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Trihes.gr  - Όροι και προϋποθέσεις
διαφήμισης στην ιστοσελίδα μας

1. Επισκόπηση
Οι Όροι και Προϋποθέσεις διαφήμισης του trihes.gr παρέχουν ενημέρωση για 
τα επιτρεπόμενα είδη διαφημιστικού περιεχομένου. Όταν οι διαφημιζόμενοι 
υποβάλλουν τις παραγγελίες τους, οι διαφημίσεις τους ελέγχονται με βάση 
αυτές τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αν πιστεύετε ότι η διαφήμισή σας 
απορρίφθηκε κατά λάθος, ενημερώστε μας.

2. Διαδικασία ελέγχου διαφημίσεων

Πριν εμφανιστούν στο trihes.gr οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ακολουθούν τους Όρους και Προϋποθέσεις διαφήμισης. Οι 
περισσότερες διαφημίσεις ελέγχονται εντός 24 ωρών. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
Τι λαμβάνουμε υπόψη
Κατά τη διαδικασία ελέγχου της διαφήμισης, θα ελέγξουμε τις εικόνες, το 
κείμενο, τη στόχευση της διαφήμισής σας, καθώς και το περιεχόμενο της 
σελίδας προορισμού στην οποία οδηγεί η διαφήμισή σας. Η διαφήμισή σας 
μπορεί να μην εγκριθεί, αν το περιεχόμενο της σελίδας προορισμού δεν είναι 
πλήρως λειτουργικό, δεν αντιστοιχεί στο προϊόν ή στην υπηρεσία που 
προωθεί η διαφήμιση ή δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους Όρους και 
Προϋποθέσεις διαφημίσης του trihes.gr. 
Τι ακολουθεί μετά τον έλεγχο μιας διαφήμισης;
Αφού ελεγχθεί η διαφήμισή σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση που θα σας 
ενημερώνει αν εγκρίθηκε. Αν έχει εγκριθεί θα πρέπει να ολοκληρώσετε την 
αγορά σας και με την εξόφληση θα αρχίσει να προβάλλεται και θα βλέπετε τα 
αποτελέσματά της στη Διαχείριση διαφημίσεων. 
Επεξεργαστείτε τη διαφήμισή σας
Αν δεν εγκριθεί η διαφήμισή σας λόγω προβλημάτων συμμόρφωσης με τους 
Όρους και Προϋποθέσεις διαφημίσης του trihes.gr , μπορείτε να την 
επεξεργαστείτε και να την υποβάλετε ξανά για έλεγχο.
Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης
Αν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφήμισή σας ή αν πιστεύετε ότι η 

          Όροι και προϋποθέσεις διαφήμισης – trihes.gr



        Όροι και προϋποθέσεις διαφήμισης – trihes.gr        

διαφήμισή σας δεν εγκρίθηκε από λάθος, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση 
επικοινωνώντας μαζί μας.

3. Απαγορευμένο περιεχόμενο

Παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να συνιστούν, να διευκολύνουν ή να προωθούν
παράνομα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες. Οι διαφημίσεις που 
στοχεύουν ανήλικους δεν επιτρέπεται να προωθούν προϊόντα, υπηρεσίες ή 
περιεχόμενο που θεωρούνται ακατάλληλα, παράνομα ή μη ασφαλή ή που 
εκμεταλλεύονται, παραπλανούν ή ασκούν χωρίς λόγο πίεση στις στοχευόμενες
ηλικιακές ομάδες.
Πρακτικές διακρίσεων
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις ή να ενθαρρύνουν τις 
διακρίσεις κατά ατόμων με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, όπως η 
φυλή, η εθνικότητα, το χρώμα, η εθνική καταγωγή, η θρησκεία, η ηλικία, το 
φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η οικογενειακή 
κατάσταση, η αναπηρία, η κατάσταση της υγείας ή η γενετική κατάσταση.
Προϊόντα καπνού
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή τη χρήση 
προϊόντων καπνού και σχετικών εξαρτημάτων.
Φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά προϊόντα
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή χρήση παράνομων 
και συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ουσιών ή ναρκωτικών ουσιών.
Μη ασφαλή συμπληρώματα
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή χρήση μη 
ασφαλών συμπληρωμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά την 
αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του trihes.gr.
Όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή χρήση όπλων, 
πυρομαχικών ή εκρηκτικών.
Προϊόντα ή υπηρεσίες για ενηλίκους
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή τη χρήση 
προϊόντων ή υπηρεσιών για ενηλίκους, εξαιρουμένων των διαφημίσεων που 
αφορούν τον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη. Οι 
διαφημίσεις για αντισυλληπτικά πρέπει να επικεντρώνονται στις 
αντισυλληπτικές ιδιότητες του προϊόντος και όχι στη σεξουαλική απόλαυση ή
ενίσχυση. Επίσης, πρέπει να στοχεύουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
Περιεχόμενο για ενηλίκους
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο για ενηλίκους. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το γυμνό περιεχόμενο, οι απεικονίσεις 
ατόμων σε άσεμνες στάσεις ή στάσεις που αφήνουν υπονοούμενα, καθώς και 
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οι δραστηριότητες που είναι υπερβολικά τολμηρές ή σεξουαλικά προκλητικές.
Παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που καταπατά 
ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, όπως πνευματικά δικαιώματα, 
δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων, απορρήτου, δημοσιότητας ή άλλα 
ατομικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Για να καταγγείλετε περιεχόμενο που 
πιστεύετε ότι μπορεί να καταπατά ή να παραβιάζει τα δικαιώματά σας, 
επικοινωνήστε μαζί μας.
Αισθησιακό περιεχόμενο
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν σοκαριστικό, αισθησιακό ή 
υπερβολικά βίαιο περιεχόμενο, ή περιεχόμενο που δείχνει έλλειψη σεβασμού.
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που θεωρεί ως
δεδομένα ή περιέχει υπονοούμενα για προσωπικά χαρακτηριστικά. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι άμεσες ή έμμεσες εμφατικές αναφορές, ή
υπονοούμενα, για τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τα πιστεύω, 
την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σεξουαλικές πρακτικές, το 
φύλο, την αναπηρία, την κατάσταση της υγείας (σωματικής ή ψυχικής), την 
οικονομική κατάσταση, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, το 
ποινικό μητρώο ή το όνομα ενός ατόμου.
Παραπλανητικό ή ψευδές περιεχόμενο
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να έχουν παραπλανητικό, ψευδές ή απατηλό 
περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των παραπλανητικών δηλώσεων, 
προσφορών και επαγγελματικών πρακτικών.
Αμφιλεγόμενο περιεχόμενο
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να έχουν περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται 
αμφιλεγόμενα πολιτικά ή κοινωνικά θέματα για εμπορικούς σκοπούς.
Μη λειτουργική σελίδα προορισμού
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κατευθύνουν τους χρήστες σε μη λειτουργικές 
σελίδες προορισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και το 
περιεχόμενο σελίδων προορισμού που δεν επιτρέπει στους χρήστες να 
απομακρυνθούν από αυτές.
Εξοπλισμός παρακολούθησης
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση κατασκοπευτικών 
καμερών, συστημάτων εντοπισμού για κινητά τηλέφωνα ή άλλου εξοπλισμού 
παρακολούθησης που κρύβεται σε προϊόντα.
Γραμματική και βωμολοχίες
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν βωμολοχίες και σφάλματα 
γραμματικής και στίξης. Τα σύμβολα, οι αριθμοί και τα γράμματα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά.
Ανύπαρκτες λειτουργίες
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Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εικόνες που προβάλλουν 
ανύπαρκτες λειτουργίες.
Προσωπική κατάσταση υγείας
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν εικόνες "πριν και μετά" ή 
εικόνες που παρουσιάζουν απροσδόκητα ή μη πιθανά αποτελέσματα. Το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων δεν επιτρέπεται να έχει αρνητικά υπονοούμενα 
ή να επιχειρεί να δημιουργήσει αρνητική εικόνα στους χρήστες για τον εαυτό 
τους, με στόχο την προώθηση διαιτητικών προϊόντων, προϊόντων απώλειας 
βάρους ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την υγεία. Οι διαφημίσεις για 
προϊόντα υγείας, ευεξίας ή απώλειας βάρους πρέπει να στοχεύουν άτομα 18 
ετών και άνω.
Δάνεια ή προκαταβολές μετρητών που αποπληρώνονται με την επόμενη 
μισθοδοσία
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν δάνεια που αποπληρώνονται την 
επόμενη ημέρα μισθοδοσίας, προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια που προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων ενός 
ατόμου μέχρι την ημέρα που θα πληρωθεί.
Πολυεπίπεδο μάρκετινγκ
Οι διαφημίσεις που προωθούν ευκαιρίες αύξησης του εισοδήματος των 
χρηστών πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά το σχετικό προϊόν ή 
επιχειρηματικό μοντέλο, και δεν επιτρέπεται να προωθούν επιχειρηματικά 
μοντέλα που προσφέρουν άμεση κερδοφορία με ελάχιστη επένδυση, 
συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών πολυεπίπεδου μάρκετινγκ.
Δημοπρασίες
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν δημοπρασίες.
Πλαστά έγγραφα
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν πλαστά έγγραφα, π.χ. πτυχία, 
διαβατήρια, άδεια μετανάστευσης.
Περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας ή ενοχλητικό περιεχόμενο
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που οδηγεί σε 
εξωτερικές σελίδες προορισμού που παρέχουν μη αναμενόμενη ή 
παραπλανητική εμπειρία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η 
παραπλανητική τοποθέτηση διαφημίσεων, π.χ. η χρήση υπερβολικών τίτλων, 
και η προώθηση των χρηστών σε σελίδες προορισμού με ελάχιστο πρωτότυπο 
περιεχόμενο και πληθώρα άσχετου διαφημιστικού περιεχομένου χαμηλής 
ποιότητας.
Κατασκοπευτικό ή κακόβουλο λογισμικό
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν κατασκοπευτικό λογισμικό, 
κακόβουλο λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό οδηγεί σε μη 
αναμενόμενη ή παραπλανητική εμπειρία. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται και οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους που περιέχουν τέτοιου 
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είδους προϊόντα.
Μη εξουσιοδοτημένες συσκευές μετάδοσης ψηφιακών μέσων σε ροή  
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να προωθούν προϊόντα ή αντικείμενα που 
διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ψηφιακά 
μέσα. 
Συνδρομητικές υπηρεσίες
Οι διαφημίσεις για συνδρομητικές υπηρεσίες, καθώς και οι διαφημίσεις για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αρνητικές επιλογές ή αυτόματη 
ανανέωση της συνδρομής, ή διαφημίζονται ως δωρεάν αλλά μετά από κάποιο 
διάστημα απαιτούν την καταβολή πληρωμής, όπως και οι διαφημίσεις μέσω 
κινητών τηλεφώνων ή άλλων φορητών συσκευών, υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις του trihes.gr για τις συνδρομητικές υπηρεσίες.

4. Ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες

Οινοπνευματώδη
Οι διαφημίσεις που προωθούν Οινοπνευματώδη προϊόντα ή αναφέρονται σε 
τέτοιου είδους προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία, καθώς και με τους απαιτούμενους ή καθιερωμένους κώδικες, 
οδηγίες, άδειες και εγκρίσεις, και να χρησιμοποιούν κριτήρια στόχευσης με 
βάση την ηλικία και τη χώρα, τα οποία είναι συμβατά τόσο με τις οδηγίες 
στόχευσης του trihes.gr όσο και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Υπηρεσίες γνωριμιών
Οι διαφημίσεις για διαδικτυακές υπηρεσίες γνωριμιών επιτρέπονται μόνο 
κατόπιν συνενόησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Τζόγος με πραγματικά χρήματα
Οι διαφημίσεις που προωθούν ή διευκολύνουν τον διαδικτυακό τζόγο κάθε 
μορφής μόνο κατόπιν συνενόησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Διαδικτυακά φαρμακεία
Οι διαφημίσεις για διαδικτυακά, και μη, φαρμακεία επιτρέπονται μόνο 
κατόπιν συνενόησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Συμπληρώματα
Οι διαφημίσεις που προωθούν αποδεκτά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά 
συμπληρώματα επιτρέπεται να στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο άτομα 
ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Οι διαφημίσεις που προωθούν τις αιτήσεις για έκδοση πιστωτικής κάρτας ή 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διαπιστευμένων ιδρυμάτων πρέπει να 
περιέχουν σαφείς αναφορές στα σχετικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων του 
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ετήσιου επιτοκίου και των χρεώσεων συναλλαγών, στη σχετική σελίδα 
προορισμού. Οι διαφημίσεις που προωθούν δάνεια ή ασφαλιστικές υπηρεσίες 
δεν επιτρέπεται να ζητάνε ευθέως από τους χρήστες να καταχωρήσουν 
στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων που αφορούν πιστωτικές κάρτες.
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5. Τοποθέτηση

Συνάφεια στοιχείων της διαφήμισης
Όλα τα στοιχεία μιας διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των 
εικόνων ή άλλων μέσων, πρέπει να είναι σχετικά και κατάλληλα για το 
προσφερόμενο προϊόν ή την προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και για το κοινό 
που βλέπει τη διαφήμιση.
Ακρίβεια
Οι διαφημίσεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα την εταιρεία, το προϊόν,
την υπηρεσία ή την επωνυμία που διαφημίζεται.
Σχετικές σελίδες προορισμού
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προωθούνται στο κείμενο της διαφήμισης 
πρέπει να αντιστοιχούν σε αυτά που προωθούνται στη σελίδα προορισμού, και
ο ιστότοπος προορισμού δεν επιτρέπεται να προσφέρει ή να οδηγεί σε 
οποιοδήποτε απαγορευμένο προϊόν ή υπηρεσία.
Διαφημίσεις που ζητούν προσωπικά και οικονομικά στοιχεία
Οι διαφημιζόμενοι δεν επιτρέπεται να δημιουργούν διαφημίσεις με ερωτήσεις 
που ζητάνε τους παρακάτω τύπους πληροφοριών
1. Αριθμοί λογαριασμών
2. Ποινικό μητρώο
3. Οικονομικά στοιχεία
4. Δημόσια έγγραφα ταυτοποίησης
5. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία
6. Ασφαλιστικά στοιχεία
7. Πολιτικές πεποιθήσεις
8. Φυλή ή εθνικότητα
9. Θρησκεία
10. Σεξουαλικός προσανατολισμός
11. Συμμετοχή σε συνδικάτο
12. Ονόματα χρήστη ή κωδικοί πρόσβασης
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να ζητάνε ονόματα χρήστη και κωδικούς 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρήστη και των κωδικών 
πρόσβασης για υπάρχοντες και νέους λογαριασμούς, χωρίς την προηγούμενη 
άδεια του trihes.gr. Αν θέλετε να κατευθύνετε τους χρήστες να δημιουργήσουν
λογαριασμό στον ιστότοπο ή στην υπηρεσία σας, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τον στόχο Κλικ στον ιστότοπο ή Μετατροπές στον ιστότοπο 
κατά την προβολή των διαφημίσεών σας.
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6. Χρήση των στοιχείων επωνυμίας μας

Υποστήριξη από τις trihes.gr
Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να υπονοούν οποιαδήποτε υποστήριξη εκ 
μέρους του trihes.gr.
Στοιχεία επωνυμίας του trihes.gr
Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να κάνουν αναφορά στο "trihes.gr".
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
Οι διαφημίσεις και σελίδες προορισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το 
περιεχόμενο που προστατεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και τα 
εμπορικά σήματα του trihes.gr, ή άλλα σήματα παρόμοια με αυτά του trihes.gr.

7. Περιορισμοί στη χρήση δεδομένων

1. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα που συλλέγετε ή λαμβάνετε από 
τις διαφημίσεις σας στο trihes.gr, καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από
αυτές, ("διαφημιστικά δεδομένα trihes.gr") θα κοινοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο σε όσους ενεργούν για λογαριασμό σας, π.χ. στον πάροχο υπηρεσιών 
με τον οποίο συνεργάζεστε. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεστε θα προστατεύουν τα διαφημιστικά 
δεδομένα του trihes.gr και κάθε άλλη πληροφορία που προέρχεται από το 
trihes.gr, θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές βάσει συγκεκριμένων 
περιορισμών και θα διαφυλάσσουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητά
τους.
2. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα διαφημιστικά δεδομένα του trihes.gr 
για οποιονδήποτε σκοπό, παρά μόνο συγκεντρωτικά και ανώνυμα προκειμένου 
να αξιολογήσετε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των 
διαφημιστικών εκστρατειών σας στο trihes.gr.
3. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα διαφημιστικά δεδομένα του trihes.gr,
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων στόχευσης της διαφήμισής σας, με 
σκοπό τη δημιουργία, την προσάρτηση, την επεξεργασία, τον επηρεασμό ή την
ενίσχυση των προφίλ χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ που 
σχετίζονται με αναγνωριστικό φορητής συσκευής ή άλλο μοναδικό 
αναγνωριστικό που ταυτοποιεί συγκεκριμένο χρήστη, πρόγραμμα περιήγησης, 
υπολογιστή ή συσκευή.
4. Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε τα διαφημιστικά δεδομένα του trihes.gr 
(συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων, συγκεντρωτικών και παράγωγων 
δεδομένων) σε οποιοδήποτε διαφημιστικό δίκτυο, υπηρεσία ανταλλαγής 
διαφημίσεων, εταιρεία αγοραπωλησίας δεδομένων ή άλλη διαφημιστική ή 
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χρηματοοικονομική υπηρεσία.

8. Τι πρέπει να γνωρίζετε

1. Οι Όροι και προϋποθέσεις διαφήμισης ισχύουν για τις διαφημίσεις και το 
εμπορικό περιεχόμενο που προβάλλεται από ή αγοράζεται μέσω του trihes.gr, 
είτε μέσω των υπηρεσιών του trihes.gr, είτε εκτός αυτών, για τις διαφημίσεις 
που εμφανίζονται σε εφαρμογές στο trihes.gr.
2. Οι διαφημιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση 
με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η αδυναμία συμμόρφωσης 
μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της 
ακύρωσης των διαφημίσεών σας και της απενεργοποίησης του λογαριασμού 
σας.
3. Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για τη στόχευση των  
διαφημίσεων. Τα θέματα που επιλέγετε για τη στόχευση των διαφημίσεών σας
δεν αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές πεποιθήσεις, τα χαρακτηριστικά ή τις 
αξίες των χρηστών του trihes.gr.
4. Αν διαχειρίζεστε διαφημίσεις για λογαριασμό άλλων διαφημιζόμενων, είστε
υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης κάθε διαφημιζόμενου με τους 
Όρους και Προϋποθέσεις διαφήμισης στο trihes.gr.
5. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε, να εγκρίνουμε ή να αφαιρέσουμε 
οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική 
διακριτική μας ευχέρεια. 
Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, για τις διαφημίσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη 
σχέση μας με τους χρήστες μας, καθώς και για τις διαφημίσεις που προωθούν 
περιεχόμενο, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που αντιτίθενται στην 
ανταγωνιστική μας θέση, τα συμφέροντα και τη διαφημιστική μας φιλοσοφία.
6. Οι Όροι και Προϋποθέσεις διαφήμισης ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα 
στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αθήνα, Οκτώβριος 2019
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