Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών XtraMath
Οι περιληπτικές ενότητες, με αυτή τη μορφή, εξηγούν σε τι συμφωνείτε με απλή γλώσσα, αλλά
δεν αποτελούν μέρος των όρων.
Με τη χρήση του XtraMath συμφωνείτε με όλους τους όρους μας.
Αποδοχή όρων. Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Με τη
δημιουργία ενός λογαριασμού στο XtraMath, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και
συμφωνήσει να δεσμευθείτε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Όντας γονέας,
κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός, με την εγγραφή του παιδιού/μαθητή σας για τη χρήση του XtraMath,
συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, σχετικά με τη χρήση του XtraMath από το
παιδί/μαθητή σας.
Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για την XtraMath. Εξηγούμε πώς
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί νομικά μέρος
αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.
1. Απόρρητο. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς η XtraMath συλλέγει, χρησιμοποιεί και
αποκαλύπτει δεδομένα χρήστη Καλύπτει επίσης τις πρακτικές αποθήκευσης, ασφάλειας,
διατήρησης και διαγραφής δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου της XtraMath ενσωματώνεται
στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών (συλλογικά οι "Όροι").
Οι λογαριασμοί μαθητών μπορούν να δημιουργηθούν μόνο από τον γονέα, τον κηδεμόνα ή τον
δάσκαλο του μαθητή. Πρέπει να είστε ειλικρινείς όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε ένα
λογαριασμό.
2. Λογαριασμοί χρηστών. Κανένα άτομο κάτω των 13 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή κάτω
από την ηλικία των 16 ετών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορεί να δημιουργήσει δικό
του λογαριασμό. Ένας γονέας, κηδεμόνας ή δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό
μαθητή για κάθε παιδί κάτω από αυτά τα όρια ηλικίας, για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το
XtraMath.
Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στο XtraMath, είτε κατά την εγγραφή σας είτε σε
οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Όντας γονέας,
κηδεμόνας ή δάσκαλος, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν θα μας δώσετε πληροφορίες για
οποιοδήποτε παιδί/μαθητή, εκτός εάν έχετε τη νομική εξουσιοδότηση να το κάνετε. Με την
εγγραφή του παιδιού/μαθητή σας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους, για λογαριασμό
του παιδιού/μαθητή σας, που συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση

του XtraMath από το παιδί/μαθητή. Αναγνωρίζετε ότι το XtraMath δεν μπορεί να εγγυηθεί την
ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη και ότι το
XtraMath δεν είναι υποχρεωμένο να επαληθεύει την ακρίβεια οποιασδήποτε τέτοιας
πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού οποιουδήποτε χρήστη ότι είναι γονέας ή
δάσκαλος ενός παιδιού/μαθητή.
Η χρήση σας του XtraMath πρέπει να είναι νόμιμη και λογική. Δεν πρέπει να ενεργείτε με δόλο
ή να κάνετε ζημιά στο XtraMath.
3. Απαγορευμένες συμπεριφορές. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες XtraMath
για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, για εμπορικά κέρδη ή με τρόπους που απαγορεύονται από
τους παρόντες όρους. Σε αυτές περιλλαμβάνονται ενδεικτικά:
a. Δεν θα χρησιμοποιήσετε το XtraMath κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, κρατικού,
εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων που διέπουν
την προστασία δεδομένων και το απόρρητο.
b. Δεν θα προσποιηθείτε ότι είστε κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα, δεν θα ισχυριστείτε
ψευδώς ότι έχετε σχέση με άλλο πρόσωπο ή οντότητα, δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση
στους λογαριασμούς XtraMath άλλων χωρίς άδεια και δεν θα εκτελέσετε οποιαδήποτε
άλλη δόλια δραστηριότητα.
c. Δεν θα χρησιμοποιήσετε το XtraMath για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή σκοπό, εκτός
εάν το έχει επιτρέψει ρητά η XtraMath γραπτώς.
d. Δεν θα παρεμβείτε σκόπιμα και δεν θα βλάψετε τη λειτουργία του XtraMath με
οποιονδήποτε τρόπο. Οι εν λόγω παρεμβολές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη συμμετοχή
σε τυχόν επιθέσεις τύπου "άρνησης εξυπηρέτησης", τη μεταφόρτωση ή, με άλλο τρόπο,
τη διάδοση ιών, λογισμικού που προβάλει διαφημίσεις ή άλλου κακόβουλου κώδικα.
Μπορείτε να κλείσετε το λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το XtraMath
ανά πάσα στιγμή. Αντίστοιχα, μπορούμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή να σταματήσουμε
να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορεί να
ισχύουν ακόμα και μετά τον τερματισμό.
4. Τερματισμός Υπηρεσιών. Μπορείτε να τερματίσετε τους όρους και τον λογαριασμό που
δημιουργήσατε για τον εαυτό σας ή το παιδί/μαθητή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν ένας
λογαριασμός για το παιδί σας δημιουργήθηκε βάσει της εξαίρεσης "σχολικού υπαλλήλου", της
νομοθεσίας για τα Οικογενειακά εκπαιδευτικά δικαιώματα και του νόμου για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής (FERPA) των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να ζητήσετε τον τερματισμό από το
σχολείο του παιδιού σας που δημιούργησε το λογαριασμό. Για να τερματίσετε ένα λογαριασμό,
πρέπει να στείλετε email στη διεύθυνση erika@xtramath.org και να διακόψετε τη δική σας (ή τη
χρήση του παιδιού/μαθητή σας) από οποιοδήποτε και όλα τα τμήματα του XtraMath.
Η XtraMath, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να
τερματίσει οποιοδήποτε λογαριασμό και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση

του XtraMath, με ή χωρίς αιτία (όπως παραβίαση των παρόντων όρων). Ο εν λόγω τερματισμός
θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού σας ή της
πρόσβασης στο λογαριασμό σας και την κατάσχεση και την παραίτηση από όλα τα αρχεία στο
λογαριασμό σας.
Η XtraMath διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα,
κάποια ή όλες τις υπηρεσίες του XtraMath. Συμφωνείτε ότι η XtraMath δεν θα ευθύνεται σε εσάς
ή σε τρίτους για οποιοδήποτε ανάλογο τερματισμό.
Με τον τερματισμό των όρων, οποιαδήποτε διάταξη η οποία, λόγω της φύσης ή των ρητών
όρων της, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, θα επιβιώσει οποιουδήποτε τερματισμού ή λήξης.

Δεν επιτρέπεται να κάνετε κατάχρηση της επωνυμίας της XtraMath, συμπεριλαμβανομένων των
εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων.
5. Πνευματική ιδιοκτησία. Τα γραφικά, τα λογότυπα, ο πηγαίος κώδικας, τα σχέδια και το
περιεχόμενο της XtraMath προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας,
όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και την εμπορική περιβολή. Το όνομα
XtraMath είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα βάσει της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η χρήση σας του XtraMath δεν σας δίνει άδεια χρήσης των σημάτων μας ή άδεια να
δημιουργήσετε παράγωγα έργα. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να
μεταφράσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση το XtraMath, εκτός και μόνο στο
βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την XtraMath ή στον βαθμό που ο προαναφερόμενος
περιορισμός απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, να απομεταγλωττίσετε, να
αποσυναρμολογήσετε ή να επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα
του XtraMath ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός και μόνο στο βαθμό που η δραστηριότητα
αυτή επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον περιορισμό αυτό.
Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε το XtraMath αξιόπιστο και
ακριβές, οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες "ως έχει" και μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας.
6. Αποποίηση ευθυνών εγγύσης. Η δική σας και η χρήση του παιδιού/μαθητή σας του
XtraMath γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το XtraMath και όλα τα μέρη και οι
υπηρεσίες του, παρέχονται στη βάση του "ως έχει", "ως διατίθεται" και "με όλες τις κακοτεχνίες".
Η XtraMath αποποιείται κάθε εγγύηση και προϋποθέσεις, νόμιμες, ρητές είτε σιωπηρές, στο
μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καμία συμβουλή ή πληροφορίες
που αποκτήθηκαν από εσάς από την XtraMath δεν θα δημιουργήσει καμία εγγύηση που δεν

αναφέρεται ρητά εδώ. Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, η XtraMath δεν εγγυάται ρητά ότι:
α) Το XtraMath θα ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες απαιτήσεις ή προσδοκίες,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικών σας, β) Το XtraMath ή οποιαδήποτε δεδομένα,
περιεχόμενο χρήστη, λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προσφέρονται από ή
μέσω του XtraMath θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς, χωρίς σφάλματα, ιούς ή άλλα
επιβλαβή στοιχεία, γ) Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του XtraMath θα είναι
ακριβή ή αξιόπιστα, δ) Η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή
άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω του XtraMath θα ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες σας ή ε) Οποιαδήποτε λάθη ή τυχόν προβλήματα με τις υπηρεσίες της XtraMath θα
διορθωθούν.
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η δική σας ή η χρήση του παιδιού/μαθητή σας του XtraMath
γίνεται κατά τη δική σας κρίση και ευθύνη και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για
οποιαδήποτε ζημιά στην περιουσία σας, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστή, του
τηλεφώνου ή της προσωπικής σας ηλεκτρονικής συσκευής, ή απώλεια δεδομένων που
προέκυψε από αυτή.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν τα πράγματα πάνε στραβά ή δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
σας.

7. Περιορισμός Ευθύνης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,
σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αμέλειας, η XtraMath ή οι συνδεδεμένοι
εργολάβοι της, οι υπαλλήλοι, οι αντιπρόσωποι και τρίτοι προμηθευτές, δικαιοπάροχοι, και οι
συνεργάτες της δεν θα ευθύνονται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συμπτωματικές, αποθετικές,
τιμωρητικές, εξαρτήσεις ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους
παρόντες Όρους ή τη χρήση σας του (ή την αδυναμία χρήσης) XtraMath, ή οποιεσδήποτε
αλληλεπιδράσεις με το XtraMath.
Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της XtraMath ή των συνδεδεμένων εργολάβων της, των
υπαλλήλων, των πρακτόρων και των τρίτων προμηθευτών της, των δικαιοπαρόχων, και των
συνεργατών της απέναντί σας για όλες τις ζημίες, τις απώλειες, και τις αιτίες δράσης που
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση σας του (ή την αδυναμία
χρήσης) XtraMath, ή οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις με το XtraMath, δεν θα υπερβαίνουν το
ποσό που καταβλήθηκε από εσάς, αν υφίσταται, για την πρόσβαση στο XtraMath, κατά τους
δώδεκα μήνες ακριβώς πριν από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως ή εκατό δολάρια,
οποιοδήποτε είναι όποιο είναι μεγαλύτερο.
Εσείς και η XtraMath συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αιτία αγωγής που προκύπτει από ή
σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση σας του (ή την αδυναμία χρήσης) XtraMath, ή
οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις με το XtraMath, πρέπει να ξεκινήσει εντός ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, μετά

την εμφάνιση της αιτίας αγωγής. Η αποτυχία να ξεκινήσει η αιτία αγωγής εντός της προθεσμίας
αυτής, θα καταλήξει σε ένα μόνιμο εμπόδιο για την αιτία της αγωγής.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες από τη χρήση του XtraMath.
8. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μην βλάψετε την
XtraMath, τους συνδεδεμένους εργολάβους της, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και
τους τρίτους προμηθευτές, δικαιοπάροχους και τους συνεργάτες της, από τυχόν αξιώσεις,
απώλειες, ζημίες, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών χρεώσεων και
εξόδων), που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση ή κατάχρηση του XtraMath, οποιαδήποτε
παραβίαση των Όρων ή οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων, των εγγυήσεων και των
διακηρύξεων που γίνονται εδώ, είτε από εσάς είτε από οποιοδήποτε παιδί/μαθητή που
σχετίζεται με εσάς. Η XtraMath διατηρεί το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβει την
αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος, για το οποίο πρέπει να
αποζημιώσετε την XtraMath και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση της XtraMath
για αυτούς τους ισχυρισμούς. Η XtraMath θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας
ειδοποιήσει σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία όταν ενημερωθεί
αντίστοιχα.
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε αυτούς τους όρους, αλλά θα ειδοποιήσουμε εκ των
προτέρων για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές.
9. Τροποποίηση Όρων. Η XtraMath διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να
αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα των Όρων ανά πάσα στιγμή.
Θα παρέχουμε ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές στον ιστότοπό μας και στις εφαρμογές μας
για κινητά. Η συνεχιζόμενη χρήση του XtraMath από εσάς ή το παιδί/μαθητή σας μετά την
ανάρτηση των αλλαγών αποτελεί την δεσμευτική αποδοχή σας για τις εν λόγω αλλαγές. Για
οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στους Όρους, το XtraMath θα καταβάλει εύλογη
προσπάθεια να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων για τους τροποποιημένους Όρους, όπως με
ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που σχετίζεται με το λογαριασμό
σας (ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για την παράδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) ή αναρτώντας μια ειδοποίηση στον ιστότοπο του XtraMath. Οι διαφορές που
προκύπτουν βάσει αυτών των Όρων θα επιλυθούν σύμφωνα με την έκδοση των όρων που
ισχύουν κατά τον χρόνο εμφάνισης της διαφοράς.
Οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον μας πρέπει να κατατεθούν στην περιφέρεια King County,
στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.
10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται
σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της
σύγκρουσης δικαίου. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε δράση σε νόμο ή στα ίδια κεφάλαια που
προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του
XtraMath, ή οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις με το XtraMath, θα υποβληθεί μόνο στα κρατικά ή

ομοσπονδιακά δικαστήρια και στην περιφέρεια King County, της πολιτείας της Ουάσινγκτον, και
διά του παρόντος συμφωνείτε και να υποβληθείτε στην προσωπική και αποκλειστική
δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς προσφυγής στην δικαιοσύνη για κάθε
τέτοια ενέργεια.
Όλες οι αξιώσεις σας κατά της XtraMath πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με την παρούσα
ενότητα 10. Όλα τα αιτήματα που κατατίθενται ή έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα ενότητα
10 θα θεωρείται ότι καταχωρήθηκαν εσφαλμένα. Εάν υποβάλετε ένα αίτημα αντίθετο με την
παρούσα ενότητα 10, η XtraMath μπορεί να εισπράξει δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που
σχετίζονται με την απόρριψη του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η XtraMath αας έχει
κοινοποιήσει εγγράφως για την εσφαλμένη καταχώρηση του αιτήματος, και έχετε αποτύχει να
αποσύρετε άμεσα το αίτημα.
Αυτές οι τελικές διατάξεις καθιστούν τους Όρους μας πιο δεσμευτικούς. Όπως και όλα τα άλλα,
ισχύουν επίσης και για την πολιτική απορρήτου μας.
11. Παραίτηση δικαιώματος. Η αποτυχία της XtraMath να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε
δικαίωμα ή διάταξη των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη.
Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή
και υπογεγραμμένη από την XtraMath.
12. Διαχωρισμός. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων καταστεί παράνομη, άκυρη ή για
οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε η διάταξη αυτή θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί από τους
Όρους στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την
εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων.
13. Επικεφαλίδες και Περιλήψεις. Οι αναφορές των τίτλων και οι περιλήψεις των ενοτήτων
του παρόντος είναι μόνο για λόγους ευκολίας, δεν αποτελούν μέρος των Όρων και δεν
θεωρείται ότι περιορίζουν ή επηρεάζουν οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος.
14. Ολόκληρη η Συμφωνία. Οι παρόντες Όροι και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ Εσάς και της XtraMath, οι οποίες
σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος και δεν θα τροποποιηθούν παρά μόνο με έγγραφη
υπογραφή από τα δύο μέρη, ή από μια αλλαγή στους Όρους ή στην Πολιτική Απορρήτου, όπως
ορίζεται στο παρόν.
15. Εκχώρηση. Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε δικαιώματα και οι άδειες που χορηγούνται
στο παρόν, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς χωρίς προηγούμενη
γραπτή συναίνεση της XtraMath, αλλά μπορούν να εκχωρηθούν από τη, XtraMath χωρίς
συναίνεση ή περιορισμό. Οποιδήποτε εκχώρηση επιχειρηθεί να γίνει κατά παράβαση των Όρων
θα είναι άκυρη.

Αυτοί οι όροι ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018, και αντικαθιστούν τους προηγούμενους όρους
παροχής υπηρεσιών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στέλνοντας email στη διεύθυνση maria@xtramath.org.

