
1 

Terms of Use of Kurant 
GmbH 
Valid as of: 01.08.2021 

Kurant GmbH and its affiliates (hereafter 
"Kurant") check all information on this website for 
correctness, completeness and timeliness. Kurant 
assumes no responsibility for this and is not 
responsible for any content errors or omissions. 
The contents of this website are provided under 
the exclusion of any warranty and liability. The use 
of this website and the communication herewith 
are at your own risk. 

 
 
All company names of Kurant and its logo, 
whether or not they are marked as trademarks, 
are registered or unregistered intellectual 
property rights, whether Kurant, its affiliates, 
their licensors, their joint-venture partners or 
their suppliers, unless they are specially marked. 

 
 
 
No license or other right to such proprietary rights 
is granted in any way on the website without the 
express written consent of the holder of such 
protective rights. 

 
Use of the intellectual property rights is expressly 
prohibited and constitutes a violation of 
copyright, trademark, or other laws, except as 
permitted by these Terms of Use. It should be 
noted that Kurant will exercise all rights with 
respect to the website and its content, in 
particular with respect to its intellectual property, 
including the initiation of criminal proceedings. 

 
 
 
Kurant permits viewing and downloading of the 
material on the website for private, non-
commercial use only, provided that copying of the 
material is referred to the relevant copyright and 
property rights. The content of the website, 
including texts, images, sound and video material, 
for public or commercial purposes may not be 
distributed, modified, transmitted, reused or 

Όροι χρήσης της Kurant 
GmbH 
Ισχύει από: 01.08.2021 

Η Kurant GmbH και οι θυγατρικές της (εφεξής 
"Kurant") ελέγχουν όλες τις πληροφορίες σε 
αυτόν τον ιστότοπο για την ορθότητα, την 
πληρότητα και την επικαιρότητα. Η Kurant δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι' αυτό και δεν 
ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
περιεχομένου. Τα περιεχόμενα του παρόντος 
δικτυακού τόπου παρέχονται υπό τον 
αποκλεισμό κάθε εγγύησης και ευθύνης. Η χρήση 
αυτού του δικτυακού τόπου και η επικοινωνία με 
αυτόν γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Όλες οι εταιρικές επωνυμίες της Kurant και το 
λογότυπό της, είτε επισημαίνονται ως εμπορικά 
σήματα είτε όχι, αποτελούν κατοχυρωμένα ή μη 
κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, είτε της Kurant, είτε των θυγατρικών 
της, είτε αυτών που εκδίδουν τις άδειες, είτε των 
συνεργατών τους σε κοινοπραξίες, είτε των 
προμηθευτών τους, εκτός εάν επισημαίνονται 
ειδικά. 

Καμία άδεια ή άλλο δικαίωμα σε αυτά τα 
περιουσιακά δικαιώματα δεν παραχωρείται με 
οποιονδήποτε τρόπο στον ιστότοπο χωρίς τη 
ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των εν 
λόγω προστατευτικών δικαιωμάτων. 

Η χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας απαγορεύεται ρητά και συνιστά 
παραβίαση των νόμων περί πνευματικών 
δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων 
νόμων, εκτός εάν επιτρέπεται από τους παρόντες 
Όρους Χρήσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Kurant 
θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τον 
ιστότοπο και το περιεχόμενό του, ιδίως σε σχέση 
με την πνευματική της ιδιοκτησία, 
συμπεριλαμβανομένης της κίνησης ποινικών 
διαδικασιών. 

Η Kurant επιτρέπει την προβολή και τη λήψη του 
υλικού της ιστοσελίδας μόνο για ιδιωτική, μη 
εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αντιγραφή του υλικού αναφέρεται στα σχετικά 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του δικτυακού 
τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, 
των εικόνων, του ηχητικού και του 
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published without the express permission of 
Kurant, unless and insofar as this is not permitted 
by law. 

 
 
 
Neither Kurant nor any third parties involved in 
the installation, creation or transmission of the 
website shall be liable for any damage (including a 
virus attack by your computer) resulting from 
access to the website or the potential inability to 
use the website. 

 
Cross-references ("links") from this website to 
third-party websites are not to be understood as 
a recommendation by Kurant for the respective 
company, its products or services. Kurant has not 
checked all third-party websites and assumes no 
responsibility for the contents or other links found 
there. The use of a link is at your own risk. 

 
 
All content and information you provide to Kurant 
through the website or by email (hereafter 
"Transmissions") are considered non-confidential 
and non-copyrighted and proprietary. Kurant and 
its affiliates may use all transmissions for any 
purpose, including reproduction, disclosure, 
transmission and publication. It is prohibited to 
transmit threatening, insulting, slanderous, 
defamatory, pornographic, immoral or otherwise 
illegal content to this website or to distribute it 
from this website. We also refer to our privacy 
policy, accessible via www.kurant.at/en/imprint/. 

 
 
 
 
 
 
Kurant is free to update and change these Terms 
of Use at any time with immediate effect. Each 
user should, therefore, review the website 
regularly for the latest version of these Terms of 
Use. 

βιντεοσκοπημένου υλικού, για δημόσιους ή 
εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται να 
διανέμεται, να τροποποιείται, να μεταδίδεται, να 
επαναχρησιμοποιείται ή να δημοσιεύεται χωρίς 
τη ρητή άδεια της Kurant, εκτός εάν και εφόσον 
αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο. 

Ούτε η Kurant ούτε τρίτοι που εμπλέκονται στην 
εγκατάσταση, δημιουργία ή μετάδοση του 
δικτυακού τόπου ευθύνονται για οποιαδήποτε 
ζημία (συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης ιού 
από τον υπολογιστή σας) που προκύπτει από την 
πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή την ενδεχόμενη 
αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου. 

Οι διασταυρούμενες παραπομπές ("σύνδεσμοι") 
από αυτόν τον ιστότοπο σε ιστότοπους τρίτων δεν 
πρέπει να εκλαμβάνονται ως σύσταση της Kurant 
για την αντίστοιχη εταιρεία, τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες της. Η Kurant δεν έχει ελέγξει όλους 
τους ιστότοπους τρίτων και δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή άλλους 
συνδέσμους που βρίσκονται εκεί. Η χρήση ενός 
συνδέσμου γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που 
παρέχετε στην Kurant μέσω της ιστοσελίδας ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφεξής 
"Μεταδόσεις") θεωρούνται μη εμπιστευτικές και 
μη προστατευόμενες από πνευματικά 
δικαιώματα και ιδιοκτησία. Η Kurant και οι 
θυγατρικές της μπορούν να χρησιμοποιούν όλες 
τις μεταδόσεις για οποιονδήποτε σκοπό, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, 
αποκάλυψης, μετάδοσης και δημοσίευσης. 
Απαγορεύεται η μετάδοση απειλητικού, 
προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, 
πορνογραφικού, ανήθικου ή άλλως παράνομου 
περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο ή η διανομή 
του από αυτόν τον ιστότοπο. Αναφερόμαστε 
επίσης στην πολιτική απορρήτου μας, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης 
www.kurant.at/en/imprint/. 

Η Kurant έχει το δικαίωμα να ενημερώνει και να 
αλλάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα 
στιγμή με άμεση ισχύ. Συνεπώς, κάθε χρήστης θα 
πρέπει να ελέγχει τακτικά τον ιστότοπο για την 
τελευταία έκδοση των παρόντων Όρων χρήσης. 

 


