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Μόλις αγοράσατε μια νέα συσκευή Acer. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!  Για να σας εκφράσει την 

ευγνωμοσύνη της, η Acer σε συνεργασία με το Dropbox σάς προσφέρει 25 GB επιπλέον χώρο 

αποθήκευσης στο Dropbox για ένα έτος δωρεάν ("Προσφορά"). Πριν διεκδικήσετε το χώρο σας, πρέπει 

να έχετε κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτήν την προωθητική ενέργεια 

("Όροι της Προσφοράς"). Οι Όροι της Προσφοράς συμπληρώνουν τους πάγιους Όρους και 

προϋποθέσεις, την Πολιτική αποδεκτής χρήσης και την Πολιτική απορρήτου του Dropbox ("Πάγιοι όροι") 

που ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών του Dropbox από εσάς.  Διεκδικώντας την Προσφορά, 

συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους της προσφοράς και με τους Πάγιους όρους μας. Οι όροι που εδώ 

γράφονται με κεφαλαίο αλλά δεν ορίζονται έχουν τη σημασία που δίνεται στους Πάγιους όρους μας. 

 

Δικαίωμα διεκδίκησης της Προσφοράς 

 

Αυτή η Προσφορά παρέχεται τόσο σε νέους όσο και σε προϋπάρχοντες χρήστες του Dropbox που 

αγοράζουν και δηλώνουν μια νέα και κατάλληλη συσκευή Acer.  Μπορείτε να διεκδικήσετε την Προσφορά 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και μπορείτε να την εξαργυρώσετε μόνο μία φορά σε κάθε συσκευή. Δεν 

μπορείτε να διεκδικήσετε την Προσφορά σε μια συσκευή, εάν έχει ανακατασκευαστεί, εάν είναι 

μεταχειρισμένη ή εάν τα δεδομένα της έχουν διαγραφεί και ανακτηθεί. Δεν μπορείτε να συνδυάσετε την 

Προσφορά με άλλες προσφορές. Η Προσφορά είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη. Η Προσφορά δεν 

είναι διαθέσιμη στην Κίνα, την Κούβα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, το Σουδάν, τη Συρία και την περιοχή της 

Κριμαίας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου η υπηρεσία του Dropbox δεν είναι διαθέσιμη, 

υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς ή φορολογείται. 

 

Παροχή χώρου 25 GB 

 

Ο χώρος των 25 GB που προσφέρεται στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας προστίθεται στο βασικό 

όριο των 2 GB που προσφέρεται σε κάθε χρήστη του Dropbox, καθώς και στο χώρο που μπορεί να έχετε 

αποκτήσει προσκαλώντας φίλους, ολοκληρώνοντας την εκμάθηση των βασικών λειτουργιών ή κάνοντας 

άλλες συγκεκριμένες ενέργειες (συνολικά, "Βασικό όριο"). Όταν περάσει το διάστημα του ενός έτους για 

το οποίο διαρκεί η προωθητική ενέργεια, ο διαθέσιμος χώρος σας θα επανέλθει στο Βασικό όριο. 

 

Λήξη μονοετούς διάρκειας της Προσφοράς 

 

Εάν στο τέλος της περιόδου για την οποία διαρκεί η προωθητική ενέργεια τα δεδομένα που έχετε 

αποθηκεύσει στο Dropbox υπερβαίνουν το Βασικό όριο, δεν θα μπορείτε πλέον να προσθέσετε αρχεία 

στο Dropbox και οι συσκευές σας θα πάψουν να συγχρονίζονται. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το 

πρόβλημα ανά πάσα στιγμή, είτε διαγράφοντας αρχεία στο Dropbox μέχρι ο αποθηκευμένες όγκος να 

είναι μικρότερος από το Βασικό όριο είτε κάνοντας αναβάθμιση.  Εάν κάνετε αναβάθμιση, ο χώρος σας 

θα αυξηθεί στο 1 TB και θα έχετε στη διάθεσή σας άλλες σύνθετες λειτουργίες.  

 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade


Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην κάνετε αναβάθμιση, θα σας στείλουμε email στη διεύθυνση email 

που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας και θα σας ζητήσουμε να διαγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία 

σας, ώστε ο όγκος των δεδομένων στο λογαριασμό σας να είναι εντός του Βασικού ορίου.  Εάν δεν το 

κάνετε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος από την αποστολή αυτού του email ειδοποίησης 

(τουλάχιστον 60 ημέρες), το Dropbox διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει οριστικά 

ολόκληρο το λογαριασμό σας μαζί με όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 

δεδομένων εντός του Βασικού ορίου. 

 

 
 


