια (όπως κόκκοι, σκόνη ή μεταλλικές πούδρες) και 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε 
τον κινητήρα του οχήματός σας.

Χρήση συνδέσεων και θυρών  Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ δύναμη για 
να εισάγετε μια σύνδεση μέσα σε θύρα.  Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στη 
θύρα.  Αν η σύνδεση και η θύρα δεν ενώνονται σχετικά εύκολα, μάλλον δεν 
ταιριάζουν.  Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση ταιριάζει με τη θύρα και ότι έχετε 
τοποθετήσει τη σύνδεση σωστά σε σχέση με τη θύρα.

Αξεσουάρ και απόδοση ασύρματης επικοινωνίας  Δεν είναι όλα τα 
αξεσουάρ για iPod πλήρως συμβατά και με το iPhone. Αν ενεργοποιήσετε το 
χαρακτηριστικό χρήσης κατά την πτήση στο iPhone, μπορεί να εξαλειφθούν 
οι παρεμβολές μεταξύ του iPhone και του αξεσουάρ. Ενώ το χαρακτηριστικό 
χρήσης κατά την πτήση είναι ενεργοποιημένο, δεν είναι δυνατό να 
πραγματοποιείτε ούτε να δέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε δυνατότητες 
που απαιτούν ασύρματη επικοινωνία. Σε μερικές συνθήκες, ορισμένα 
αξεσουάρ ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας 
του iPhone. Αν προσανατολίσετε ή τοποθετήσετε με διαφορετικό τρόπο 
το iPhone και το συνδεδεμένο αξεσουάρ, μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση 
ασύρματης επικοινωνίας.

Διατήρηση του iPhone ενός αποδεχτών θερμοκρασιών  Το iPhone έχει 
σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 0º 
και 35ºC (32º έως 95ºF) και να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται 
μεταξύ -20º και 45ºC (-4º έως 113ºF). Οι συνθήκες χαμηλής ή υψηλής 
θερμοκρασίας μπορεί να μειώσουν προσωρινά τη διάρκεια λειτουργίας της 
μπαταρίας ή να έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της σωστής 
λειτουργίας του iPhone.  Αν αφήσετε το iPhone μέσα σε σταθμευμένο 
όχημα ή σε άμεση ηλιοβολή, η θερμοκρασία του iPhone μπορεί να είναι 
υψηλότερη από αυτές τις θερμοκρασιακές περιοχές φύλαξης και λειτουργίας. 



Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας και υγρασίας όταν 
χρησιμοποιείτε το iPhone επειδή μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση επάνω 
στο iPhone ή στο εσωτερικό του.

Όταν χρησιμοποιείτε το iPhone ή φορτίζετε την μπαταρία, είναι φυσιολογικό 
να θερμανθεί το iPhone.  Το εξωτερικό του iPhone λειτουργεί ως επιφάνεια 
ψύξης που μεταφέρει τη θερμότητα από το εσωτερικό της μονάδας προς 
τον ψυχρότερο αέρα στο εξωτερικό της.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων  Το iPhone περιέχει ραδιοπομπούς 
και ραδιοδέκτες.  Όταν είναι ενεργοποιημένο, το iPhone λαμβάνει και 
στέλνει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μέσω των κεραιών του.  Η κεραία 
κινητής τηλεφωνίας του iPhone βρίσκεται τοποθετημένη στο πίσω μέρος 
του iPhone, κοντά στη σύνδεση της βάσης.  Η κεραία Wi-Fi και Bluetooth® 
βρίσκεται τοποθετημένη κοντά στο πίσω άνω άκρο του iPhone.  

Για βέλτιστη απόδοση της κινητής συσκευής αλλά και για να βεβαιωθείτε 
ότι η ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων δεν υπερβαίνει 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του FCC, του IC και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και προφυλάξεις:  Όταν μιλάτε στο 
τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ακουστικό του iPhone, να 
κρατάτε το iPhone με τη σύνδεση βάσης στραμμένη προς τα κάτω, προς 
τον ώμο σας, για να είναι μεγαλύτερος ο διαχωρισμός από την κεραία.  Όταν 
χρησιμοποιείτε το iPhone κοντά στο σώμα σας για φωνητικές κλήσεις ή για 
ασύρματες μεταδόσεις δεδομένων σε κινητό δίκτυο, να κρατάτε το iPhone 
σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιοστά (5/8 ίντσας) μακριά από το σώμα σας. 
Επίσης, να χρησιμοποιείτε μόνο θήκες μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή υποδοχείς 
που δεν αποτελούνται από μεταλλικά μέρη και που διατηρούν απόσταση 
τουλάχιστον 15 χιλιοστά (5/8 ίντσας) μεταξύ του iPhone και του σώματος.  

Το iPhone έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να 
συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που 
ορίζονται από το Federal Communications Commission (FCC) των Η.Π.Α., το 
Industry Canada (IC) του Καναδά και τις αρμόδιες αρχές της Ιαπωνίας, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών.  Το πρότυπο έκθεσης χρησιμοποιεί 
μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης, ή 
SAR.  Το όριο SAR που ισχύει για το iPhone είναι 1,6 Watt ανά κιλό (W/kg) 
σύμφωνα με το FCC, 1,6 W/kg σύμφωνα με το Industry Canada και 2,0 W/
kg σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι δοκιμές για το 
SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τις συνήθεις θέσεις λειτουργίας (δηλ. στο 
αυτί και φορεμένο επάνω στο σώμα) όπως καθορίζουν οι παραπάνω αρχές, 
με το iPhone να μεταδίδει στην υψηλότερη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος 
σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνοτήτων.  Παρότι το SAR υπολογίζεται 
στην υψηλότερη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος σε κάθε ζώνη συχνοτήτων, 
το πραγματικό επίπεδο SAR του iPhone ενώ αυτό βρίσκεται σε λειτουργία 
μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή το iPhone 
ρυθμίζει την ισχύ μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας βασιζόμενο εν μέρει στη 
γειτνίαση του ασύρματου δικτύου.  Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε 
σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της 
ισχύος μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας.



Το iPhone έχει δοκιμαστεί 2 και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες για την 
έκθεση σε ραδιοσυχνότητες του FCC, του IC και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
λειτουργία κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth. Η μέγιστη τιμή SAR του 
iPhone για κάθε ζώνη συχνοτήτων αναφέρεται παρακάτω:

Ζώνη 
συχνοτήτων

Σώμα3 Κεφάλι Όριο SAR FCC & IC 1g 
(W/kg)

GSM 850 0,52 0,63 1,6

GSM 1900 0,26 0,79 1,6

UMTS II 1900 0,33 1,19 1,6

UMTS V 850 0,67 0,56 1,6

Wi-Fi 0,06 0,52 1,6

Ζώνη 
συχνοτήτων

Σώμα3 Κεφάλι Όριο SAR EU 10g (W/kg)

EGSM 900 0,45 0,40 2,0

GSM 1800 0,19 0,72 2,0

UMTS I 2100 0,42 1,10 2,0

Wi-Fi 0,04 0,24 2,0

Αν θέτετε το iPhone σε λειτουργία ενώ το φέρετε επάνω σας, η μέτρηση SAR 
του μπορεί να υπερβεί τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC για την έκθεση 
αν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από 15 χιλιοστά (5/8 ίντσας) από το 
σώμα (π.χ. όταν φέρετε το iPhone στην τσέπη σας).  

Αν ανησυχείτε ακόμη για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, 
μπορείτε να περιορίσετε περαιτέρω την έκθεσή σας αν μειώσετε το χρόνο 
που χρησιμοποιείτε το iPhone, επειδή ο χρόνος αποτελεί έναν παράγοντα 
για την ποσότητα της έκθεσης που λαμβάνει ένα άτομο, να χρησιμοποιήσετε 
συσκευή hands-free και να αφήσετε περισσότερη απόσταση μεταξύ 
του σώματός σας και του iPhone, επειδή το επίπεδο έκθεσης μειώνεται 
σημαντικά με την απόσταση.

2 Η συσκευή δοκιμάστηκε σύμφωνα με πρότυπα μέτρησης και διαδικασίες 
που καθορίζονται στην FCC OET Ανακοίνωση 65, Παράρτημα C (Έκδοση 
01-01) και IEEE 1528-2003, και Canada RSS 102. Το iPhone τηρεί τη 
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 12ης Ιουλίου 1999, 
περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
[1999/519/ΕΚ].  

3 Το iPhone τοποθετημένο 15 χιλιοστά (5/8 ίντσας) από το σώμα.



Πρόσθετες πληροφορίες  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων από το FCC, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο:  www.fcc.gov/oet/rfsafety

Το FCC και το Food and Drug Administration (FDA) των Η.Π.Α. 
διατηρούν έναν ιστότοπο για το κοινό, στη διεύθυνση www.fda.gov/
Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/
HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm, για να απαντούν 
σε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων.  Να 
επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο για ενημερώσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με 
την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, δείτε τη βάση δεδομένων με 
τις έρευνες EMF που διατηρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην 
ιστοσελίδα:  www.who.int/peh-emf/research/database

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων  Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων από 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία 
άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του.  
Παρότι το iPhone έχει σχεδιαστεί, έχει δοκιμαστεί και έχει κατασκευαστεί 
ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που διέπουν τις εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων σε χώρες όπως στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Ιαπωνία, οι ασύρματοι πομποί και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα 
στο εσωτερικό του iPhone ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  Συνεπώς, να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

Αεροσκάφη  Η χρήση του iPhone μπορεί να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια 
ταξιδιών σε αεροσκάφη.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
χαρακτηριστικό χρήσης κατά την πτήση και της απενεργοποίησης των 
ασύρματων πομπών του iPhone, δείτε τον Οδηγό χρήσης του iPhone.

Οχήματα  Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων από το iPhone μπορεί να 
επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα.  
Ρωτήστε τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά 
με το δικό σας όχημα.

Βηματοδότες  Ο οργανισμός Health Industry Manufacturers Association 
συνιστά να διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών (6 ίντσες) μεταξύ 
ενός κινητού τηλεφώνου και βηματοδότη προκειμένου να αποφεύγεται η 
πιθανή παρεμβολή με το βηματοδότη.  Τα άτομα με βηματοδότη:
 Â Θα πρέπει πάντα να έχουν το iPhone σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 

εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι 
ενεργοποιημένο,

 Â Δεν θα πρέπει να μεταφέρουν το iPhone σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
 Â Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά 

του σώματός τους από το βηματοδότη προκειμένου να ελαχιστοποιούν 
την πιθανότητα για παρεμβολές,

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, υποπτεύεστε ότι συμβαίνει παρεμβολή, 
απενεργοποιήστε αμέσως το iPhone.  (Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
Ύπνου/Αφύπνισης μέχρι να εμφανιστεί ο κόκκινος ολισθητήρας. Όταν 
εμφανιστεί, σύρετε τον ολισθητήρα).

Ακουστικά βοηθήματα  Το iPhone μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές 
σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.  Αν συμβεί αυτό, συμβουλευτείτε 
τον κατασκευαστή του ακουστικού βοηθήματος ή τον ιατρό σας για 
εναλλακτικές λύσεις και αποκατάσταση.



Άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές  Αν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη 
προσωπική ιατροτεχνολογική συσκευή, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή 
της συσκευής ή τον ιατρό σας για να καθορίσετε αν είναι επαρκώς 
θωρακισμένη έναντι των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπονται από το iPhone.

Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης  Τα νοσοκομεία και οι 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν 
εξοπλισμό που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εξωτερικές εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων.  Να απενεργοποιείτε το iPhone όταν το προσωπικό ή οι 
αναρτημένες επιγραφές το απαιτούν.

Περιοχές εξορύξεων και επισημασμένες εγκαταστάσεις  Για να 
αποφεύγονται οι παρεμβολές σε εργασίες εξορύξεων, απενεργοποιήστε 
το iPhone όταν βρίσκεστε σε περιοχή εξορύξεων ή σε περιοχές όπου 
υπάρχουν επιγραφές που απαιτούν την απενεργοποίηση των αμφίπλευρων 
ραδιοεπικοινωνιών.  Να τηρείτε όλες τις επιγραφές και εντολές.

Πιστοποίηση και συμμόρφωση
Δείτε το iPhone για τα σήματα πιστοποίησης και συμμόρφωσης που είναι 
ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή.  Για να τα προβάλλετε, επιλέξτε 
Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > Νομικά. 

Αργεντινή CNC:  25-7518   25-7531 
           25-7520   25-7532

Αυστραλία/ 
Νέα 
Ζηλανδία

Φιλιππίνες

Βραζιλία Ρωσία

Καναδάς IC ID: 579C-A1303A 
IC ID: 579C-A1303B

Ε.Ε.

Ιαπωνία

Μεξικό

 
Cofetel:  RTIAPA 108 - 0752 - A1



Σιγκαπούρη Νότια  
Αφρική

Νότια 
Κορέα APA-A1303 (B)

APA-A1303N (B)
Ταϊβάν CCAI093G0080T4 

CCAI093G0090T7

Ταϊλάνδη

Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα

Η.Π.Α. FCC ID: BCGA1303A 
FCC ID: BCGA1303B

Σημαντικό:  Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που γίνονται σε αυτό το προϊόν 
και δεν εγκρίνονται από την Apple μπορούν να ακυρώσουν τη συμμόρφωση 
ΗΜΣ και ασύρματης επικοινωνίας αλλά και να αναιρέσουν το δικαίωμά σας 
να χρησιμοποιείτε το προϊόν.  Το παρόν προϊόν έχει επιδείξει συμμόρφωση 
ΗΜΣ υπό συνθήκες που περιλαμβάνουν τη χρήση συμβατών περιφερειακών 
συσκευών και θωρακισμένων καλωδίων μεταξύ των συστατικών μερών 
του συνολικού συστήματος.  Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε συμβατές 
περιφερειακές συσκευές και θωρακισμένα καλώδια μεταξύ των συστατικών 
μερών για να μειώσετε την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε 
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Δήλωση συμμόρφωσης FCC 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:



 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil 
numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device 
meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment 
regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les 
exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may 
not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Δήλωση συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Απαίτηση για έκθεση σε 
ραδιοσυχνότητες 1999/519/ΕΚ, Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του 
κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 έως 300 GHz).  Αυτός ο εξοπλισμός 
πληροί τα ακόλουθα πρότυπα συμμόρφωσης:

EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385

Αυτή η ασύρματη συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΡΤΤΕ.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Български  Apple Inc. декларира, че това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със съществените изисквания и 
другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto mobilní zařízení s 
technologií Wi-Fi a Bluetooth vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr 
cellular, Wi-Fi og Bluetooth overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich Mobiltelefon, Wi-Fi und 
Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und 
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG  
befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-
seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.



English  Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, Wi-Fi, and Bluetooth 
device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que este dispositivo 
celular, Wi-Fi y Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή 
κινητού, Wi-Fi και Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil cellulaire, 
Wi-Fi, et Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki, sem er farsími, 
þráðlaus og með blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) fullnægir 
lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar  
1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo cellulare, 
Wi-Fi e Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi un Bluetooth ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ 
ryšio įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a mobil, Wi-Fi és Bluetooth 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv 
egyéb elõírásainak.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel cellular, Wi-Fi, en 
Bluetooth in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette mobiltelefon-, Wi-Fi- og 
Bluetooth-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten telefon komórkowy, 
urządzenie Wi-Fi oraz Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo móvel, Wi-Fi e Bluetooth 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat celular, Wi-Fi și 
Bluetooth este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave ter naprave Wi-Fi in 
Bluetooth skladne z  bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto mobilné, Wi-Fi & Bluetooth 
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä matkapuhelin-, Wi-Fi- ja 
Bluetooth-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.



Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och 
Bluetooth-enhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Ένα αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση: 
www.apple.com/euro/compliance

Τα iPhone είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες χώρες:

Περιορισμοί Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour 
connaître les limites d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr
Italiano  Approvato esclusivamente per l’uso in locali chiusi. L’utilizzo 
all’esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un’autorizzazione 
generale.

Δήλωση συμμόρφωσης Ιαπωνίας — Δήλωση VCCI 
Τάξης B

Όροι και προϋποθέσεις για το iPhone
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPHONE ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ:

Α.  ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE iPHONE

Β.  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE

Γ.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ GOOGLE

Δ.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ YOUTUBE

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE INC. iPHONE 
Άδεια Χρήσης σε μεμονωμένη συσκευή
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΙΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ iPHONE ΣΑΣ Ή ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΤΕ (DOWNLOAD) 
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPHONE ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ 



ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ iPHONE ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΤΗΣ APPLE. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΔΕΙΑΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ iPHONE ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΤΕ 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ 
iPHONE ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΤΗΣ APPLE Ή ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΤΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ APPLE, ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://www.apple.com/legal/sales_policies/.

1. Γενικά. Το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα Boot ROM 
και λοιπού ενσωματωμένου λογισμικού), τα έγγραφα τεκμηρίωσης, τα 
περιβάλλοντα διεπαφής (interfaces), το περιεχόμενο, οι γραμματοσειρές 
και οποιαδήποτε δεδομένα που παρέχονται μαζί με το iPhone σας 
(«Γνήσιο λογισμικό του iPhone»), όπως ενδέχεται να ενημερωθούν ή να 
αντικατασταθούν μέσω βελτιώσεων των χαρακτηριστικών, ενημερώσεων του 
λογισμικού ή λογισμικού επαναφοράς του συστήματος που παρέχεται από 
την Apple («Ενημερώσεις Λογισμικού του iPhone»), είτε σε μνήμη μόνο για 
ανάγνωση (μνήμη ROM) είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο είτε σε οποιαδήποτε 
άλλη μορφή (το Γνήσιο λογισμικό του iPhone και οι Ενημερώσεις Λογισμικού 
του iPhone αναφέρονται από κοινού ως το «Λογισμικό του iPhone»), δεν 
σας πωλούνται από την εταιρία Apple Inc. (η «Apple») αλλά σας παρέχονται 
για χρήση μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. 
Η Apple και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν την κυριότητα του ίδιου του 
λογισμικού της iPhone και επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων που δεν 
σας παραχωρούνται ρητώς. 

Η Apple, σύμφωνα με τη διάκριτη ευχέρειά της, μπορεί να καταστήσει 
διαθέσιμες μελλοντικές ενημερώσεις για το λογισμικό του λειτουργικού 
συστήματος για το iPhone σας.  Τυχόν ενημερώσεις δεν είναι απαραίτητο να 
περιλαμβάνουν όλα τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά λογισμικού που διαθέτει η 
Apple για τα νεότερα μοντέλα iPhone.

2. Χρήσεις επιτρεπόμενες από την άδεια και περιορισμοί. 
(α) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας 
Χρήσης σάς παραχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια να 
χρησιμοποιείτε το Λογισμικό του iPhone σε μία μόνο συσκευή iPhone 
της Apple. Εκτός όπως επιτρέπεται στην Ενότητα 2(β) κατωτέρω, η 
παρούσα Άδεια Χρήσης δεν επιτρέπει το Λογισμικό του iPhone να υπάρχει 
ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα iPhone της Apple ή σε οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή τηλεφώνου, και δεν μπορείτε να διανείμετε ή να καταστήσετε 
διαθέσιμο το Λογισμικό του iPhone μέσω ενός δικτύου όπου θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί από περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα. Η παρούσα 
Άδεια Χρήσης δεν σας παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε 
τα περιβάλλοντα διεπαφής που ανήκουν αποκλειστικά στην Apple ή 
άλλη πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Apple, για το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την παραχώρηση άδειας χρήσης 
ή τη διανομή συσκευών ή παρελκόμενων τρίτων και παρελκόμενων ή 
εφαρμογών λογισμικού τρίτων για χρήση με το iPhone. Ορισμένα από 
αυτά τα δικαιώματα παραχωρούνται από την Apple βάσει ξεχωριστών 
αδειών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη 



συσκευών και παρελκόμενων τρίτων για το iPhone, παρακαλούμε στείλτε 
μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση madeforipod@apple.
com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών 
λογισμικού για το iPhone, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στη διεύθυνση devprograms@apple.com.

(β) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας 
Χρήσης σάς παραχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια να 
καταβιβάσετε (download) τις Ενημερώσεις Λογισμικού του iPhone που 
μπορεί να διατίθενται από την Apple για το δικό σας μοντέλο του iPhone 
για ενημέρωση ή επαναφορά λογισμικού σε οποιοδήποτε τέτοιο iPhone 
που βρίσκεται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό σας. Η παρούσα Άδεια 
Χρήσης δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ενημέρωση ή επαναφορά 
σε συσκευές iPhone που βρίσκονται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό σας, 
και δεν μπορείτε να διανείμετε ή να διαθέσετε Ενημερώσεις Λογισμικού 
του iPhone μέσω ενός δικτύου όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
από περισσότερες συσκευές ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
ταυτόχρονα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των Ενημερώσεων 
Λογισμικού του iPhone που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας σε 
μορφή αναγνώσιμη από τον υπολογιστή, μόνο για σκοπούς δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο ασφαλείας 
θα περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων 
αποκλειστικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο.

(γ) Δεν σας επιτρέπεται και συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία από 
τις παρακάτω ενέργειες ούτε να παράσχετε σε άλλους τη δυνατότητα 
να προβούν σε αυτές: αντιγραφή (εκτός αν επιτρέπεται ρητώς από την 
παρούσα Άδεια Χρήσης), αποσυμπίληση (decompilation), ανάστροφη 
μηχανίκευση (reverse engineering), αποσυναρμολόγηση επανάκτηση 
του πηγαίου κώδικα, αποκρυπτογράφηση, τροποποίηση ή δημιουργία 
παραγώγων έργων του Λογισμικού του iPhone ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών 
που παρέχονται από το Λογισμικό του iPhone, ή οποιουδήποτε μέρους 
αυτού (εκτός αν και στο βαθμό που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω 
περιορισμούς απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή στο βαθμό που 
τυχόν επιτρέπεται από τους όρους παροχής της άδειας χρήσης που διέπει τη 
χρήση των στοιχείων ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό 
του iPhone). Οποιαδήποτε απόπειρα των παραπάνω πράξεων αποτελεί 
παραβίαση των δικαιωμάτων της Apple και των δικαιοπαρόχων επί του 
Λογισμικού του iPhone. 

(δ) Αποθηκεύοντας υλικό στο iPhone σας, δημιουργείτε ένα ψηφιακό 
αντίγραφο. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, είναι παράνομο να δημιουργείτε 
ψηφιακά αντίγραφα χωρίς την προηγούμενη άδεια του προσώπου 
στο οποίο ανήκουν τα δικαιώματα. Το Λογισμικό του iPhone μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή υλικού εφόσον αυτή η χρήση 
περιορίζεται στην αναπαραγωγή υλικού που δεν προστατεύεται από 
πνευματικά δικαιώματα, υλικού για το οποίο κατέχετε πνευματικά 
δικαιώματα ή υλικού που είστε εξουσιοδοτημένος ή έχετε εκ του νόμου την 
άδεια να αναπαραγάγετε. 

(ε) Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες του 
iPhone (όπως ορίζονται στην Ενότητα παρακάτω) σύμφωνα με όλες τις 
ισχύουσες νομοθεσίες, περιλαμβάνοντας τις τοπικές νομοθεσίες της 
χώρας ή της περιοχής στην οποία κατοικείτε ή στην οποία καταβιβάσατε ή 
χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες του iPhone.



3. Μεταβίβαση. Η εκμίσθωση, η χρονομίσθωση, ο δανεισμός, η αναδιανομή 
ή η υποαδειοδότηση του Λογισμικού του iPhone δεν επιτρέπεται. Μπορείτε, 
ωστόσο, να προβείτε σε μία μοναδική, μόνιμη μεταβίβαση  όλων των 
δικαιωμάτων χρήσης σας επί του Λογισμικού του iPhone σε τρίτο πρόσωπο, 
σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας του iPhone σας, υπό την προϋπόθεση 
ότι: (α) Η μεταβίβαση θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το iPhone σας και 
το σύνολο του Λογισμικού του iPhone, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των συστατικών μερών του, των πρωτότυπων μέσων αποθήκευσης, του 
έντυπου υλικού και της παρούσας Άδειας Χρήσης· (β) δεν θα διατηρήσετε 
οποιαδήποτε πλήρη ή μερικά αντίγραφα του Λογισμικού του iPhone, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων που είναι αποθηκευμένα σε 
ηλεκτρονική υπολογιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης· και (γ) το πρόσωπο 
που θα λάβει το Λογισμικό του iPhone θα διαβάσει και θα συμφωνήσει ότι 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης.

4. Συναίνεση για τη χρήση δεδομένων. 
(α) Ανώνυμα διαγνωστικά δεδομένα και δεδομένα χρήσης. Συμφωνείτε ότι 
η Apple και οι θυγατρικές και οι πράκτορές της μπορούν να συλλέγουν, να 
τηρούν, να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν διαγνωστικές, τεχνικές 
πληροφορίες, πληροφορίες χρήσης ή άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών σχετικών με το iPhone, 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και 
τα περιφερειακά σας, οι οποίες συλλέγονται περιοδικά για τη διευκόλυνση 
της παροχής ενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξης των προϊόντων 
και άλλων υπηρεσιών σχετικών με το Λογισμικό του iPhone που τυχόν 
παρέχονται σε σας, καθώς και για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους 
όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. Η Apple ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
αυτές τις πληροφορίες, εφόσον συλλέγονται ανώνυμα σε μορφή που δεν 
αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας, προκειμένου να βελτιώνουμε τα προϊόντα 
μας ή για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή τεχνολογίες. 

(β) Δεδομένα Τοποθεσίας. Η Apple και οι συνεργάτες και δικαιοπάροχοί 
της ενδέχεται να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες μέσω του iPhone 
σας που βασίζονται σε πληροφορίες τοποθεσίας. Για να παρέχουν και 
να βελτιώνουν αυτές τις υπηρεσίες, όπου διατίθενται, η Apple και οι 
συνεργάτες και δικαιοπάροχοί της μπορούν να διαβιβάζουν, συλλέγουν, 
τηρούν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που αφορούν την 
τοποθεσία σας, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης του iPhone 
σας σε πραγματικό χρόνο και ερωτήματα για γεωγραφικές αναζητήσεις. 
Τα δεδομένα τοποθεσίας και τα ερωτήματα που συλλέγονται από την 
Apple συλλέγονται σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Apple και τους συνεργάτες και 
δικαιοπαρόχους της για την παροχή και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών  
που βασίζονται στην τοποθεσία. Η χρήση στο iPhone σας οποιωνδήποτε 
υπηρεσιών που βασίζονται στη θέση του χρήστη, συνεπάγεται 
ότι αποδέχεστε και συναινείτε στη διαβίβαση, συλλογή, τήρηση, 
επεξεργασία και χρήση των δεδομένων τοποθεσίας και των ερωτημάτων 
σας από μέρους της Apple και των συνεργατών και δικαιοπαρόχων της, 
προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν αυτά τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αυτή τη συναίνεση 
αν μεταβείτε στη ρύθμιση «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στο iPhone σας και  
απενεργοποιήσετε την παγκόσμια ρύθμιση των Υπηρεσιών Τοποθεσίας στο 
iPhone σας ή απενεργοποιήσετε τις ξεχωριστές ρυθμίσεις τοποθεσίας κάθε 



εφαρμογής τοποθεσίας. Μη χρήση αυτών των χαρακτηριστικών τοποθεσίας 
δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργικότητα που δεν βασίζεται στην 
τοποθεσία του iPhone σας. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές και υπηρεσίες 
τρίτων στο iPhone που χρησιμοποιούν ή παρέχουν δεδομένα τοποθεσίας, 
είστε υποκείμενοι στους και θα πρέπει να κάνετε ανασκόπηση των όρων 
και της πολιτικής προστασίας απορρήτου των εν λόγω τρίτων αναφορικά 
με τη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας από τις εν λόγω εφαρμογές και 
υπηρεσίες τρίτων.

(γ) Διαφήμιση που βασίζεται στα ενδιαφέροντα. Η Apple μπορεί να σας 
παρέχει διαφήμιση που βασίζεται στα ενδιαφέροντα μέσω του κινητού 
τηλεφώνου σας. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε σχετικά διαφημιστικά στο 
iPhone σας, μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετάσχετε μεταβαίνοντας σε 
αυτό το σύνδεσμο στο iPhone σας: http://oo.apple.com. Αν δεν κάνετε αυτή 
την επιλογή, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τον ίδιο αριθμό διαφημίσεων, 
αλλά μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές επειδή δεν θα βασίζονται στα 
ενδιαφέροντά σας. Επίσης μπορεί να βλέπετε ακόμη διαφημίσεις σχετικά 
με το περιεχόμενο σε μια ιστοσελίδα ή σε μια εφαρμογή ή που βασίζονται 
σε άλλες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές. Αυτή η επιλογή μη 
συμμετοχής ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες διαφήμισης της Apple και δεν 
επηρεάζει διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα από άλλα δίκτυα 
διαφήμισης.

Ανά πάσα στιγμή ο χειρισμός των πληροφοριών σας θα γίνεται σύμφωνα με 
την Πολιτική προστασίας απορρήτου της Apple, που ενσωματώνεται μέσω 
αναφοράς στην παρούσα Άδεια και μπορεί να προβληθεί στη διεύθυνση: 
www.apple.com/legal/privacy/.

5. Υπηρεσίες και Υλικό Τρίτων.  
(α) Το Λογισμικό του iPhone επιτρέπει την πρόσβαση στο Κατάστημα iTunes 
της Apple, στο App Store, Game Center, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες 
και ιστοτόπους της Apple και τρίτων προσώπων (από κοινού και χωριστά 
«οι Υπηρεσίες»). Η χρήση των Υπηρεσιών προϋποθέτει πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο και η χρήση ορισμένων Υπηρεσιών προϋποθέτει την από μέρους 
σας αποδοχή πρόσθετων όρων. Η χρήση αυτού του λογισμικού σε σχέση 
με έναν λογαριασμό για το Κατάστημα iTunes ή με έναν λογαριασμό 
για το Game Center, συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή των πιο 
πρόσφατων Όρων και Προϋποθέσεων του Καταστήματος iTunes ή/και 
των Όρων και Προϋποθέσεων του Game Center, τους οποίους μπορείτε να 
προσπελάσετε και να μελετήσετε στη διεύθυνση http://www.apple.com/
legal/itunes/ww/.

(β) Αντιλαμβάνεστε ότι κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να 
συναντήσετε υλικό που θα μπορούσε να κριθεί προσβλητικό, άσεμνο ή 
ανάρμοστο, το οποίο υλικό ενδέχεται να έχει ή να μην έχει επισημανθεί 
ότι περιέχει άσεμνο λεξιλόγιο, και ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε 
αναζήτησης ή η εισαγωγή μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης URL ενδέχεται 
να παραγάγει αυτόματα και ακουσίως συνδέσμους ή αναφορές σε 
ανάρμοστο υλικό. Ωστόσο, αποδέχεστε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με 
αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι η Apple δεν φέρει ευθύνη απέναντί 
σας για περιεχόμενο που τυχόν κριθεί προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο. 

(γ) Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να παρουσιάζουν, να περιλαμβάνουν 
ή να καθιστούν διαθέσιμο περιεχόμενο, δεδομένα, πληροφορίες, 
εφαρμογές και υλικό από τρίτους («Υλικό Τρίτων») ή να παρέχουν 



συνδέσμους προς ορισμένους ιστοτόπους τρίτων. Χρησιμοποιώντας τις 
Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Apple δεν έχει την ευθύνη 
να εξετάζει ή να αξιολογεί το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, 
την επικαιρότητα, την εγκυρότητα, τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τη νομιμότητα, τη σεμνότητα, την ποιότητα ή 
οποιαδήποτε άλλη πλευρά αυτού του Υλικού Τρίτων ή των ιστοτόπων 
τρίτων. Η Apple, τα στελέχη της, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι 
θυγατρικές της δεν εγγυώνται ούτε εγκρίνουν απαραιτήτως και δεν 
αναλαμβάνουν ούτε έχουν οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε σας ή άλλα 
πρόσωπα για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες τρίτων, Υλικό Τρίτων ή ιστότοπους 
τρίτων, ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. 
Το Υλικό Τρίτων και οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους παρέχονται 
αποκλειστικά ως διευκόλυνση προς εσάς. 

(δ) Οι οικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται από οποιεσδήποτε 
Υπηρεσίες παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο και δεν 
πρέπει  θεωρηθούν ως αξιόπιστες επενδυτικές συμβουλές. Πριν από την 
εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής κινητών αξιών με βάση πληροφορίες 
που αντλήθηκαν από τις Υπηρεσίες, συνιστάται να απευθύνεστε σε 
χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή επαγγελματία χρεογράφων ο οποίος 
είναι νομικά εξουσιοδοτημένος να παράσχει οικονομικές συμβουλές ή 
συμβουλές για χρεόγραφα στη χώρα ή στην περιοχή σας. Τα δεδομένα 
τοποθεσίας που παρέχονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες διατίθενται μόνο 
για σκοπούς στοιχειώδους πλοήγησης και δεν διατίθενται με σκοπό να 
αποτελέσουν αξιόπιστη πληροφόρηση σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται 
ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ή σε περιπτώσεις όπου τα εσφαλμένα, 
ανακριβή, καθυστερημένα ή ελλιπή δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε θάνατο, σωματική βλάβη, περιουσιακή ζημία ή βλάβη 
στο περιβάλλον. Ούτε η Apple ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών της εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, 
την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα των χρηματιστηριακών πληροφοριών, 
των δεδομένων τοποθεσίας ή άλλων δεδομένων που παρουσιάζονται από 
οποιεσδήποτε Υπηρεσίες.

(ε) Αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο, 
πληροφορίες και υλικό που ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην Apple 
και/ή στους δικαιοπαρόχους της, και ότι προστατεύονται από την 
εφαρμοστέα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη νομοθεσία, 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα δικαιώματα αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης (copyright), και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτό 
το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και το υλικό που καλύπτεται από 
αποκλειστικά δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο πέραν της επιτρεπόμενης 
χρήσης των Υπηρεσιών ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συμφωνεί 
με τους όρους της παρούσας Άδειας ή ο οποίος παραβιάζει οποιαδήποτε 
πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών ή της Apple. Κανένα μέρος των 
Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή 
οποιονδήποτε τρόπο. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε τροποποίηση, 
εκμίσθωση, χρονομίσθωση, δανεισμό, πώληση, διανομή ή δημιουργία 
παραγώγων έργων, με βάση τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο ή σε 
εκμετάλλευση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο δεν 
έχει χορηγηθεί άδεια, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης των 
Υπηρεσιών για τη μεταβίβαση ιών υπολογιστών, λογισμικών σκωληκών, 
δούρειων ίππων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού, ή της κατάχρησης ή 



επιβάρυνσης της χωρητικότητας του δικτύου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν 
θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό την 
παρενόχληση, την εξύβριση, την καταδίωξη, τη διατύπωση απειλών, την 
δυσφήμηση ή την με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραβίαση ή καταπάτηση 
των δικαιωμάτων  οποιουδήποτε τρίτου, και ότι η Apple δεν ευθύνεται κατά 
κανένα τρόπο για τέτοια χρήση από μέρους σας, ούτε για οποιαδήποτε 
παρενοχλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, προσβλητικά, παραβατικά ή 
παράνομα μηνύματα ή εκπομπές που τυχόν λάβετε ως αποτέλεσμα της 
χρήσης οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες.

(στ) Επιπροσθέτως, οι Υπηρεσίες και το Υλικό Τρίτων που τυχόν είναι 
προσπελάσιμα από το iPhone, εμφανίζονται στην οθόνη του ή προς τα 
οποία υπάρχει σύνδεσμος από αυτό δεν διατίθενται σε όλες τις γλώσσες 
ούτε σε όλες τις χώρες και περιοχές. Η Apple δεν προβαίνει σε καμία 
προσυμβατική δήλωση ότι αυτές οι Υπηρεσίες και το Υλικό είναι κατάλληλα 
ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Εάν επιλέξετε να 
χρησιμοποιήσετε ή να προσπελάσετε αυτές τις Υπηρεσίες και Υλικό, 
ενεργείτε με δική σας πρωτοβουλία και έχετε ευθύνη για τη συμμόρφωση 
με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Η Apple και οι δικαιοπάροχοί 
της διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης, αναστολής, κατάργησης ή 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες οποτεδήποτε 
και χωρίς προειδοποίηση. Η Apple σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη 
για τυχόν κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε 
από τις Υπηρεσίες αυτές. Η Apple δύναται επίσης να επιβάλει όρια στη 
χρήση ορισμένων Υπηρεσιών ή στην πρόσβαση σε αυτές σε οποιαδήποτε 
περίπτωση και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. 

6. Λύση της σύμβασης. Η παρούσα Άδεια Χρήσης ισχύει μέχρι τη λύση 
της. Τα δικαιώματά σας δυνάμει της παρούσας Άδειας Χρήσης αίρονται 
αυτόματα ή ειδάλλως παύουν να ισχύουν χωρίς προειδοποίηση από την 
Apple σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με οποιονδήποτε όρο ή όρους 
της παρούσας Άδειας Χρήσης. Μετά τη λύση της άδειας χρήσης οφείλετε να 
διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού του iPhone. Οι ενότητες 7, 8, 9, 12 και 
13 της παρούσας Άδειας Χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση 
οποιουδήποτε εν λόγω τερματισμού.

7. Αποποίηση εγγυήσεων. 
7.1  Αν είστε πελάτης που είναι καταναλωτής (κάποιος που χρησιμοποιεί το 
λογισμικό iPhone εκτός της εργασίας, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός 
του), μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα στη χώρα κατοικίας σας σύμφωνα 
με τα οποία απαγορεύεται η εφαρμογή των παρακάτω περιορισμών σε εσάς, 
και όπου ισχύει αυτή η απαγόρευση οι περιορισμοί αυτοί δεν θα ισχύουν σε 
εσάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα, επικοινωνήστε 
με έναν τοπικό οργανισμό ενημέρωσης πελατών.

7.2  ΡΗΤΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ iPHONE ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. 

7.3  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ iPHONE ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ iPHONE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ 



«ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ 
APPLE (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «Η APPLE» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 7 ΚΑΙ 8) ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ iPHONE, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ 
Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ 
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ/Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. 

7.4  Η APPLE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ iPHONE, ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ iPHONE Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, 
ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ iPHONE ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ iPHONE ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΤΟΥ iPHONE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Ή ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. 

7.5  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ iPHONE ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΟΠΟΥ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΟΙ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΤΟΥ iPHONE ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ Ή ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

7.6  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ APPLE ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ iPHONE ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 
ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, 
ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. 

8. Ρήτρα περιορισμού ευθύνης. ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ, Η APPLE ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, 
ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ 



ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ iPHONE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ iPHONE, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η APPLE ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. Η συνολική ευθύνη της Apple απέναντί σας για όλες τις 
ζημίες (εκτός από αυτές που τυχόν προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο 
για περιπτώσεις σωματικών βλαβών) σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) δολαρίων. Οι ανωτέρω περιορισμοί 
της ευθύνης ισχύουν ακόμα και αν το προαναφερθέν μέσο αποκατάστασης 
δεν καλύπτει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

9. Ψηφιακά πιστοποιητικά. Το Λογισμικό του iPHONE περιέχει λειτουργικές 
δυνατότητες οι οποίες του επιτρέπουν να αποδέχεται ψηφιακά 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί είτε από την Apple είτε από τρίτους. ΕΙΣΤΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 
ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΟΧΙ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE 
ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 
Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.  

10. Έλεγχος εξαγωγών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή με άλλον 
τρόπο να εξαγάγετε ή να επανεξαγάγετε το Λογισμικό του iPhone εκτός 
από ό,τι επιτρέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
νομοθεσίας της δικαιοδοσίας ή των δικαιοδοσιών όπου αποκτήθηκε το 
Λογισμικό του iPhone. Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά, το Λογισμικό του 
iPhone δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) προς χώρες στις οποίες οι 
ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή (β) σε οποιονδήποτε βρίσκεται 
στον κατάλογο Ειδικώς Χαρακτηρισμένων Αλλοδαπών Προσώπων (Specially 
Designated Nationals List) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στους 
καταλόγους Αποκλεισμένων Προσώπων (Denied Persons List) ή προσώπων 
για τη συναλλαγή με τα οποία απαιτείται άδεια (Entity List) του Υπουργείου 
Εμπορίου των ΗΠΑ. Η χρήση του Λογισμικού του iPhone, συνεπάγεται ότι 
δηλώνετε και εγγυάστε πως δεν βρίσκεστε σε κάποια από αυτές τις χώρες 
ή σε κάποιον από αυτούς τους καταλόγους. Αποδέχεστε επίσης ότι δεν θα 
χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό του iPhone για σκοπούς που απαγορεύονται 
από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη, 
ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή η παραγωγή πυραύλων, πυρηνικών, χημικών 
ή βιολογικών όπλων.

11. Τελικοί χρήστες του Δημοσίου. Το Λογισμικό του iPhone και η σχετική 
τεκμηρίωση αποτελούν «Εμπορικά Είδη», όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο 



άρθρο 48, παράγραφος 2.101 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών 
(C.F.R.), και συνίστανται σε «Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστών» και 
«Τεκμηρίωση Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστών», όπως οι έννοιες αυτές 
ορίζονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 48, παράγραφος 12.212 ή στο 
άρθρο 48, παράγραφος 227.7202 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 12.212 ή το άρθρο 48, παράγραφοι 
227.7202-1 ως 227.7202-4, κατά περίπτωση, το Εμπορικό Λογισμικό 
Υπολογιστών και η Τεκμηρίωση Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστών 
παρέχονται με άδεια χρήσης σε τελικούς χρήστες του αμερικανικού 
Δημοσίου (α) μόνο ως Εμπορικά Είδη και (β) μόνο με εκείνα τα δικαιώματα 
που χορηγούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες σύμφωνα με 
τους όρους που περιέχονται στην παρούσα. Με την επιφύλαξη όλων των 
μη δημοσιευμένων δικαιωμάτων σύμφωνα με το δίκαιο περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και ακυρότητα επιμέρους όρων. Η παρούσα 
Άδεια Χρήσης διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της 
Πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιρώντας τη σύγκρουση των αρχών νόμου. Η 
παρούσα Άδεια Χρήσης δεν διέπεται από την Σύμβαση του Οργανισμού 
των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (Σύμβαση της 
Βιέννης), η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητώς. Αν είστε καταναλωτής 
με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα Άδεια διέπεται από τους νόμους 
της δικαιοδοσίας της χώρας κατοικίας σας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα 
δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιοσδήποτε όρος ή 
μέρος αυτού είναι άκυρος, η υπόλοιπη Άδεια Χρήσης παραμένει σε πλήρη 
ισχύ και εξακολουθεί να παράγει τα αποτελέσματά της. 

13. Πλήρης συμφωνία. Επίσημη γλώσσα. Η Άδεια Χρήσης αντιπροσωπεύει 
την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Apple αναφορικά με το Λογισμικό 
του iPhone,  και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή ταυτόχρονης συμφωνίας 
αναφορικά με το ίδιο αντικείμενο. Καμία τροποποίηση ή μεταβολή της 
παρούσας Άδειας δεν θα είναι δεσμευτική εκτός αν συνταχθεί εγγράφως 
και υπογραφεί από την Apple. Η τυχόν μετάφραση της παρούσας Άδειας 
Χρήσης εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
του κειμένου στην αγγλική γλώσσα και του κειμένου σε άλλη γλώσσα, 
το κείμενο στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει στο βαθμό που δεν 
απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας.

14. Αναγνώριση δικαιωμάτων τρίτων. Μέρη του Λογισμικού του iPhone 
ενδέχεται να χρησιμοποιούν ή να περιλαμβάνουν λογισμικό τρίτων ή 
άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οι δηλώσεις 
αναγνώρισης δικαιωμάτων, οι όροι χορήγησης άδειας χρήσης και οι ρήτρες 
περιορισμού της ευθύνης περιέχονται στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση για 
το Λογισμικό του iPhone και η από μέρους σας χρήση αυτού του υλικού 
διέπεται από τους αντίστοιχους όρους. Η χρήση της υπηρεσίας Google Safe 
Browsing υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google (http://
www.google.com/terms_of_service.html) και στην Πολιτική προστασίας 
απορρήτου της Google (http://www.google.com/privacypolicy.html).

15. Χρήση MPEG-4. Δήλωση Η.264/AVC. 
(α) Το Λογισμικό του iPhone περιλαμβάνει λειτουργία κωδικοποίησης και/ή 
αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG-4. Το Λογισμικό του iPhone παρέχεται 
με άδεια χρήσης σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης MPEG-4 Visual Patent 
Porfolio License για την προσωπική και μη εμπορική χρήση από μέρους 
ενός καταναλωτή για (i) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το Οπτικό 



Πρότυπο MPEG-4 («MPEG-4 Video») και/ή (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο 
MPEG-4 που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή ενεργούντα στο πλαίσιο 
προσωπικής και μη εμπορικής δραστηριότητας και/ή παρασχέθηκε από 
πάροχο βίντεο στον οποίο χορηγήθηκε άδεια από την εταιρία MPEG LA 
για την παροχή βίντεο MPEG-4. Καμία άδεια δεν χορηγείται ούτε συνάγεται 
ότι χορηγείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Για πρόσθετες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με προωθητικές, εσωτερικές 
και εμπορικές χρήσεις καθώς και με τη χορήγηση αδειών μπορείτε να 
απευθύνεστε στην εταιρία MPEG LA, LLC. Βλέπε http://www.mpegla.com. 

(β) Το Λογισμικό του iPhone περιέχει λειτουργία κωδικοποίησης και/ή 
αποκωδικοποίησης AEVC. Η εμπορική χρήση του H.264/AVC προϋποθέτει 
πρόσθετη άδεια και εφαρμόζεται η παρακάτω διάταξη: ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («AVC VIDEO») ΚΑΙ/Η (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η 
ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ 
ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ MPEG LA 
L.L.C. ΒΛΕΠΕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

16. Περιορισμοί Υπηρεσίας Αναζήτησης Yahoo Search Service. Η άδεια 
για την υπηρεσία αναζήτησης Yahoo Search Service που διατίθεται μέσω της 
εφαρμογής Safari χορηγείται για χρήση στις παρακάτω χώρες και περιοχές 
μόνο: Αργεντινή, Αρούμπα, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαρμπάντος, Βέλγιο, 
Βερμούδα, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδά, Νήσους Κέιμαν, Χιλή, Κολομβία, 
Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινό, Ελ Σαλβαδόρ, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Χονγκ Κονγκ, 
Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιταλία, Τζαμάικα, Λετονία, 
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα 
Ζηλανδία, Νικαράγουα, Νορβηγία, Παναμά, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Νότια Κορέα, Ισπανία, Αγία Λουκία, Άγιο Βικέντιο, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, 
Ταϊλάνδη, Μπαχάμες, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ουρουγουάη, ΗΠΑ και Βενεζουέλα.

17.  Ειδοποίηση για το Microsoft Exchange. Παρέχεται άδεια για τη 
ρύθμιση ταχυδρομείου Microsoft Exchange στο λογισμικό iPhone μόνο για 
ασύρματο συγχρονισμό πληροφοριών, όπως email, επαφές, ημερολόγιο 
και εργασίες, μεταξύ του iPhone και του Microsoft Exchange Server ή άλλου 
λογισμικού διακομιστή που παρέχεται κατόπιν άδειας της Microsoft για 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου Microsoft Exchange ActiveSync.

EA0653 
Ενημέρωση 21/7/10

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE
Αν η Apple χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με το προϊόν ή τον 
λογαριασμό σας, συναινείτε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία. Αποδέχεστε ότι οι ειδοποιήσεις που σας αποστέλλουμε 
ηλεκτρονικά πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις επικοινωνίας.



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ GOOGLE
Thank you for trying out the Google Maps for mobile software application! 
This page contains the terms and conditions (the “Terms and Conditions”) 
for Google Maps for mobile and the enterprise version of Google Maps for 
mobile. In order to use this software, including any third party software 
made available to you in conjunction with this software and/or the related 
service, (collectively referred to below as “Google Maps for mobile”) you 
agree to be bound by these Terms and Conditions, either on behalf of 
yourself or on behalf of your employer or other entity. If you are agreeing 
to be bound by these Terms and Conditions on behalf of your employer or 
other entity, you represent and warrant that you have full legal authority 
to bind your employer or such entity to these Terms and Conditions. If 
you don’t have the legal authority to bind, please press “No” when asked 
whether you agree to these Terms and Conditions, and do not proceed with 
use of this product.

Additional Terms
Google Maps for mobile is designed to be used in conjunction with 
Google’s Maps services and other Google services. Accordingly, you agree 
and acknowledge that your use of Google Maps for mobile is also subject 
to (a) the specific terms of service for Google Maps (which can be viewed 
at http://local.google.com/help/terms_local.html) including the content 
notices applicable thereto (which can be viewed at http://local.google.com/
help/legalnotices_local.html), (b) the general Google terms of service (which 
can be viewed at http://www.google.com/terms_of_service.html) and (c) 
Google’s overall privacy policy (which can be viewed at http://www.google.
com/privacypolicy.html), as well as specific privacy policies, such as the 
Google Maps for mobile privacy policy included with this application, such 
provisions being hereby incorporated into these Terms and Conditions by 
reference. To the extent that there is any inconsistency or conflict between 
such additional terms and these Terms and Conditions, the provisions of 
these Terms and Conditions take precedence.

Network Charges
Google does not charge for downloading or using Google Maps for mobile, 
but depending on your plan and your carrier or provider, your carrier or 
other provider may charge you for downloading Google Maps for mobile or 
for use of your mobile phone when you access information or other Google 
services through Google Maps for mobile.

Non-Commercial Use Only
Google Maps for mobile is made available to you for your non-commercial 
use only. This means that you may use it for your personal use only: you may 
use it at work or at home, to search for anything you want, subject to the 
terms set out in these Terms and Conditions. You need to obtain Google’s 
permission first, which you can do by contacting mobile-support@google.
com, if you want to sell Google Maps for mobile or any information, services, 
or software associated with or derived from it, or if you want to modify, 
copy, license, or create derivative works from Google Maps for mobile.

Unless you have our prior written consent, you agree not to modify, adapt, 
translate, prepare derivative works from, decompile, reverse engineer, 
disassemble or otherwise attempt to derive source code from Google 
Maps for mobile.



Furthermore, you may not use Google Maps for mobile in any manner that 
could damage, disable, overburden, or impair Google’s services (e.g., you 
may not use the Google Maps for mobile in an automated manner), nor may 
you use Google Maps for mobile in any manner that could interfere with any 
other party’s use and enjoyment of Google’s services.

If you have comments on Google Maps for mobile or ideas on how to 
improve it, please email mobile-support@google.com. Please note that by 
doing so, you also grant Google and third parties permission to use and 
incorporate your ideas or comments into Google Maps for mobile (or third 
party software) without further notice or compensation.

Intellectual Property
As between you and Google, you agree and acknowledge that Google 
owns all rights, title and interest in and to Google Maps for mobile, 
including without limitation all associated Intellectual Property Rights. 
“Intellectual Property Rights” means any and all rights existing from time 
to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, 
unfair competition law, and any and all other proprietary rights, and any 
and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or 
hereafter in force and effect worldwide. You agree to not remove, obscure, 
or alter Google’s or any third party’s copyright notice, trademarks, or other 
proprietary rights notices affixed to or contained within or accessed in 
conjunction with or through the Google Maps for mobile.

Disclaimer of Warranties
Google and any third party who makes its software available in conjunction 
with or through Google Maps for mobile disclaim any responsibility for  
any harm resulting from your use of Google Maps for mobile and/or any 
third party software accessed in conjunction with or through Google Maps 
for mobile.

GOOGLE MAPS FOR MOBILE IS PROVIDED “AS IS,” WITH NO WARRANTIES 
WHATSOEVER. GOOGLE AND SUCH THIRD PARTIES EXPRESSLY DISCLAIM 
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW ALL EXPRESS, IMPLIED, 
AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. GOOGLE AND ANY 
SUCH THIRD PARTIES DISCLAIM ANY WARRANTIES REGARDING THE 
SECURITY, RELIABILITY, TIMELINESS, AND PERFORMANCE OF GOOGLE MAPS 
FOR MOBILE AND SUCH THIRD PARTY SOFTWARE.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU DOWNLOAD AND/OR USE 
GOOGLE MAPS FOR MOBILE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND 
THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR 
COMPUTER OR MOBILE DEVICE SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS 
FROM THE DOWNLOAD OR USE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE. SOME 
STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF 
IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 
YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND 
JURISDICTION TO JURISDICTION.

Limitation of Liability
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL GOOGLE OR ANY THIRD PARTY WHO 
MAKE THEIR SOFTWARE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH 



THE GOOGLE MAPS FOR MOBILE BE LIABLE TO ANY USER ON ACCOUNT 
OF THAT USER’S USE OR MISUSE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE. SUCH 
LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO PREVENT RECOVERY OF DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, AND 
PUNITIVE DAMAGES WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, 
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, (EVEN IF 
GOOGLE AND/OR A THIRD PARTY SOFTWARE PROVIDER HAVE BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). SUCH LIMITATION 
OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER THE DAMAGES ARISE FROM USE 
OR MISUSE OF AND RELIANCE ON GOOGLE MAPS FOR MOBILE OR ON 
PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR 
THROUGH GOOGLE MAPS FOR MOBILE, FROM INABILITY TO USE GOOGLE 
MAPS FOR MOBILE OR PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN 
CONJUNCTION WITH OR THROUGH THE GOOGLE MAPS FOR MOBILE, OR 
FROM THE INTERRUPTION, SUSPENSION, OR TERMINATION OF GOOGLE 
MAPS FOR MOBILE OR PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN 
CONJUNCTION WITH OR THROUGH GOOGLE MAPS FOR MOBILE (INCLUDING 
SUCH DAMAGES INCURRED BY THIRD PARTIES). SUCH LIMITATION SHALL 
APPLY NOTWITHSTANDING A FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY 
LIMITED REMEDY AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. SOME 
STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, 
SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Miscellaneous Provisions
These Terms and Conditions will be governed by and construed in 
accordance with the laws of the State of California, without giving effect to 
the conflict of laws provisions of California or your actual state or country 
of residence. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any 
provision or portion of these Terms and Conditions to be unenforceable, 
the remainder of these Terms and Conditions will continue in full force 
and effect.

These Terms and Conditions constitute the entire agreement between 
you and Google with respect to the subject matter hereof and supersede 
and replace all prior or contemporaneous understandings or agreements, 
written or oral, regarding such subject matter. Any waiver of any provision 
of these Terms and Conditions will be effective only if in writing and signed 
by Google.

September 2007

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ YOUTUBE
http://www.youtube.com/t/terms

Apple Μονοετής (1) Περιορισμένη Εγγύηση  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Ή ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΑΓΟΡΑΣ Ή, ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ 
ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ 



ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΘΕΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ. ΚΑΤΑ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η APPLE, Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Οι υποχρεώσεις της Apple σύμφωνα με την εγγύηση γι’ αυτό το προϊόν 
υλισμικού περιορίζονται στους όρους που τίθενται κατωτέρω:

Η Apple, όπως προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα, παρέχει εγγύηση 
γι’ αυτό το προϊόν υλισμικού που φέρει το σήμα Apple για ελαττώματα 
στα υλικά κατασκευής και την εργασία υπό συνθήκες κανονικής χρήσης 
για μια περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία λιανικής αγοράς 
του προϊόντος από τον αρχικό αγοραστή και τελικό χρήστη (“Περίοδος 
εγγύησης”). Εάν προκύψει ελάττωμα στο υλισμικό και εγερθεί έγκυρη 
απαίτηση εντός της περιόδου εγγύησης, η Apple κατ’ επιλογήν της και 
στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είτε (1) θα επισκευάσει το 
ελάττωμα στο υλισμικό χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας καινούργια 
ανταλλακτικά ή ανταλλακτικά ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση 
και αξιοπιστία, είτε (2) θα ανταλλάξει το προϊόν με ένα προϊόν που είναι 
καινούργιο ή ισοδύναμο με καινούργιο στην απόδοση και την αξιοπιστία 
και είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν, ή (3) 
θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος. Η Apple ενδέχεται να 
σας ζητήσει να αντικαταστήσετε τα ελαττωματικά μέρη με καινούργια 
ή ανακατασκευασμένα μέρη που μπορούν να εγκατασταθούν από τον 
χρήστη, τα οποία παρέχει η Apple σε εκπλήρωση της υποχρέωσης της 
που απορρέει από την εγγύηση. Ένα προϊόν αντικατάστασης ή μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του μέρους που μπορεί να εγκατασταθεί από το 
χρήστη και που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 
από την Apple, επαναφέρει σε ισχύ την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού 
προϊόντος για το υπόλοιπο της διάρκειάς της ή για ενενήντα (90) ημέρες 
από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή της επισκευής, οποιοδήποτε 
από τα δύο σας παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη. Όταν ένα προϊόν ή μέρος 
ανταλλάσσεται, οποιοδήποτε στοιχείο αντικατάστασης περνά στην 
ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν στοιχείο περνά στην ιδιοκτησία της 
Apple. Τα μέρη που παρέχονται από την Apple βάσει της υποχρέωσής της 
που απορρέει από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα 
για τα οποία εγείρεται απαίτηση για το σέρβις της εγγύησης. Όταν 
επιστρέφονται χρήματα, το προϊόν για το οποίο παρέχεται η επιστροφή 
χρημάτων πρέπει να επιστραφεί στην Apple οπότε και γίνεται ιδιοκτησία 
της Apple.



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει 
μόνο για το προϊόν υλισμικού που κατασκευάζεται από ή για την Apple, το 
οποίο μπορεί να αναγνωριστεί από το εμπορικό σήμα “Apple”, την εμπορική 
ονομασία, ή το λογότυπο προσαρτημένο σ’ αυτό. Η περιορισμένη εγγύηση 
δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν υλισμικού που δεν ανήκει στην Apple 
ή οποιοδήποτε λογισμικό, ακόμα και εάν συσκευάστηκε ή πωλήθηκε με 
το υλισμικό της Apple. Άλλοι κατασκευαστές, προμηθευτές, ή εκδότες, 
εκτός της Apple, ενδέχεται να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις στον 
αγοραστή τελικό χρήστη, αλλά η Apple, εφ’ όσον επιτρέπεται από το νόμο, 
παρέχει τα προϊόντα της “ως έχουν”. Το λογισμικό που διανέμεται από την 
Apple με ή χωρίς την εμπορική ονομασία Apple (που περιλαμβάνει, αλλά 
δεν περιορίζεται στο λογισμικό συστημάτων) δεν καλύπτεται απ’ αυτή 
την περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης που 
συνοδεύει το λογισμικό για τις λεπτομέρειες των δικαιωμάτων σας όσον 
αφορά τη χρήση του. 

Η Apple δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος της θα είναι αδιάλειπτη και 
χωρίς προβλήματα. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που θα προκύψουν 
από την μη τήρηση των οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του προϊόντος.

Η Εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) για τα αναλώσιμα 
μέρη, όπως οι μπαταρίες, ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να μειώνονται με το χρόνο, εκτός εάν προκύψει αστοχία 
λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την εργασία, (β) για τα ελαττώματα 
εμφάνισης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, 
κτυπήματα, και σπασμένο πλαστικό στις θύρες, (γ) για βλάβες που 
προκλήθηκαν από τη χρήση με προϊόντα που δεν ανήκουν στην 
Apple, (δ) για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, 
κακή χρήση, διαρροή ή βύθιση, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες 
εξωτερικές αιτίες, (ε) για βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας 
το προϊόν εκτός των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που 
περιγράφονται από την Apple, (στ) για βλάβες που προκλήθηκαν 
από εργασίες επισκευής (περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και 
επεκτάσεων) και πραγματοποιήθηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι 
αντιπρόσωπος της Apple ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασύρματου 
σέρβις της Apple, (ζ) για ένα προϊόν ή μέρος που έχει τροποποιηθεί για να 
αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες χωρίς τη γραπτή άδεια της 
Apple, (η) για ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω φθοράς και ρήξης ή 
που οφείλονται στη φυσιολογική παλαίωση του προϊόντος, ή (θ) εάν έχει 
αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός της Apple.

Σημαντικό: Μην ανοίγετε το προϊόν υλισμικού. Το άνοιγμα του προϊόντος 
υλισμικού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται απ’ αυτή την 
εγγύηση. Μόνον η Apple ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις 
πρέπει να εκτελεί εργασίες επισκευών σ’ αυτό το προϊόν υλισμικού.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΡΗΤΕΣ 
Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, 
ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ 



Ή ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. ΕΑΝ Η APPLE ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΟΜΙΜΑ 
ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. Κανένας μεταπωλητής, 
πράκτορας, ή υπάλληλος της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει 
οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη σ’ αυτήν την εγγύηση. 
Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εφαρμοστέος, η νομιμότητα 
ή η δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται ή 
υπονομεύεται.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ 
ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΦΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ 
Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η APPLE 
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  Παρακαλώ αποκτήστε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για να δείτε τους πόρους βοήθειας που αναφέρονται στα έντυπα 
τεκμηρίωσης και συνοδεύουν αυτό το προϊόν υλισμικού πριν αναζητήσετε 
το σέρβις βάσει εγγύησης. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ακόμα 
και μετά τη χρήση αυτών των πόρων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
τους αντιπροσώπους της Apple ή, εφόσον υπάρχει, με ένα ιδιόκτητο 
κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple («Apple Retail») ή με έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ασύρματου σέρβις της Apple που θα 
εντοπίσετε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα 
τεκμηρίωσης. Κατά την επικοινωνία σας με την Apple μέσω τηλεφώνου, 
ενδέχεται να ισχύσουν άλλες χρεώσεις ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας. 
Όταν τηλεφωνείτε, ο αντιπρόσωπος της Apple ή ένας εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος ασύρματου σέρβις της Apple θα βοηθήσει να προσδιοριστεί 



εάν το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις και, εάν χρειάζεται, θα σας ενημερώσει 
για την διαδικασία που ακολουθεί η Apple. Πρέπει να βοηθήσετε στη 
διάγνωση των προβλημάτων του προϊόντος σας και να ακολουθήσετε τις 
διαδικασίες εγγύησης της Apple. 

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει το σέρβις στη χώρα όπου η Apple ή οι 
εξουσιοδοτημένοι διανομείς της πώλησαν αρχικά το προϊόν υλισμικού, 
και παρέχουν την υπηρεσία βάσει εγγύησης (i) σε μια τοποθεσία λιανικής 
της Apple ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ασύρματου σέρβις της 
Apple, όπου το σέρβις πραγματοποιείται επί τόπου, ή η λιανική της Apple ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασύρματου σέρβις της Apple ενδέχεται 
να στείλει το προϊόν στην τοποθεσία της υπηρεσίας επισκευών της Apple 
για σέρβις, (ii) με την αποστολή σε εσάς προπληρωμένων λογαριασμών 
αποστολής (και εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, η Apple μπορεί 
να σας στείλει υλικό συσκευασίας) για να μπορέσετε να αποστείλετε το 
προϊόν στη τοποθεσία της υπηρεσίας επισκευών της Apple για σέρβις, ή (iii) 
με την αποστολή σε σας καινούργιου ή ανακατασκευασμένου προϊόντος 
αντικατάστασης ή μέρους που μπορεί να εγκατασταθεί από τον πελάτη 
ώστε να μπορέσετε να επισκευάσετε ή να ανταλλάξετε το προϊόν σας 
(“υπηρεσία DIY”). Κατά την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης ή του 
μέρους, το αρχικό προϊόν ή το μέρος περιέρχεται στην κυριότητα της Apple 
και εσείς συμφωνείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης, 
εάν είναι απαραίτητο, της ρύθμισης για έγκαιρη επιστροφή του αρχικού 
προϊόντος ή του μέρους στην Apple. Κατά την παροχή της υπηρεσίας 
DIY που απαιτεί την επιστροφή του αρχικού προϊόντος ή μέρους, η Apple 
ενδέχεται να απαιτήσει την έγκριση μιας πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση 
για τη λιανική τιμή του προϊόντος αντικατάστασης ή του μέρους και των 
ισχυόντων εξόδων αποστολής. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple 
θα ακυρώσει την έγκριση της πιστωτικής κάρτας, ώστε να μη χρεωθείτε 
για το προϊόν ή το μέρος και τα έξοδα αποστολής. Εάν δεν επιστρέψετε 
το αντικατασταθέν προϊόν ή μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες, η Apple θα 
χρεώσει την πιστωτική κάρτα με το εγκεκριμένο ποσό. 

Οι επιλογές του σέρβις, η διαθεσιμότητα των μερών και οι χρόνοι 
ανταπόκρισης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία 
ζητείται το σέρβις. Οι επιλογές του σέρβις υπόκεινται σε αλλαγή ανά 
πάσα στιγμή. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να λάβει σέρβις στη χώρα όπου 
ζητείται η υπηρεσία ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τις δαπάνες αποστολής 
και διακίνησης.  Εάν αναζητήσετε σέρβις σε μια χώρα διαφορετική από 
την χώρα αρχικής αγοράς, θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών και θα φέρετε την ευθύνη για 
όλους τους τελωνειακούς δασμούς, το Φ.Π.Α. και άλλους σχετικούς φόρους 
και χρεώσεις. Όπου υπάρχει διαθέσιμο διεθνές σέρβις, η Apple ενδέχεται 
να επισκευάσει ή να ανταλλάξει τα ελαττωματικά προϊόντα και τα μέρη 
με συγκρίσιμα προϊόντα και μέρη που συμμορφώνονται με τα τοπικά 
πρότυπα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple ενδέχεται να σας 
ζητήσει να προσκομίσετε αποδείξεις για τις λεπτομέρειες αγοράς ή/και 
να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής πριν λάβετε το σέρβις της 
εγγύησης. Παρακαλούμε δείτε τα συνοδευτικά έντυπα τεκμηρίωσης για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και άλλα θέματα για τη λήψη 
του σέρβις της εγγύησης. 



Η Apple θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των πελατών 
σύμφωνα με την πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου της που είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. 

Εάν το προϊόν σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει προγράμματα 
λογισμικού, δεδομένα και άλλες πληροφορίες, θα πρέπει να προστατεύσετε 
το περιεχόμενό του από πιθανές λειτουργικές αστοχίες. Προτού να 
παραδώσετε το προϊόν σας για το σέρβις της εγγύησης είναι δική σας 
ευθύνη να κρατήσετε ένα ξεχωριστό εφεδρικό αντίγραφο του περιεχομένου 
και να απενεργοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας. ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Το προϊόν σας ή το προϊόν αντικατάστασης θα σάς 
επιστραφεί όπως ήταν διαμορφωμένο όταν αγοράστηκε αρχικά, και με τις 
ισχύουσες ενημερώσεις. Η Apple θα μπορεί να εγκαταστήσει αναβαθμίσεις 
του λογισμικού του συστήματος, ως μέρος της υπηρεσίας εγγύησης, που 
θα εμποδίζουν την επιστροφή του συστήματος σε μία παλαιότερη έκδοση 
του λογισμικού του συστήματος. Εφαρμογές τρίτων που θα εγκατασταθούν 
στο υλισμικό ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μη λειτουργούν με 
το υλισμικό εξαιτίας της αναβάθμισης του λογισμικού του συστήματος.  
Αποτελεί δική σας ευθύνη η επανεγκατάσταση όλων των λοιπών 
προγραμμάτων λογισμικού, των δεδομένων και των κωδικών πρόσβασης. 
Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση των προγραμμάτων λογισμικού 
και των δεδομένων χρήστη δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής της 
περιορισμένης εγγύησης.

Στο διαδίκτυο υπάρχει διαθέσιμος ο κατάλογος εξουσιοδοτημένων 
παροχέων ασύρματου σέρβις:   
http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iPhoneAuthorizedDistributors.pdf

Η πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, εφόσον διατίθεται, περιγράφεται σε: 
http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary



Υποχρέωση εγγύησης για την περιοχή ή τη χώρα 
αγοράς

Περιοχή/Χώρα αγοράς Apple Διεύθυνση

Americas

Brazil Apple Computer Brasil Ltda  
Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP 
Brasil 01454-901

Canada Apple Canada Inc.  
7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, 
Canada;  
L3R 5G2 Canada

Mexico Apple Operations México S.A. de C.V. 
Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132 
Colonia Peña Blanca, Santa Fé 
Delegación Álvaro Obregón 
México D. F. 
CP 01210 
México

United States and  
Other Americas Countries

Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Europe, Middle East and Africa

All countries Apple Sales International  
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork,  
Republic of Ireland

Asia Pacific

Australia; New Zealand;  
Fiji, Papua New Guinea; 
Vanuatu

Apple Pty. Limited.  
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, 
Australia

Hong Kong Apple Asia Limited  
2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay;  
Hong Kong

India Apple India Private Ltd.  
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

Japan Apple Japan Inc.  
3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Korea Apple Korea Ltd.  
3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong,  
Kangnam-gu; Seoul 135-090, Korea

Afghanistan, Bangladesh, 
Bhutan, Brunei, Cambodia, 
Guam, Indonesia, Laos, 
Singapore, Malaysia, Nepal, 
Pakistan, Philippines, Sri 
Lanka, Vietnam

Apple South Asia Pte. Ltd.  
7 Ang Mo Kio Street 64 Singapore 569086

People’s Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao  
Free Trade Zone, Shanghai 200131 China



Περιοχή/Χώρα αγοράς Apple Διεύθυνση

Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited  
25th Floor, Suite B2, Siam Tower,  
989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330

Taiwan Apple Asia LLC  
16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2,  
Taipei, Taiwan

Other Asian Pacific Countries Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Ιδιωτικό απόρρητο

All countries http://www.apple.com/legal/warranty/privacy
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© 2011 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  
Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες iPhone, iTunes, 
Safari, το λογότυπο Made for iPod και το λογότυπο Works with iPhone είναι 
εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες 
χώρες. Το λογότυπο «Made for iPhone» είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η 
επωνυμία iTunes Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., καταχωρημένο 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσίας 
της Apple Inc. Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της 
Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Το 
λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που 
ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων 
από την Apple Inc. γίνεται κατόπιν άδειας.
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