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1. Ο αηηώλ δειώλεη όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο «Πιεξνθνξίεο γηα κεηαρεηξηζκέλν Nissan από
ηε Nissan!», σο ζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα αίηεζε θαη απνδέρεηαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
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Βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή:
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Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρξήζεο ππεξεζίαο
«Πληρουορίες για μεταχειρισμένο Nissan από τη Nissan!»
Η ππεξεζία «Πιεξνθνξίεο γηα κεηαρεηξηζκέλν Nissan από ηε Nissan!» παξέρεηαη από ηελ εηαηξία
«ΝΙΚ.Ι.ΘΔΟΥΑΡΑΚΗ ΑΔ», (εθεμήο «Δηαηξία») πξνο ηνπο εθάζηνηε ηδηνθηήηεο κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ
Nissan πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ Διιάδα. Η ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο «Πιεξνθνξίεο γηα κεηαρεηξηζκέλν Nissan από
ηε Nissan!», απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα θαηά πξώηνλ ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο Nissan θαη
θαηά δεύηεξνλ ηνπο θαησηέξνπο όξνπο ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο.
ε πεξίπησζε αληίθαζεο κεηαμύ ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ρξήζεο ππεξεζίαο «Πιεξνθνξίεο γηα
κεηαρεηξηζκέλν Nissan από ηε Nissan!», θαη ησλ όξσλ ρξήζεο ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο Nissan, ππεξηεξνύλ νη πξώηνη
σο εηδηθόηεξνη.
Οη παξόληεο όξνη ρξήζεο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη επνκέλσο
αθνξνύλ θαη δεζκεύνπλ ηόζν ην ρξήζηε όζν θαη ηελ Δηαηξία, γηα θάζε μερσξηζηή ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, όπσο
θάζε θνξά ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε ζηνλ παξόληα ηζηόηνπν,.
Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζην κεηαρεηξηζκέλν όρεκα Nissan, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα
ζπκπιεξώζεη, ππνγξάςεη θαη απνζηείιεη ειεθηξνληθά ζηελ Δηαηξία, κία «αίηεζε παξνρήο ζηνηρείσλ νρήκαηνο»,
αθνύ βεβαησζεί από αξκόδηα δεκόζηα ππεξεζία ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.
Η ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λνκίκνπο ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ ησλ νπνίσλ ηα
ζηνηρεία δεηνύληαη. Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο ζα θιεζεί λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο
απνζηέιινληαο παξάιιεια κε ηελ αίηεζή ηνπ θαη θσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηόο ηνπ. Η
εηαηξία δύλαηαη λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή έγγξαθν απνδεηθηηθό ηεο
ηαπηόηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο .
Σελ αίηεζε κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη, ππνγξάςεη θαη ππνβάιεη θαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνύην, από ηνλ λόκηκν ηδηνθηήηε, ζπκπιεξώλνληαο θαη απνζηέιινληαο ην αλαξηεκέλν
ζηνλ ηζηόηνπν έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο. Σν σο άλσ έγγξαθν ζπκπιεξώλεη θαη ππνγξάθεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ
νρήκαηνο αθνύ βεβαησζεί από αξκόδηα ππεξεζία ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ.
Η Δηαηξία δύλαηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαηεξεί νπνηαδήπνηε ακθηβνιία
ζρεηηθά κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ αηηνύληνο σο ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο.
Οη Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, αθνξνύλ ζηα νρήκαηα NISSAN θαη
παξέρνληαη απνθιεηζηηθώο θαη κόλν γηα ελεκεξσηηθνύο ζθνπνύο θαη κόλνλ ζηελ έθηαζε πνπ απηέο είλαη
δηαζέζηκεο ζηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο. Η Δηαηξία ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνρξενύηαη λα
αλαδεηήζεη ή/θαη λα παξέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθόκε θαη αλ απηή εκπίπηεη ζηνπο
ζθνπνύο ηνπ παξόληνο, εθόζνλ απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο.. Οη Πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη σο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.
Πξν ηεο παξνρήο ηνπο δελ δηελεξγείηαη θαλέλαο ηερληθόο ή άιινο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο. Σν έγγξαθν παξνρήο
Πιεξνθνξηώλ δελ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξαγκαηνγλσκνζύλε ή απνδεηθηηθό ζηνηρείν ζηα πιαίζηα
νπνηαζδήπνηε λνκηθήο θαη δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο ε Δηαηξία δελ θέξεη νπδεκία επζύλε γηα ηελ πιεξόηεηα
θαη αθξίβεηά ηνπο .
ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία εκπιαθεί ζε νπνηαδήπνηε αληηδηθία ή θιεζεί λα θαηαβάιεη ζε ηξίηνπο νπνηνπδήπνηε
είδνπο απνδεκίσζε, γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ή ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηώλ, ν ρξήζηεο νθείιεη
λα απνδεκηώζεη γηα απηόλ ηνλ ιόγν πιήξσο ηεο Δηαηξία.
Η Δηαηξία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ νη Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο
ππεξεζίαο λα δηέπνληαη από ηε κέγηζηε αθξίβεηα, ζαθήλεηα, ρξνληθή εγγύηεηα, πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα , ζε
θακία όκσο πεξίπησζε δελ εγγπάηαη θαη δελ θέξεη επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξόηεηα ή ηε γλεζηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ Πιεξνθνξηώλ, ή /θαη γηα ιάζε, παξαιείςεηο, ή νπνηεζδήπνηε ειιείςεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο
πιεξνθνξίεο ή/θαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί ζηνλ ρξήζηε ιόγσ ηεο ρξήζεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ.
ηα πιαίζηα ηεο σο άλσ πξνζπάζεηαο παξνρήο έγθπξσλ πιεξνθνξηώλ, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί
ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν όρεκα εθόζνλ δηαηεξεί θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο θαη
γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ή εγθπξόηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ.
ε θακία πεξίπησζε νη Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη δελ ππνθαζηζηνύλ ηελ πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη από ηελ
ρξήζε θαη νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ Βηβιηαξίνπ Υξήζεο θαη πληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ην νπνίν ζπλνδεύεη θάζε
όρεκα παξαγσγήο Nissan θαη ηνπ νπνίνπ ν έιεγρνο θαη ε ζπκπιήξσζε είλαη επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε (-σλ) όπσο θαη
από ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ νρήκαηνο όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε/εμαξηήκαηα
(πρ αξ. πιαηζίνπ, αξηζκνί παξαγσγήο εμαξηεκάησλ θνθ).
Οη Πιεξνθνξίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινύλ εγγύεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
νρήκαηνο θαη δελ ππνθαζηζηνύλ ηνλ ηερληθό έιεγρν θάζε είδνπο επί απηνύ από εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία.
Οη Πιεξνθνξίεο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ ηδηνθηήηε/θάηνρν ηνπ νρήκαηνο έλαληη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ απέλαληη ζην
Διιεληθό Κξάηνο βάζεη ηεο ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ην όρεκα.
Η παξνύζα ζύκβαζε ρξήζεο δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην, αξκόδηα δε δηθαζηήξηα γηα ηελ εξκελεία ησλ
παξόλησλ όξσλ θαζώο θαη γηα ηελ επίιπζε νηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθύςεη από ηελ παξνύζα νξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Δάλ θάπνηνο όξνο από ηνπο παξόληεο θξηζεί άθπξνο ή αθπξώζηκνο,
παύεη λα ηζρύεη ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρύο ησλ ππνινίπσλ όξσλ.
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