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ΚΩΔ. : 

                                                                                                                                    

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ :   Ακινα         /      /                                                
 
Α.   Η  Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία New Security D.Ph  διακζτει ςτθν ζδρα τθσ Χανίων 61 ςτον Άγιο 
Δθμιτριο Αττικισ κατάλλθλο τεχνολογικό εξοπλιςμό και ςυγκεκριμζνα Κζντρο Λιψθσ και Επεξεργαςίασ Σθμάτων  
Εικόνασ και Συναγερμοφ από τα εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα αςφαλείασ, που αποςτζλλουν ςιματά τουσ ςε αυτό, μζςω 
του κωδικοποιθτι επιλογζα που το κάκε ζνα διακζτει. Με τθ ςφμβαςθ αυτι, θ New Security D.Ph. αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ, ζναντι μθνιαίασ ςυνδρομισ, να ενθμερϊςει τθλεφωνικά τθν Αςτυνομικι Αρχι και τα οριςκζντα και 
δθλωκζντα από τον ςυνδρομθτι εξουςιοδοτθμζνα άτομα που του υπζδειξε ο ςυνδρομθτισ. – ποιο αναλυτικά :  
 
Β.  Ο Πελάτησ υνδρομητήσ     _________________________________________________________ 
 
Με Διακριτικό Σίτλο  ___________________________________________________ 
 
Διεφθυνςη   __________ ______________________ Αρ,_________ 
 
Πόλη __________________________Σ.Κ. _____________ Νομόσ  ________________________________ 
 
Επάγγελμα ___________________________________ΑΦΜ __________________ΔΟΤ__________ 
 
Σηλζφωνα ____________________________________________Fax_________________________ 
 
  ρητά ςυμφώνηςαν τα εξήσ:  
 
 
 
 
 Ο πελάτησ ςυνδρομητήσ θα πρζπει να  επιλζξει  το πρόγραμμα ςφνδεςησ με τισ αντίςτοιχεσ υπηρεςίεσ  
                                           

 START PLUS                         HOME PLUS             CONNECT PLUS                ΑΛΛΟ - Επιπλζον Τπηρεςίεσ 
ΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΟΥ  ΕΡΙΛΕΞΑΤΑΤΕ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΑΙΤΗΤΕΣ 
ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ.   
 

                                

Ο πελάτθσ ςυνδρομθτισ _________________________  και θ New Security D.Ph. ςυμφωνοφν και αποδζχονται 

τα παρακάτω :   

Το ποςό του προγράμματοσ _____PLUS για το οποίο θ New Security D.Ph. κα εκδίδει Τιμολόγιο  Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν ι απόδειξθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν προςαυξθμζνθ με το αντίςτοιχο ΦΡΑ ορίηεται ςτο ποςό    
……………..€     και  κα καταβάλλεται κάκε εξάμθνο, κάκε τρίμθνο ι ετθςίωσ και κα προπλθρϊνετε από τον 
πελάτθ ςυνδρομθτι. Το παρόν ςυμφωνθτικό κα αναπροςαρμόηετε ετθςίωσ αυτοδικαίωσ και θ λιξθ του 
παρόντοσ κα γίνετε μόνο εγγράφωσ βλζπε παράγραφο 8. 
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 1. Τα ςιματα που λαμβάνει θ New Security D.Ph. από τουσ ςυνδεδεμζνουσ πελάτεσ ςυνδρομθτζσ τα αξιοποιεί 
και ειδοποιεί ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ, τισ Αςτυνομικζσ αρχζσ και τα δθλωκζντα από τον ςυνδρομθτι 
τθλζφωνα βοθκείασ, όπωσ αυτά προκφπτουν από το ειδικό ζντυπο *ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΟΜΗΤΗ ΚΕΝΤΟΥ ΛΗΨΕΩΣ 
ΣΗΜΑΤΩΝ.   
 2. Ο πελάτθσ – ςυνδρομθτισ υποχρεοφται να ειδοποιιςει γραπτϊσ τθν New Security D.Ph. ςε περίπτωςθ  
αλλαγισ των τθλεφωνικϊν αρικμϊν που ζχει δθλϊςει ωσ τθλζφωνα βοθκείασ.  
 3. Η New Security D.Ph. δεν ευκφνεται εφόςον χρειαςτεί να ειδοποιιςει τα δθλωκζντα από τον πελάτθ 
τθλζφωνα βοθκείασ και τθν ςυγκεκριμζνθ ϊρα δεν απαντοφν ςτθν  κλιςθ ι είναι λάκοσ ο αρικμόσ. Εάν κάποιοσ 
από τουσ ειδοποιοφμενουσ απαντιςει τότε θ υποχρζωςθ τθσ New Security D.Ph ζχει εκτελεςτεί. Η ςειρά κλιςθσ 
των ειδοποιοφμενων δεν είναι δεςμευτικι. 
 4. Η ςφνδεςθ με το Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων γίνεται μζςω τθσ υπάρχουςασ τθλεφωνικισ γραμμισ, του πελάτθ 
ι μζςω Διαδικτφου  από το ροφτερ ι ςυςκευισ GPRS με προπλθρωμζνθ κάρτα SIM, του πελάτθ - ςυνδρομθτι ο 
οποίοσ ζχει και  τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ κακισ λειτουργίασ του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου και 
οποιοδιποτε προβλιματοσ ι από επζμβαςθ τρίτων ςτθν τθλεφωνικι ςφνδεςθ, που ενδεχομζνωσ να ζχει ωσ 
ςυνζπειά του, τθ μθ αποςτολι / λιψθ ςιματοσ ςτο Κζντρο Λιψθσ Σθμάτων. Η  New Security D.Ph κα καταβάλει 
κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν αδιάλειπτθ καλι ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ κακϊσ και για τθν καλι 
λειτουργία του δικτφου τθσ, κακϊσ θ λιψθ ςθμάτων γίνετε ταυτόχρονα ςε δφο κζντρα λιψεωσ Σθμάτων  Ακινα 
και Θεςςαλονίκθ.  
5. Η New Security D.Ph. δεν ευκφνεται ςε περίπτωςθ κακισ λειτουργίασ του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου ΟΤΕ ι 
άλλου παρόχου, κακϊσ και των χρεϊςεων που κα προκφψουν από τον ΟΤΕ ι άλλον πάροχο, ςτθν προςπάκεια 
του ςυςτιματοσ να ςτείλει το ςιμα. Κακϊσ και οποιοδιποτε προβλιματοσ προκφψει από τον ίδιο τον πελάτθ ι 
από επζμβαςθ τρίτων που κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μθ λιψθ ςιματοσ ςτο Κζντρο Λιψθσ Σθμάτων τθσ New 
Security D.Ph. Η New Security D.Ph. προτείνει ςτουσ πελάτεσ – ςυνδρομθτζσ  ςφνδεςθ με το πρόγραμμα 
απεριόριςτα αςτικά – υπεραςτικά.  
 6.  Ο πελάτθσ – ςυνδρομθτισ υποχρεοφται να ςυντθρεί το ςφςτθμα αςφαλείασ μία φορά το χρόνο και να 
παραδίδει ςτθν Εταιρία ετιςια βεβαίωςθ ςυντιρθςθσ υπογεγραμμζνθ από τον Εγκαταςτάτθ, ότι το ςφςτθμα 
αςφαλείασ λειτουργεί άριςτα. Η New Security D.Ph. δεν ευκφνεται για τθν κακι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ 
ςυναγερμοφ με αποτζλεςμα τθ μθ λιψθ του ςιματοσ.  Η New Security D.Ph. δεν ευκφνεται για τεχνικά κζματα – 
τεχνικι υποςτιριξθ κακϊσ μόνοσ αρμόδιοσ & υπεφκυνοσ είναι ο εγκαταςτάτθσ και κα ενθμερϊνεται  μόνον ο 
εγκαταςτάτθσ για οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα. Ο εγκαταςτάτθσ και μόνον αυτόσ κα επικοινωνεί  με τον 
πελάτθ ςυνδρομθτι για τθν επίλυςθ τεχνικϊν προβλιματων.  
 7. Ο εγκαταςτάτθσ είναι ο μόνοσ αρμόδιοσ για τον πελάτθ ςυνδρομθτι είτε πρόκειται για πϊλθςθ- επζκταςθ - τεχνικι 
υποςτιριξθ. Ο εγκαταςτάτθσ μπορεί να μεταφζρει το πελατολόγιο του  ςε οποιοδιποτε κζντρο λιψεωσ ςθμάτων 
επικυμεί., χωρίσ καμία επίπτωςθ. 
  8. Σε περίπτωςθ που ο πελάτθσ ςυνδρομθτισ επικυμεί τθν διακοπι των υπθρεςιϊν από το Κζντρο Λιψεωσ 
Σθμάτων τθσ New Security D.Ph. αυτό κα γίνεται για λόγουσ αςφαλείασ  μόνον εγγράφωσ, και κα αποςτζλλεται 
ςτο email centralstation@newsecurity.gr  μαηί με τθν ταυτότθτα του ιδίου (φωτοτυπία). Στθ ςυνζχεια κα 
προγραμματιςτεί επίςκεψθ από τον εγκαταςτάτθ ςτο χϊρο του πελάτθ  ςυνδρομθτι για τθν αποςφνδεςθ του 
κωδικοφ αναγνϊριςθσ.  
9.  Ο πελάτθσ – ςυνδρομθτισ υποχρεοφται να προκαταβάλει τθ ςυνδρομι εντόσ 20 θμερϊν πριν τθν λιξθ τθσ. 
Με το πζρασ των 20 θμερϊν κα γίνεται διακοπι τθσ υπθρεςίασ. 
Ο πελάτθσ ςυνδρομθτισ κα χρεϊνεται τθν ςυνδρομι ζωσ ότου αποςυνδζςει από  το ςφςτθμα αςφαλείασ του 
τον *κωδικό αναγνϊριςθσ που ζχει λάβει από το Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων (βλ. παρ.8.) Ο κωδικόσ αναγνϊριςθσ 
είναι ο προγραμματιςμζνοσ κωδικόσ που ςτζλνει όλα τα ςιματα ςυναγερμοφ ςτο Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων  τθσ 
New Security D.Ph. 
10.   Ο πελάτθσ – ςυνδρομθτισ υποχρεοφται να διαφυλάξει τον προςωπικό κωδικό κα του δοκεί από το Κζντρο 
Λιψεωσ Σθμάτων τθσ New Security D.Ph.. Θα ονομάηετε *κωδικόσ αναγνϊριςθσ. Ο κωδικόσ αναγνϊριςθσ είναι ο 
προγραμματιςμζνοσ κωδικόσ που ςτζλνει όλα τα ςιματα ςυναγερμοφ ςτο Κζντρο Λιψεωσ τθσ New Security 
D.Ph. και κα ηθτείται μόνο από το Κζντρο Λιψεωσ. ΠΡΟΟΧΗ ο κωδικόσ για τον χειριςμό του ςυςτιματοσ και ο 
κωδικόσ αναγνϊριςθσ είναι διαφορετικοί κωδικοί και ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να τουσ γνωρίηει κανζνασ 
άλλοσ.  Ο πελάτθσ ςυνδρομθτισ είναι απολφτωσ υπεφκυνοσ τόςο για τθν ΑΡΟΗΤΗ χριςθ αυτοφ του κωδικοφ, όςο 
για όποια άλλθ από τισ λεπτομζρειεσ του παρόντοσ, κακϊσ και για τθν εφ’ εξισ ιςχφ των ςχετικϊν με το ςφςτθμα 
ςτοιχείων που αναγράφει  το παρόν. 

11. Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ New Security D.Ph. αφοροφν μόνο τον προςτατευόμενο χϊρο του οποίου θ 

διεφκυνςθ αναγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό και μόνον.  Ωσ εκ τοφτου ο ςυνδρομθτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι 

να παραχωριςει ςε τρίτο οποιοδιποτε από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ που αναγράφονται ςτο ςυμφωνθτικό.  

12. Ο ςυνδρομθτισ, για κάκε πλθροφορία μπορεί να επικοινωνεί με το ΚΕΝΤΟ τθσ New Security D.Ph. ςτο 

τθλζφωνο *210 99 52 390 * χρθςιμοποιϊντασ τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΙΣΗΣ  που του δόκθκε.  

mailto:centralstation@newsecurity.gr
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13. Πλα τα ςιματα που λαμβάνονται , καταχωροφνται με τθν θμερομθνία και τθν ϊρα λιψεωσ τουσ και είναι 

διακζςιμα από τθν New Security D.Ph. προσ τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ  ζτουσ  από τθν 

θμερομθνία λιψεϊσ τουσ . 

14. Η New Security D.Ph. για τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν μασ, κακϊσ και τθν  αςφάλεια των 

ςυνδρομθτϊν τθσ,  κα  θχογραφεί τισ ςυνομιλίεσ τουσ με το Κζντρο Λιψθσ  Σθμάτων. 
15. Για τθν ενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ New Security D.Ph.,  ο πελάτθσ   υποχρεοφται να  προςκομίςει 
υπογεγραμμζνο το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, μεταξφ εγκαταςτάτθ, ςυνδρομθτι πελάτθ & New Security D.Ph.  
16. Η New Security D.Ph. ουδεμία ευκφνθ ζχει για τθν αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν όταν αυτό οφείλεται ςε 
ανωτζρα βία, όπωσ ενδεικτικά: απεργίεσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ,  πόλεμο (είτε ζχει κθρυχκεί, είτε όχι), 
ταραχζσ, πράξεισ δολιοφκοράσ, κεομθνίεσ, ςειςμοφσ, εκριξεισ, πυρκαγιζσ, εμπορικοφσ αποκλειςμοφσ, απεργίεσ, 
κ.α.  
17.  Η New Security D.Ph. το δικαίωμα να εκχωριςει μζροσ ι και το ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ ςε άλλθ 
διεφκυνςθ  χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του πελάτθ. Οι υπθρεςίεσ  και οι υποχρεϊςεισ τθσ κα παραμείνουν 
όπωσ αναγράφονται ςτο παρόν ςυμφωνθτικό. 
18. Ο πελάτθσ - ςυνδρομθτισ παρζχει ςτθ New Security D.Ph το δικαίωμα επεξεργαςίασ προςωπικϊν του δεδομζνων 
(τθλεφϊνου, προςωπικϊν ςτοιχείων, κωδικϊν, email κλπ) ςτα πλαίςια πάντα τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν  αςφαλείασ 
που με το παρόν  αναλαμβάνει ζναντι του πελάτθ - ςυνδρομθτι.  
19.Ο πελάτθσ - ςυνδρομθτισ αναγνωρίηει και αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι οι παρόντεσ όροι και ο εκάςτοτε ιςχφων 
τιμοκατάλογοσ , αποτελοφν τθν πλιρθ ςυμφωνία των μερϊν που αφορά ςτθν τιμολόγθςθ του από τθν New Security 
D.Ph. και ο εκάςτοτε εκδιδόμενοσ λογαριαςμόσ , αποτελεί πλιρθ απόδειξθ τθσ οφειλισ του ςτθν New Security D.Ph. 
 
 Το ζγγραφο αυτό, διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ αφοφ ςυμπλθρϊκθκαν και 
επιλζχκθκαν όλα τα ςτοιχεία ςε δφο όμοια αντίτυπα και ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ πιρε από ζνα αφοφ πρϊτα 
διαβάςτθκαν και ζγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι του παρόντοσ.  
 Ο πελάτθσ ςυνδρομθτισ  ενθμερϊκθκε από τον εγκαταςτάτθ του -  για τθν παροχι ι μθ  ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ –   και 
παρζλαβε όλεσ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ χριςθσ & ςυμπεριφοράσ.  
Οποιαδιποτε διαφορά   κα ανακφπτει μεταξφ τθσ NEW SECURITY D.PH και του Συνδρομθτι , εφόςον δεν επιλφεται 
με φιλικό διακανονιςμό , κα επιλφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια. 
 
                                                     
 
             
 
 
                                                                          ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
      
 
NEW SECURITY D.PH. - IKE                                   Εγκαταςτάτησ                              Ρελάτθσ Συνδρομθτισ  


