
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσίας 

«Πληροφορίες για μεταχειρισμένο Nissan από τη Nissan!» 

 

Η υπηρεσία «Πληροφορίες για μεταχειρισμένο Nissan από τη Nissan!» παρέχεται από την εταιρία 
«ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ», (εφεξής «Εταιρία») προς τους εκάστοτε ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων 
οχημάτων Nissan που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Η χρήστης της υπηρεσίας «Πληροφορίες για 
μεταχειρισμένο Nissan από τη Nissan!», αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα κατά πρώτον τους 
όρους χρήσης του ιστοτόπου της Nissan και κατά δεύτερον τους κατωτέρους όρους χρήσης της εν 
λόγω υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων χρήσης υπηρεσίας «Πληροφορίες για 
μεταχειρισμένο Nissan από τη Nissan!», και των όρων χρήσης του ιστοτόπου της Nissan, υπερτερούν 
οι πρώτοι ως ειδικότεροι. 

Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση και 
επομένως αφορούν και δεσμεύουν τόσο το χρήστη όσο και την Εταιρία, για κάθε ξεχωριστή χρήση 
της υπηρεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν κατά το χρόνο εισόδου του χρήστη στον παρόντα ιστότοπο,. 

Για την παροχή πληροφοριών που αφορούν στο μεταχειρισμένο όχημα Nissan, ο χρήστης καλείται να 
συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει ηλεκτρονικά στην Εταιρία, μία «αίτηση παροχής στοιχείων 
οχήματος», αφού βεβαιωθεί από αρμόδια δημόσια υπηρεσία το γνήσιο της υπογραφής του. 

Η χρήση της υπηρεσίας απευθύνεται αποκλειστικά στους νομίμους ιδιοκτήτες των οχημάτων των 
οποίων τα στοιχεία ζητούνται. Ο χρήστης της υπηρεσίας θα κληθεί να αποδείξει την ιδιότητά του ως 
ιδιοκτήτη του οχήματος αποστέλλοντας παράλληλα με την αίτησή του και φωτοτυπία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματός του. Η εταιρία δύναται να αναζητήσει οποιαδήποτε άλλη 
συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ιδιοκτήτη, κατά την 
απόλυτη κρίση της . 

Την αίτηση μπορεί να συμπληρώσει, υπογράψει και υποβάλει και οποιοσδήποτε τρίτος, νομίμως 
εξουσιοδοτημένος προς τούτο, από τον νόμιμο ιδιοκτήτη, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το 
αναρτημένο στον ιστότοπο έγγραφο εξουσιοδότησης. Το ως άνω έγγραφο συμπληρώνει και 
υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος αφού βεβαιωθεί από αρμόδια υπηρεσία το γνήσιο της 
υπογραφής του. 

Η Εταιρία δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών σε περίπτωση που διατηρεί οποιαδήποτε 
αμφιβολία σχετικά με την ιδιότητα του αιτούντος ως ιδιοκτήτη του οχήματος. 

Οι Πληροφορίες που παρέχονται στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας, αφορούν στα οχήματα NISSAN 
και παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον στην έκταση που 
αυτές είναι διαθέσιμες στις σχετικές βάσεις δεδομένων της Εταιρίας. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση 
δεν υποχρεούται να αναζητήσει ή/και να παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία 
ακόμη και αν αυτή εμπίπτει στους σκοπούς του παρόντος, εφόσον αυτή δεν είναι διαθέσιμη στις 
σχετικές βάσεις δεδομένων της.. Οι Πληροφορίες παρέχονται ως είναι καταγεγραμμένες στη βάση 
δεδομένων της Εταιρίας, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία. Προ της παροχής τους δεν διενεργείται 
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κανένας τεχνικός ή άλλος έλεγχος του οχήματος. Το έγγραφο παροχής Πληροφοριών δεν δύναται να 
χρησιμοποιηθεί ως πραγματογνωμοσύνη ή αποδεικτικό στοιχείο στα πλαίσια οποιασδήποτε νομικής 
και δικαστικής διαδικασίας, καθώς η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πληρότητα και 
ακρίβειά τους . 

Σε περίπτωση που η Εταιρία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους 
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται ή σχετίζονται με την χρήση των 
Πληροφοριών, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει για αυτόν τον λόγο πλήρως της Εταιρία. 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι Πληροφορίες που παρέχονται μέσω 
της σχετικής υπηρεσίας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, 
πληρότητα και ορθότητα , σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την 
ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των παρεχόμενων Πληροφοριών, ή /και για λάθη, 
παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες ή/και για  οποιαδήποτε 
ζημία προκληθεί στον χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών. Στα πλαίσια της ως άνω 
προσπάθειας παροχής έγκυρων πληροφοριών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την 
παροχή πληροφοριών που αφορούν σε συγκεκριμένο όχημα εφόσον διατηρεί κατά την απόλυτη 
κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια ή εγκυρότητα των 
διαθέσιμων πληροφοριών. 

Σε καμία περίπτωση οι Πληροφορίες που παρέχονται δεν υποκαθιστούν την πληροφόρηση που 
παρέχεται από την χρήση και ορθή συμπλήρωση του Βιβλιαρίου Χρήσης και Συντήρησης του 
οχήματος το οποίο συνοδεύει κάθε όχημα παραγωγής Nissan και του οποίου ο έλεγχος και η 
συμπλήρωση είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη (-ων) όπως και από τα στοιχεία ταυτότητας του οχήματος 
όπως αυτά αναφέρονται στα διάφορα συστατικά του μέρη/εξαρτήματα (πχ αρ. πλαισίου, αριθμοί 
παραγωγής εξαρτημάτων κοκ). 

Οι Πληροφορίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής για την 
κατάσταση του οχήματος και δεν υποκαθιστούν τον τεχνικό έλεγχο κάθε είδους επί αυτού από 
εξειδικευμένα συνεργεία.  

Οι Πληροφορίες δεν απαλλάσσουν τον ιδιοκτήτη/κάτοχο του οχήματος έναντι των υποχρεώσεων του 
απέναντι στο Ελληνικό Κράτος βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας αναφορικά με το όχημα. 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την 
ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την 
παρούσα ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες 
κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των 
υπολοίπων όρων. 


