
Όροι Χρήσης

  

Το  προωθεί τον υπεύθυνο στοιχηματισμό.

  

  

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες στοιχήματος του “ bookone .gr ” προϋποθέτει
την αποδοχή των παρακάτω όρων και συνθηκών:

1. Οι συνδρομητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, όπως επιβάλλει
ο τοπικός νόμος περί στοιχήματος. Απαγορεύεται ως εκ τούτου να
χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα άτομα κάτω των 18 ετών. Να
σημειώσουμε ότι το διαδικτυακό στοίχημα επιτρέπεται σε όσους έχουν
συμπληρώσει το 21έτος, ενώ το στοίχημα στον ΟΠΑΠ είναι ελεύθερο σε
όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. To bookone .gr  προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και ποτέ δεν θα
τα δώσει σε τρίτους προς εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση τους.

3. Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες από το bookone .gr  επιβάλλεται να
χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από το μέλος του οποίου το
όνομα έχει τεθεί στην φόρμα εγγραφής. Το bookone .gr  διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του μέλους για το οποίο υπάρχουν
υποψίες ότι διακινεί πληροφορίες σε άλλη ιστοσελίδα, forum, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (twitter, face book κ.α.) ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή επικοινωνίας. Καμία επιστροφή δε θα γίνεται για τον
εναπομείναντα χρόνο της συνδρομής και θα λαμβάνονται νομικά μέτρα για
την αποκατάσταση της απώλειας κερδών. Κάθε κακομεταχείριση ή άλλη
βλαβερή συμπεριφορά ως προς τη σχέση σας με το bookone .gr  θα έχει ως
αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση οποιασδήποτε σχέση σας με το bookone .gr

4. Το bookone .gr  δεν ευθύνεται για καμία απώλεια, καθώς αποτελεί
υπηρεσία που παρέχει εργαλεία για την επιλογή των ορθών στοιχημάτων !
Οι προτάσεις μας είναι με δικό σας ρίσκο και βασίζονται στις
προβλέψεις και αναλύσεις μας και δεν είναι συνδεδεμένες με στημένους
αγώνες !Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  αφορά την
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παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα
που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης
ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή
ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για
διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, με δική τους αποκλειστική ευθύνη και
οικονομικό κίνδυνο, και δεν συνιστούν προτροπή ή παρακίνηση από μέρους
της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά
παίγνια.Για αυτό το bookone .gr  δεν φέρει και δεν αποδέχεται
οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των
υπηρεσιών περί της καθ' οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή
δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν
οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή
πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση
τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, προγνωστικά και
αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από
τις υπηρεσίες του bookone .gr

5.Πρέπει να παράσχετε μόνο το πλήρες νόμιμο ονοματεπώνυμό σας, και μια
έγκυρη διεύθυνση email  για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο
bookone .gr

6.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την
παροχή υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο, με την απαραίτητη προειδοποίηση
ενός μηνός.

7.Σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλης φύσεως δυσχερειών, λόγω των οποίων η
πρόσβαση στην ιστοσελίδα δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη, η
ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει. Θα κάνουμε όμως ότι μπορούμε για την
άμεση επίλυση του προβλήματος.

8.Το bookone .gr  διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει και αλλάξει τους
Όρους Χρήσης για της αναρτήσεως ενημερώσεων και αλλαγών στην
ιστοσελίδα του bookone .gr . Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε σε τακτά
χρονικά διαστήματα για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές που ενδέχεται να
σας ενδιαφέρουν.

Μέσω της  χρήσεως της ιστοσελίδας μας, αποδέχεσθε πλήρως τους παρόντες
όρους και συνθήκες.
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Διατήρηση Ελέγχου

  

Για να διατηρηθεί ο έλεγχος των στοιχηματικών σας συνηθειών, θα θέλαμε να έχετε στο
μυαλό σας τις ακόλουθες προτάσεις:

    
    -  θα      πρέπει να στοιχηματίζετε  με μέτρο      και ως ένας τρόπος να διασκεδάζετε.  
    -  Αποφύγετε      να συνεχίζετε το στοιχηματισμό εφόσον χάνετε.  
    -  Ελέγξτε      το χρόνο που ξοδεύετε στο στοίχημα και το ύψος των χρημάτων που
παίζετε.   

  

  

Στοιχηματισμός Ανηλίκων

  

Είναι παράνομο για οποιονδήποτε κάτω των 18 να γίνει συνδρομητής στο site. To
BookONE1.gr αναλαμβάνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες του αναφορικά με αυτό.
Πραγματοποιούμε τυχαίους ελέγχους πιστοποίησης ηλικίας σε όλους όσους κάνουν χρήση
των συνδρομητικών υπηρεσιών του site.

  

  

  

Οι προτάσεις του BookONE1.gr είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν σύσταση
στοιχηματισμού.
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