
 

 

 
Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom 

της  
TomTom International B.V. 

Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία 
(“TomTom”) 

 
 
1) Ορισμοί 
 

Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της TomTom και του 
κουμπιού TomTom όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα 
στην ενότητα 3 

Τροποποίηση  Αντιγραφή, ενημέρωση, αναβάθμιση, συμπλήρωση, 
αναπαραγωγή και εκπόνηση παράγωγων έργων του  

Κουμπί TomTom Είναι μια υπηρεσία περιεχομένου της TomTom που σας 
παρέχει το κουμπί προσθήκης στο TomTom ή 
οποιοδήποτε άλλο εργαλείο λογισμικού που σας επιτρέπει 
τη δημιουργία περιεχομένου από το χρήστη  και την 
αποστολή του στον δικτυακό σας τόπο και τη παροχή του 
σε χρήστες για εύκολη εγκατάσταση σε μια συσκευή 
TomTom 

Περιεχόμενο TomTom  Κάθε πληροφορία, κείμενο, αρχείο, δέσμη ενεργειών, 
γραφικό, φωτογραφία, ήχος, μουσική, βίντεο, διαδραστική 
δυνατότητα ή άλλο παρόμοιο υλικό που έχει δημιουργηθεί 
από την TomTom ή τους προμηθευτές της 

Υπηρεσίες περιεχομένου 
της TomTom  

Κάθε υπηρεσία περιεχομένου της TomTom, η οποία 
διατίθεται σε σας από ή μέσω ενός δικτυακού τόπου της 
TomTom, της ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ TomTom, των 
συσκευών TomTom ή τυχόν άλλης εφαρμογής της 
TomTom   

Αποστολή Αποστολή, καταχώριση, υποβολή ή κοινή χρήση 
Χρήση Χρησιμοποίηση, λήψη ή παροχή 
Περιεχόμενο 
δημιουργημένο από το 
χρήστη 

Κάθε περιεχόμενο πλοήγησης, πληροφορία, κείμενο, 
αρχείο, δέσμη ενεργειών, γραφικό, φωτογραφία, ήχος, 
μουσική, βίντεο, διαδραστική δυνατότητα και άλλο 
παρόμοιο υλικό που δημιουργήθηκε από εσάς ή από 
άλλους χρήστες των υπηρεσιών περιεχομένου της 
TomTom 

 
2) Πεδίο εφαρμογής 
α) Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την χρήση των υπηρεσιών 

περιεχομένου της TomTom μέσω των οποίων μπορείτε i) να χρησιμοποιήσετε κάθε 
περιεχόμενο της TomTom, ii) να αποστείλετε, τροποποιήσετε ή χρησιμοποιήσετε κάθε 
περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, iii) να έχετε πρόσβαση σε 
λειτουργικές δυνατότητες τρίτων ή iv) να προσφέρετε κάθε είδους περιεχόμενο 
δημιουργημένο από το χρήστη μέσω του δικτυακού σας τόπου. 

β) Η ΤomTom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε προσθήκες ή τροποποιήσεις 
αυτών των όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Η χρήση κάθε λογισμικού 
σύμφωνα με παρόν, ενδεχομένως να υπάγεται σε συμπληρωματικούς όρους και 
προϋποθέσεις.  

γ) Χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία περιεχομένου της TomTom, αποδέχεστε και δεσμεύεστε 
από όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν καθώς και από κάθε 
τροποποίηση και συμπλήρωση τους.  

 



 

 

 
3) Άδεια χρήσης του περιεχομένου της TomTom και του κουμπιού TomTom 
α) Δια του παρόντος, η TomTom σας χορηγεί άδεια χρήσης του περιεχομένου της TomTom 

και του κουμπιού TomTom, εφόσον υπάρχει, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική 
σας χρήση σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν έχετε δικαίωμα 
τροποποίησης του περιεχομένου της TomTom.  

β) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της TomTom μόνον σε έναν υπολογιστή ή 
συσκευή κάθε φορά και σε συνδυασμό με ένα και μόνον σύστημα πλοήγησης. 
Απαγορεύεται η παροχή του περιεχομένου της TomTom σε τρίτους, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, για δική τους χρήση ή χρήση από άλλους.   

γ) Η άδεια αυτή είναι μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη, το οποίο σημαίνει ότι η 
TomTom έχει το δικαίωμα να χορηγήσει άδεια χρήσης του περιεχομένου της TomTom 
και του κουμπιού TomTom σε άλλους χρήστες και ότι δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε σε 
κάποιον άλλον το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου της TomTom και του κουμπιού 
TomTom. 

δ) Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει δικαίωμα απόκτησης μελλοντικών αναβαθμίσεων, 
ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων του περιεχομένου και του κουμπιού TomTom ή κάθε 
άλλης υποστήριξης ή τεχνικής βοήθειας που σχετίζεται με αυτά. Σε περίπτωση 
απόκτησης αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων του περιεχομένου ή του 
κουμπιού TomTom, η χρήση των εν λόγω αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή 
συμπληρωμάτων θα διέπετε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή άλλους όρους 
και προϋποθέσεις που ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε πριν η TomTom σας 
παραχωρήσει την σχετική αναβάθμιση, ενημέρωση ή συμπλήρωμα. Η TomTom 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει, περιορίσει ή αλλάξει το περιεχόμενο της 
TomTom, το κουμπί TomTom καθώς και τυχόν υπηρεσίες αναβάθμισης, ενημέρωσης ή 
συμπληρώματος, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

(ε) Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος, η TomTom μπορεί να διακόψει αμέσως την 
άδεια χρήσης σε περίπτωση μη ουσιαστικής συμμόρφωσής σας με οποιονδήποτε από 
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.  Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επιστρέψετε 
ή να καταστρέψετε κάθε περιεχόμενο της TomTom ή κουμπί TomTom που βρίσκετε 
στην κατοχή σας. 

 
4) Άδεια χρήσης των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom και του περιεχομένου που 

έχει δημιουργηθεί από το χρήστη 
α) Η TomTom σας χορηγεί άδεια πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών περιεχομένου της 

TomTom καθώς και αποστολής, χρήσης και τροποποίησης του περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση και 
αποστολής στην TomTom αντιγράφων του εν λόγω τροποποιημένου περιεχομένου που 
έχει δημιουργηθεί από το χρήστη μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας ή μέσου που 
διατίθενται από την TomTom μέσω των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, πάντοτε 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Απαγορεύεται η πρόσβαση και η 
χρήση των υπηρεσιών περιεχομένων της TomTom ή της χρήσης, αποστολής ή 
τροποποίησης του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη για τους σκοπούς 
της διαφήμισης, προώθησης, μάρκετινγκ ή για κάθε άλλο εμπορικό σκοπό ή το σκοπό 
πώλησης.   

β) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες περιεχομένων της TomTom σας παρέχουν το κουμπί 
TomTom που σας επιτρέπει να αποστείλετε περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη 
στο δικό σας δικτυακό τόπο, μπορείτε να εμφανίζετε το κουμπί TomTom μόνον στο 
δικτυακό σας τόπο. Το κουμπί TomTom πρέπει να εμφανίζεται μόνο του και να απέχει 
τουλάχιστον πέντε (5) πίξελ από κάθε πλευρά του κουμπιού TomTom και άλλα γραφικά 
ή στοιχεία κειμένου του δικτυακού σας τόπου. Δεν έχετε δικαίωμα αφαίρεσης, 
στρέβλωσης ή μετατροπής οποιουδήποτε στοιχείου του κουμπιού TomTom 
(συμπεριλαμβανομένου του κώδικα html, κάθε άλλου κώδικα λογισμικού, των 
γνωστοποιήσεων σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλες 
γνωστοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) ή αλλαγής, με 
οποιονδήποτε τρόπο, του μεγέθους ή της εμφάνισης του κουμπιού TomTom. 



 

 

 
γ) Οι υπηρεσίες περιεχομένου της ΤomTom δεν προβλέπουν καμία υποστήριξη ή τεχνική 

βοήθεια σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση των υπηρεσιών περιεχομένου της 
TomTom ή του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη. 

δ) Η ΤomTom μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρειας, να συλλέγει και να 
επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία χρήσης που αφορούν το περιεχόμενο που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη, με σκοπό να βελτιώσει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της.  

ε) Η TomTom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει, να περιορίσει ή να αλλάξει τις 
υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
5) Άδεια χρήσης του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη μέσω του 

κουμπιού TomTom  
α) Αντίθετα με όσα ορίζει η ρήτρα 4.α, στην περίπτωση που το κουμπί TomTom σας δίνει 

την δυνατότητα περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, η TomTom σας 
χορηγεί μόνο άδεια χρήσης και όχι τροποποίησης ή αποστολής αυτού του περιεχομένου 
που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη. 

β) Αντίθετα με όσα ορίζει η ρήτρα 11.γ και 11.δ, σε περίπτωση αποστολής τυχόν 
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη μέσω του κουμπιού TomTom, 
χορηγείτε στην TomTom μόνο το δικαίωμα χρήσης και αποστολής αυτού του 
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη καθώς και της εμφάνισης συνδέσμων 
που επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν το εν λόγω περιεχόμενο που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη χωρίς όμως οι εν λόγω χρήστε να έχουν το δικαίωμα 
τροποποίησης ή αποστολής του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη.  

 
6) Εμπορική χρήση του κουμπιού TomTom και του περιεχομένου που έχει 

δημιουργηθεί από το χρήστη  
α) Κατά παρέκκλιση από τις ρήτρες 3.α και 4.α, έχετε δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης 

του κουμπιού TomTom καθώς και αποστολής περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από 
το χρήστη μέσω του κουμπιού TomTom στο δικτυακό σας τόπο για εμπορικούς λόγους 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρεώσετε, άμεσα ή έμμεσα, κανέναν τρίτο για την χρήση 
του εν λόγω περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ούτε θα επιβάλετε τυχόν 
εμπορικούς ή άλλους περιορισμούς ή προϋποθέσεις που ενδέχεται να αποτρέπουν τους εν 
λόγω τρίτους από την χρήση του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και κανονισμούς.   

β) Σε περίπτωση πρόσβασης και χρήσης του κουμπιού TomTom ή αποστολής του 
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη σύμφωνα με την ρήτρα 6.α, 
υποχρεούστε: 
i. να συμπεριλάβετε στο δικτυακό σας τόπο ρήτρα αποποίησης ευθυνών, η οποία να 

ορίζει ότι (i) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η 
TomTom αποποιείται κάθε εγγύησης, υποχρέωσης και όρων, είτε ρητών, έμμεσων ή 
προβλεπομένων από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν εγγυήσεων, 
υποχρεώσεων ή όρων ικανοποιητικής ποιότητας (αν υπάρχουν), καταλληλότητας για 
συγκεκριμένο σκοπό, αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας, ακρίβειας ή πληρότητας 
ανταπόκρισης, αποτελεσμάτων, άρτιας τεχνικά επίδοσης, απουσίας ιών ή παραβίασης 
των δικαιωμάτων τρίτων και εύλογης φροντίδας και δεξιοτεχνίας σχετικά με το 
κουμπί TomTom ή το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, (ii) η 
TomTom δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει σε εσάς ή άλλους χρήστες 
υποστήριξη ή τεχνική βοήθεια σχετικά με την χρήση και τη συντήρηση του κουμπιού 
TomTom ή του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη και (iii) η 
TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε σας, το χρήστη ή άλλου τρίτου για 
τυχόν άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση ή 
την αποστολή, κατά περίπτωση, του κουμπιού TomTom ή του περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη.  

ii. να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την TomTom από και έναντι κάθε 
απαίτησης, αγωγής, απώλειας, ζημιάς, υποχρέωσης, κόστους και εξόδων 
(συμπεριλαμβανομένης των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) τρίτων που απορρέουν 



 

 

από ή σχετίζονται με (i) τη μη τήρηση ή συμμόρφωσή σας με τις διατάξεις αυτών 
των όρων και προϋποθέσεων, (ii) τη χρήση και την αποστολή, κατά περίπτωση, του 
κουμπιού TomTom ή του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, (iii) 
τυχόν δηλώσεις, εγγυήσεις ή άλλες γραπτές η προφορικές διατυπώσεις που γίνονται 
από εσάς σχετικά με το κουμπί TomTom ή το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί 
από το χρήστη, εκτός των γραπτώς εξουσιοδοτημένων από την TomTom, (iv) κάθε 
ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη παραβιάζει τυχόν 
πνευματικό δικαίωμα τρίτου. 

iii. να χρησιμοποιείτε το ΤomTom σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες περί 
εμπορικού σήματος της TomTom.  

 
7) Γενικοί περιορισμοί 
α) Απαγορεύεται η ενοικίαση, ο δανεισμός, η δημόσια παρουσίαση, η εκτέλεση ή εκπομπή 

ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διανομής των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, του 
περιεχομένου της TomTom ή του (τροποποιημένου) περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί 
από το χρήστη. Εκτός και αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν επιτρέπεται 
ρητά μέσω τεχνολογίας ή μέσων που διατίθενται από την TomTom μέσω των υπηρεσιών 
περιεχομένου της TomTom, απαγορεύεται να προβείτε ή να επιτρέψετε σε άλλους να 
προβούν σε αλλαγή, στρέβλωση ή τροποποίηση των υπηρεσιών περιεχομένου της 
TomTom, του κουμπιού TomTom, του περιεχομένου της TomTom ή του περιεχομένου 
που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ή μέρους αυτών, ανάλυση με αποσυμπίληση ή 
ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα των υπηρεσιών περιεχομένου 
της TomTom, του κουμπιού TomTom, του περιεχομένου της TomTom ή του 
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ή μέρους αυτών, αποκρυπτογράφηση 
ή παράκαμψη της κρυπτογράφησης ή να επιτραπεί ή να παραχωρηθεί η δυνατότητα σε 
τρίτους να το πράξουν.   

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η εκκίνηση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης "ρομπότ" και "αραχνών" που μπορούν να 
προσπελάσουν τις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom έτσι ώστε να στέλνουν 
περισσότερα μηνύματα ή αιτήματα στους διακομιστές της TomTom από όσα ευλόγως 
αναμένεται ότι παράγει ένας κανονικός, ιδιώτης χρήστης χρησιμοποιώντας ένα 
συμβατικό σύστημα στο ίδιο χρονικό διάστημα.   

γ) Με την πρόσβαση ή χρήση σας των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom αποδέχεστε 
να απέχετε από κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία περιλαμβάνει:  
i. προσπάθεια διακοπής ή πρόσβασης χωρίς άδεια, στον λογαριασμό, τους υπολογιστές 

ή τα δίκτυα κάποιου άλλου χρήστη 
ii. απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο μέσω των 

υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, εκτός και αν η TomTom σκοπεύει να σας 
παρέχει διαθέτει τα εν λόγω δεδομένα ή να τα καταστήσει διαθέσιμα σε σας  

iii. άμεση ή έμμεση χρέωση τρίτου για χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου της 
TomTom 

iv. εμφάνιση κουμπιού TomTom, εφόσον υπάρχει, έτσι ώστε να υποδηλώνει σχέση ή 
σύνδεση με την TomTom, χορηγία ή έγκρισή της του περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη, με τρόπο παραπλανητικό, προσβλητικό, παράνομο, 
επιζήμιο, παραπειστικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο και απεχθή, 
που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου, είναι κατά τ' άλλα έκνομος ή βλάπτει τα 
πνευματικά δικαιώματα της TomTom 

v. πλαισίωση ή κατοπτρισμός οποιουδήποτε δικτυακού τόπου της TomTom ή της 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ της TomTom στο δικτυακό τόπο σας, περιλαμβανομένης 
ενδεικτικά της σελίδας που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί TomTom 

vi. έκνομη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom ή παραβίαση αυτών των 
όρων και προϋποθέσεων  

vii. δημιουργία ψευδούς ταυτότητας με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων, 
viii. παραβίαση τυχόν κώδικα δεοντολογίας ή άλλων κατευθυντήριων οδηγιών 

(εμπορικού σήματος) που ενδεχομένως να ισχύουν για την υπηρεσία περιεχομένου 
της TomTom   



 

 

ix. χρήση (οποιουδήποτε τμήματος) των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom για την 
συγκέντρωση ή τη συλλογή πληροφοριών με άλλο τρόπο σχετικά με τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των 
προσωπικών δεδομένων. 

 
8) Αποστολή περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη 
α) Επιπλέον των γενικών διατάξεων και περιορισμών της ρήτρας 6 και 7 παραπάνω, δεν 

επιτρέπεται η αποστολή οποιουδήποτε περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το 
χρήστη, το οποίο: 
i. είναι προσβλητικό, απειλητικό, παράνομο, επιζήμιο, παραπειστικό, καταχρηστικό, 

δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο, απεχθές και παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου ή είναι 
με άλλον τρόπο παράνομο  

ii. προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή προσβλητική, απειλητική, επιζήμια, 
παραπειστική, καταχρηστική, δυσφημιστική, άσεμνη, χυδαία, απεχθή συμπεριφορά 
που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου ή είναι με άλλον τρόπο παράνομη  

iii. προωθεί πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές 
iv. (ενδέχεται να είναι) επιζήμιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα της TomTom, 

όπως ενδεικτικά στην περίπτωση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη 
που αφορά πληροφορίες σχετικά με χάρτες ή την ασφάλεια (κάμερες),  

v. προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό απόρρητο ή υπόκειται σε 
πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα προστασίας του απορρήτου τρίτων εκτός και 
αν είστε εσείς ο κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων ή έχετε ρητή άδεια από τον 
νόμιμο κάτοχό τους να κάνετε αποστολή του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί 
από το χρήστη και να χορηγήσετε στην TomTom και σε κάθε άλλο χρήστη των 
υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom όλα τα δικαιώματα που παραχωρούνται με το 
παρόν. 

vi. παρέχει προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις κατοικίας ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα ή επώνυμα, εκτός και αν έχει ληφθεί η ρητή 
άδεια του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω δεδομένα, 

vii. περιλαμβάνει την μετάδοση ή την αυτόκλητη αποστολή μαζικών ή ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων,  

viii. περιέχει περιορισμένη πρόσβαση, πρόσβαση με χρήση κωδικού ή κρυφές σελίδες και 
εικόνες, 

ix. περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, εκτός αυτών που προβλέπονται 
ρητά από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή εφόσον έχει ληφθεί 
προηγουμένως η γραπτή άδεια της TomTom, 

x. περιλαμβάνει την αποστολή ή διάθεση υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους 
(Trojan horses), ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες (time bombs) ή άλλο 
παρόμοιο λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη λειτουργία των 
διακομιστών, των υπολογιστών ή των δικτύων της TomTom ή στον λογαριασμό, 
τους υπολογιστές ή τα δίκτυα χρήστη, ή σε μια συσκευή TomTom. 

 
9) Υλικά ιδιοκτησίας τρίτων  

Η TomTom μπορεί να χρησιμοποιεί κώδικες λογισμικού, δεδομένα, λειτουργικές 
πληροφορίες, άλλο περιεχόμενο και αλγόριθμους τρίτων (“Υλικά ιδιοκτησίας τρίτων”) 
στις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom και στο περιεχόμενο TomTom. Η χρήση 
υλικών ιδιοκτησίας τρίτων στις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom και στο 
περιεχόμενο TomTom ενδέχεται να υπόκειται σε άλλους όρους και προϋποθέσεις. 
Μπορείτε να βρείτε τις επίσημες γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και 
τους ειδικούς όρους αδειών αυτών των υλικών ιδιοκτησίας τρίτων στην ιστοσελίδα μας ή 
μέσω αυτής στη διεύθυνση http://www.tomtom.com/legal. Δια του παρόντος συμφωνείτε 
ότι η χρήση σας των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom προϋποθέτει ότι έχετε 
διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις για κάθε υλικό ιδιοκτησίας τρίτων 
που περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom ή στο περιεχόμενο 
TomTom, εφόσον υπάρχει. 

 



 

 

10) Πρόσβαση στις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom 
α) Προκειμένου να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις δυνατότητες των 

υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην 
TomTom ή να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό MyTomTom.  

β) Θεωρείστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον 
λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για το δικό σας όνομα χρήστη και για κάθε 
δραστηριότητα που συνδέεται με αυτό. Απαγορεύεται να προβείτε σε κοινή χρήση του 
κωδικού πρόσβασής σας με τρίτον και δεν πρέπει να εξουσιοδοτείτε άλλους να έχουν 
πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom για λογαριασμό 
σας. 

γ) Σε περίπτωση που αντιληφθείτε τυχόν πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου 
της TomTom από τρίτους με χρήση του λογαριασμού σας, η οποία δεν είναι 
εξουσιοδοτημένη ή τυχόν άλλη παραβίαση της ασφάλειας που αφορά τις υπηρεσίες 
περιεχομένου της TomTom, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την TomTom.  
 

11) Δικαιώματα ιδιοκτησίας 
α) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και άλλα πνευματικά, βιομηχανικά ή/και 

δικαιώματα ιδιοκτησίας των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, 
συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού TomTom, του περιεχομένου της TomTom, των 
εμπορικών σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων ή ονομασιών που περιέχονται σε 
αυτά, καθώς και τυχόν αντίγραφά τους, είναι ιδιοκτησία της TomTom ή/και των 
προμηθευτών της. Κάθε δικαίωμα που δεν χορηγείται ρητώς από τους παρόντες όρους 
και προϋποθέσεις, διατηρείται αποκλειστικά από την TomTom. Απαγορεύεται η 
αντιγραφή, λήψη, αποστολή, διανομή, εκπομπή ή τυχόν άλλη αναπαραγωγή του 
περιεχομένου της TomTom ή του κουμπιού TomTom, εκτός από την δημιουργία ενός 
μόνον εφεδρικού αντιγράφου ή αντιγράφου αρχειοθέτησης. Δεν αποκτάται την κυριότητα 
του περιεχομένου της TomTom ή του κουμπιού TomTom. 

β) H TomTom δεν εγείρει απαίτηση κυριότητας επί του περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη. Επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είστε κύριοι ή κατέχετε τις 
απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις και εγκρίσεις για την αποστολή του 
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη και την παραχώρηση στην TomTom 
όλων των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος χορήγησης άδειας σε άλλους χρήστες των 
υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom να χρησιμοποιούν, τροποποιούν και αποστέλλουν 
(τροποποιημένο) περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες 
όρους και προϋποθέσεις.  

γ) Με την αποστολή τυχόν περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, διατηρείτε 
όλα τα δικαιώματά σας σε αυτό, αλλά χορηγείτε στην TomTom παγκόσμια, διαρκή, 
αμετάκλητη, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης χωρίς την καταβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την αποστολή, τροποποίηση, διανομή, 
υποαδειοδότηση, αποσυμπίληση ή ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα και 
εμφάνιση του εν λόγω περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ή συνδέσμων 
σε αυτό υπό οποιαδήποτε μορφή και με κάθε μέσο. 

δ) Δια του παρόντος, χορηγείτε στην TomTom το δικαίωμα χορήγησης άδειας σε άλλους 
χρήστες των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom να χρησιμοποιούν, να τροποποιούν 
και να αποστέλλουν τυχόν (τροποποιημένο) περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το 
χρήστη που ενδεχομένως να έχετε αποστείλει μέσω των υπηρεσιών περιεχομένου της 
TomTom σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  

 
12) Πολιτική εσφαλμένης χρήσης και κατάργησης 
α) Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, το 

οποίο εσείς αποστέλλεται, καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις σας με οποιονδήποτε τρίτο 
μέσω των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom. Εφόσον ειδοποιηθεί ότι τυχόν 
περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ενδεχομένως να παραβιάζει 
οποιοδήποτε σημείο της ρήτρας 8α ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των όρων και 
προϋποθέσεων ή παραβιάζει δικαίωμα τρίτου, η TomTom μπορεί να καταργήσει το εν 



 

 

λόγω περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Η TomTom μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση και χρήση σας των υπηρεσιών 
περιεχομένου της TomTom για αποστολή του εν λόγω περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη.  

β) Η TomTom δε φέρει καμία ευθύνη για την παρακολούθηση τυχόν υπηρεσιών 
περιεχομένου της TomTom ή του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη.  

γ) Αν αντιληφθείτε τυχόν εσφαλμένη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom 
από οποιονδήποτε χρήστη των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, αναφέρετε την εν 
λόγω εσφαλμένη χρήση στην TomTom κάνοντας κλικ στο ειδικό κουμπί που υπάρχει σε 
κάθε δικτυακό τόπο της TomTom για αυτόν το σκοπό.  

 
13) Αποποίηση εγγύησης  
α) Η TomTom δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom, το 

κουμπί TomTom, το περιεχόμενο TomTom, το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από 
το χρήστη ή κάθε άλλη λειτουργική δυνατότητα που παρέχεται από τρίτους μέσω των 
υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, λειτουργούν χωρίς κανένα σφάλμα, ότι κάθε 
παρεχόμενη πληροφορία είναι πάντοτε ακριβής ή ότι οι λειτουργικές δυνατότητες τρίτων 
θα είναι πάντοτε διαθέσιμες ή λειτουργικές. Κατά την χρήση, την αποστολή ή την 
τροποποίηση των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, του περιεχομένου της 
TomTom, του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ή των λειτουργικών 
δυνατοτήτων τρίτων, κατά περίπτωση, σε ένα σύστημα πλοήγησης, είναι δυνατόν να 
γίνουν υπολογιστικά σφάλματα, όπως αυτά που οφείλονται σε τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες ή/και ελλιπή ή εσφαλμένα δεδομένα.   

β) Η TomTom παρέχει ή διαθέτει της υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom, το κουμπί 
TomTom, το περιεχόμενο TomTom, το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το 
χρήστη και κάθε λειτουργικό τρίτου “ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ” και, δια 
του παρόντος, αποποιείται κάθε εγγύησης, υποχρέωσης και όρων, ρητών, έμμεσων ή 
προβλεπομένων από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν εγγυήσεων, 
υποχρεώσεων ή όρων ικανοποιητικής ποιότητας (αν υπάρχουν), καταλληλότητας για 
συγκεκριμένο σκοπό, αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας, ακρίβειας ή πληρότητας 
ανταπόκρισης, αποτελεσμάτων, άρτιας τεχνικά επίδοσης, απουσίας ιών ή παραβίασης 
των δικαιωμάτων τρίτων και εύλογης φροντίδας και δεξιοτεχνίας, σχετικά με τις 
υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom, το κουμπί TomTom, το περιεχόμενο TomTom, το 
περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη και τις λειτουργικές δυνατότητες 
τρίτων. Η ίδια αποποίηση εγγύησης, υποχρέωσης ή όρου ισχύει για την παροχή ή την 
αδυναμία παροχής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών, πληροφοριών, λογισμικού και 
σχετικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, του κουμπιού 
TomTom, του περιεχομένου της TomTom, του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από 
το χρήστη, των λειτουργικών δυνατοτήτων τρίτων ή που απορρέει από την πρόσβασή σας 
ή την χρήση, την αποστολή και την τροποποίηση, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών 
περιεχομένου της TomTom, του κουμπιού TomTom, του περιεχομένου της TomTom, 
του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ή των λειτουργικών 
δυνατοτήτων τρίτων. Επιπλέον, δεν υφίσταται εγγύηση ή όρος αδιάκοπης χρήσης και 
κατοχής ή μη παραβίασης σχετικά με τις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom, το 
κουμπί TomTom, το περιεχόμενο TomTom, το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από 
το χρήστη ή τις λειτουργικές δυνατότητες τρίτων που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών 
περιεχομένου της TomTom.  

γ) Η TomTom μπορεί να εξαρτάται από τρίτους για την προμήθεια κάποιων (ή μέρους) των 
υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, όπως στην περίπτωση που η υπηρεσία 
περιεχομένου της TomTom προϋποθέτει την διάθεση λειτουργικών δυνατοτήτων τρίτων. 
Η TomTom δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω λειτουργικές δυνατότητες τρίτων 
θα εξακολουθούν να βρίσκονται στην διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα δικαιούται να 
διακόψει τη διάθεση των εν λόγω λειτουργικών δυνατοτήτων τρίτων όποτε η TomTom 
δεν υποχρεούται πλέον εύλογα να το πράξει χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση καταβολής 
τυχόν αποζημίωσης σχετικά με αυτές.  

 



 

 

14) Ευθύνη 
α) Η TomTom δεν προσυπογράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το 

χρήστη ή οποιαδήποτε γνώμη, πρόταση ή συμβουλή η οποία έχει εκφραστεί σε αυτό. Η 
TomTom αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνης σχετιζόμενης με την πρόσβαση και τη χρήση 
του εν λόγω περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη.  

β) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η TomTom ούτε 
οι παροχείς ή προμηθευτές της θα φέρουν ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτον για τυχόν 
άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή άλλως (συμπεριλαμβανομένων σε κάθε 
περίπτωση ενδεικτικά ζημιών για την αδυναμία πρόσβασης, χρήσης, αποστολής ή 
τροποποίησης, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, του 
κουμπιού TomTom, του περιεχομένου της TomTom, του περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη ή τυχόν λειτουργικών δυνατοτήτων που παρέχονται από 
τρίτους μέσω των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, της απώλειας δεδομένων, της 
απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαφυγής κερδών, της διακοπής της 
εμπορικής λειτουργίας ή συναφών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία 
χρήσης των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, του κουμπιού TomTom, του 
περιεχομένου της TomTom, του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη, 
τυχόν λειτουργικών δυνατοτήτων που παρέχονται από τρίτους μέσω των υπηρεσιών 
περιεχομένου της TomTom ή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό 
σας, ακόμα και αν έχετε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών. 

γ) Η TomTom δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε απάτη εκ μέρους των εργαζομένων της, 
των αντιπροσώπων ή/και των χρηστών των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom ή (ii) 
οποιαδήποτε δόλια παραπλανητική δήλωση εκ μέρους των εργαζομένων της, των 
αντιπροσώπων ή/και των χρηστών των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom. 

δ) Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω και από ο,τιδήποτε άλλο περιέχεται στους παρόντες 
όρους και προϋποθέσεις, κανένας όρος ή προϋπόθεση δεν περιορίζει την ευθύνη 
οποιουδήποτε συμβαλλομένου για θάνατο ή σωματική βλάβη που είναι αποτέλεσμα 
δικής του αμέλειας. 

ε) Ο παραπάνω περιορισμός της ευθύνης δεν θίγει κανένα νομικό δικαίωμα στο πλαίσιο της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. 

 
15) Αμοιβή 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom σας παρέχεται από την TomTom 
δωρεάν. Η TomTom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρεκκλίνει ή να παύσει την 
παροχή των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Η 
TomTom θα σας ενημερώσει σε περίπτωση που θα χρειαστεί να καταβάλλετε αμοιβή για 
την παροχή μιας υπηρεσίας περιεχομένου της TomTom στο μέλλον. Σε αυτήν την 
περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες 
περιεχομένου της TomTom έναντι της εν λόγω αμοιβής ή να σταματήσετε να 
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom.   

 
16) Ανωτέρα βία 

Με τον όρο "ανωτέρα βία" εννοούνται οι περιστάσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της TomTom σύμφωνα με τους παρόντες όρους και 
προϋποθέσεις και οι οποίες δεν εμπίπτουν στον εύλογο έλεγχο της TomTom. Σε κάθε 
περίπτωση, η ανωτέρα βία περιλαμβάνει τις καθυστερημένες ή/και αναβαλλόμενες 
μερικές παραδόσεις και τις ατελείς παραδόσεις από την TomTom εξαιτίας περιστάσεων 
που δεν μπορούν να αποδοθούν δίκαια ότι είναι εκτός του εύλογου ελέγχου της 
TomTom. Σε κατάσταση ανωτέρας βίας, όλες οι υποχρεώσεις της TomTom 
αναστέλλονται. Σε περίπτωση που η περίοδος κατά την οποία η TomTom δεν μπορεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί το διάστημα των ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, η TomTom έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, η οποία να προκύπτει ή να συνδέεται με αυτή τη λύση. 

 
17) Απόρρητο  



 

 

α) Η TomTom δεν θα κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία, 
τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σύμφωνα με 
την πολιτική απορρήτου, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
http://www.tomtom.com/legal. Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και 
αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου. 

β) Σας ενημερώνουμε ότι η TomTom δεν παρακολουθεί το περιεχόμενο που έχει 
δημιουργηθεί από το χρήστη σας και ότι οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που 
έχετε τυχόν κάνει αποστολή ακούσια ως μέρος του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί 
από το χρήστη σας θα είναι ορατές σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών περιεχομένου της 
TomTom   

 
18) Σύνδεσμοι στους δικτυακούς τόπους τρίτων 

Η TomTom δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου, υπηρεσίας 
ή λειτουργικής δυνατότητας τρίτου, ή οποιωνδήποτε συνδέσμων, οι οποίοι περιέχονται 
σε δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων, ή τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις δικτυακών 
τόπων ή υπηρεσιών τρίτων. Ο σκοπός για τον οποίο η TomTom σας παρέχει συνδέσμους 
ή/και πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες ή/και λειτουργικές δυνατότητες 
τρίτων, είναι αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας και η συμπερίληψή του 
συνδέσμου ή πρόσβασης σε αυτόν δεν υπονοεί την προσυπογραφή από την TomTom του 
δικτυακού τόπου, υπηρεσίας ή λειτουργικής δυνατότητας τρίτων. 

 
19) Δικαιώματα τρίτων 

Οι τρίτοι δεν έχουν δικαιώματα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα 
δικαιώματα τρίτων έναντι της βασιμότητας ή της εκτελεστότητας οποιουδήποτε όρου εκ 
των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αλλά αυτό δεν θίγει κανένα δικαίωμα ή ένδικο 
μέσο τρίτου, το οποίο υφίσταται ή διατίθεται εκτός τέτοιας νομοθετικής εφαρμογής.  

 
20) Επιβίωση 

Οποιεσδήποτε διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες εκ φύσεως 
υπερβαίνουν τη λήξη της σύμβασης για τις υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν. 

 
21) Διαχωρισμός 

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θεωρείται ότι είναι 
ανίσχυρος, μη έγκυρος, μη εφαρμόσιμος ή παράνομος, οι υπόλοιπες διατάξεις 
εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται πλήρως. Εσείς και η TomTom θεωρείστε 
ότι έχετε συμφωνήσει υπό νέους όρους και προϋποθέσεις ως αντικατάσταση των εν λόγω 
μη έγκυρων διατάξεων. Αυτοί οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται, όσον 
αφορά το περιεχόμενο και την ισχύ τους, όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πρωτότυπο 
κείμενο, όπως αυτό είναι γραπτό, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώματα να δύνανται 
όντως να απορρέουν από αυτά. 

 
22) Ισχύον Δίκαιο 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς 
τους όρους και προϋποθέσεις ή με τη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου της TomTom, 
του περιεχομένου της TomTom, του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη 
ή άλλως, υπόκεινται στη νομοθεσία του τόπου όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα ή κατοικία 
σας.  Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών 
πραγμάτων εξαιρείται δια του παρόντος από την εφαρμογή των παρόντων όρων και 
προϋποθέσεων. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από αυτούς τους όρους και 
προϋποθέσεις θα επιλύνονται στα δικαστήρια του τόπου όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα ή 
κατοικία σας και θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των εν λόγω διαφορών. 

 
Τυχόν μεταφράσεις παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. 
 
Έκδοση Νοεμβρίου 2007 


