
 
 

 
Όροι Χρήσης 

 
1. Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο της TomTom 
(http://www.tomtom.com). Ο παρόν διαδικτυακός τόπος σας παραχωρείται προς χρήση 
από A) την TomTom N.V., B) την TomTom International B.V. και Γ) την TomTom 
Sales B.V.  (περαιτέρω ‘TomTom’). Αποκτώντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας τον 
παρόντα διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους κατωτέρω όρους χρήσης 
(περαιτέρω ‘Όροι Χρήσης’) και όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στους παρόντες όρους ή οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και όλοι οι ανωτέρω όροι θα θεωρούνται 
ότι έχουν γίνει αποδεκτοί από εσάς.  
 
2. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Εάν δε συμφωνείτε με οποιουσδήποτε 
πρόσθετους όρους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα υλικά, περιεχόμενο, προϊόντα, 
υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω του παρόντος 
διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς του 
λογισμικού, ακουστικού υλικού, βίντεο, κειμένου και φωτογραφιών, ονομάτων 
διαδικτυακών τόπων, σλόγκαν, διάταξης και εικόνας και απορρέουσας ατμόσφαιρας για 
το χρήστη (user look-and-feel) του παρόντος διαδικτυακού τόπου) (το ‘Υλικό’) ή στη 
συναλλαγή η οποία διενεργείται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου (όπως η αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών TomTom), δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το τμήμα του 
διαδικτυακού τόπου που περιέχει αυτό το Υλικό ή μέσω του οποίου διενεργούνται  
συναλλαγές και δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Υλικό ή να καταρτίζετε αυτές 
τις συναλλαγές.  
 
3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται από την TomTom 
οποτεδήποτε. Οι τροποποιηθέντες Όροι Χρήσης είναι σε ισχύ από την ημερομηνία της 
ανάρτησής τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Παρακαλώ ελέγχετε την παρούσα 
ιστοσελίδα σε τακτική βάση. Σε άλλους διαδικτυακούς τόπους της TomTom ενδέχεται 
να εφαρμόζονται διαφορετικοί όροι χρήσης. Επιπλέον, επιπρόσθετοι όροι και 
προϋποθέσεις (όπως η εφαρμοστέα σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού 
τελικού χρήστη) ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο Υλικό ή σε συναλλαγές 
που διενεργούνται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ενδέχεται να κληθείτε να 
αποδεχθείτε ρητώς αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι ενδέχεται να 
είναι πρόσθετοι των παρόντων Όρων Χρήσης ή, στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση με το 
γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης, οι όροι αυτοί θα κατισχύουν των 
παρόντων Όρων Χρήσης.  
 
4. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών 
του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η TomTom δεν αναλαμβάνει ουδεμία σχετική 
ευθύνη. Ο παρόν διαδικτυακός τόπος και το Υλικό παρέχονται ‘ως έχουν’ και ‘όπως 
διατίθενται’. 
 



 
 
 

5. Ο παρόν διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει αναφορές σε συγκεκριμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες της TomTom, τα οποία ενδέχεται να μην διατίθενται ή να μην 
τεθούν προς διάθεση οποτεδήποτε σε συγκεκριμένη χώρα. Παρακαλώ καλέστε τον 
τοπικό μας εκπρόσωπο για περαιτέρω πληροφορίες.   
 
6. Η TOMTOM ΡΗΤΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, 
ΡΗΤΕΣ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Η TOMTOM ΔΕΝ 
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΣΤΑΛΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ. Η 
TOMTOM ΔΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Η ΟΙ 
ΕΠΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ TOMTOM ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Η ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΒΛΑΠΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  
 
7. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η 
TomTom ούτε οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, οι προμηθευτές ή/ και οι υπεργολάβοι 
της θα ευθύνονται απέναντι σας εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε 
ζημιές, είτε άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, συμπερασματικές ή άλλες 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς ζημιών λόγω μη δυνατότητας 
πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο, απώλειας δεδομένων ή πληροφοριών, απώλειας 
επιχειρηματικών ευκαιριών, απώλειας κερδών, διακοπής εργασιών ή παρόμοιων 
ενεργειών) που απορρέουν από τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης του διαδικτυακού 
τόπου ή του Υλικού, ακόμη και στην περίπτωση που η TomTom έχει ενημερωθεί για το 
ενδεχόμενο των ζημιών αυτών.  
 
8. Η παροχή διασυνδέσμων σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ή άλλες θέσεις 
(‘διασύνδεσμοι’) πραγματοποιείται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν εκφράζει την 
υποστήριξή μας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή θέσεις, ή στο περιεχόμενο 
αυτών. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους διασυνδέσμους, θα εξέλθετε του διαδικτυακού 
μας τόπου. Δεν διενεργούμε κανένα έλεγχο, δεν επιθεωρούμε και δε μπορούμε να 
είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή το περιεχόμενό 
τους. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι όροι της Πολιτικής Εμπιστευτικότητας της TomTom 
δεν εφαρμόζονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων.  
 
9. Συμφωνείτε με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου μόνο για νόμιμους σκοπούς. 
Συμφωνείτε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να επηρεάσει 
την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, καταστήσει το διαδικτυακό τόπο μη προσβάσιμο  



 
 

 
σε άλλους ή βλάψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το διαδικτυακό τόπο ή το Υλικό. Συμφωνείτε 
να μην προσθέσετε, αφαιρέσετε ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποιήσετε το Υλικό, 
ή επιχειρήσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε Υλικό που δεν απευθύνεται σε εσάς. 
Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο κατά τρόπο που ενδέχεται να 
επεμβαίνει στα δικαιώματα τρίτων μερών.   
 
10. Το σύνολο του Υλικού προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που 
ανήκουν στην TomTom ή σε πρόσωπα τα οποία της έχουν παραχωρήσει σχετική άδεια 
χρήσης. Όλα τα δικαιώματα επί του Υλικού τα οποία δεν αναγνωρίζονται με τους 
παρόντες Όρους παραμένουν στην TomTom. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, το 
Υλικό μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί σε μη τροποποιηθείσα μορφή, για 
προσωπική μη εμπορική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Υλικού, 
περιλαμβανομένης ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς της διανομής, της αναπαραγωγής, 
της τροποποίησης, της έκθεσης ή της εκπομπής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της TomTom, απαγορεύεται αυστηρώς. Όλες οι ενημερώσεις περί 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της TomTom ή των τρίτων που της έχουν 
παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης θα πρέπει να διατηρούνται σε όλες τις 
αναπαραγωγές.  
 
11. Η άδεια χρήσης λογισμικού το οποίο διατίθεται προς εκτέλεση στον επυπηρετητή 
(download) από ή μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου παραχωρείται υπό τους όρους 
της σχετικής σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στην σχετική σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης, το λογισμικό παραχωρείται στους 
τελικούς χρήστες προς χρήση μόνο και οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, 
αναπαραγωγή, ή αναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται ρητώς. Τυχόν διαβεβαιώσεις 
αναφορικά με το λογισμικό αυτό θα ισχύουν στο βαθμό που προσδιορίζονται ρητώς στη 
σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης. Η TomTom με τους παρόντες Όρους Χρήσης 
αποποιείται ρητώς οποιεσδήποτε περαιτέρω δηλώσεις και διαβεβαιώσεις οποιασδήποτε 
φύσεως, ρητές ή υπονοούμενες, αναφορικά με το λογισμικό αυτό.  
 
12. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό αποστελλόμενο σε εσάς μέσω ή σε σύνδεση με τον 
παρόντα διαδικτυακό τόπο (‘Πληροφορία’) θα θεωρείται ως μη εμπιστευτικό και θα 
καθίσταται άμεσα ιδιοκτησία της TomTom, υπό τους όρους της πολιτικής 
εμπιστευτικότητας της TomTom. Η TomTom δύναται να χρησιμοποιεί αυτή την 
Πληροφορία όπως θεωρεί σκόπιμο, οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς υποχρέωση 
αποζημίωσης, χωρίς ηθικό δικαίωμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή και λοιπά 
δικαιώματα αναφορικά με την Πληροφορία.  

13. Οι πληροφορίες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δε στοχεύουν να αποτελέσουν τη 
βάση οποιασδήποτε εκτίμησης ή απόφασης και δε συνιστούν πρόσκληση για αγορά ή για 
διενέργεια οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής με τις μετοχές της TomTom N.V. 
Οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης ή απεμπλοκής από επένδυση αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του επενδυτή. 



 
 

 
14. Ο παρόν διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies) με σκοπό τη συλλογή 
από την TomTom δεδομένων αναφορικά με τους επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού 
τόπου και τους χρηστές των υπηρεσιών μας. Μάθετε περισσότερα αναφορικά με τις 
διατάξεις (cookies) <Πολιτική Εμπιστευτικότητας>. Η TomTom συλλέγει (προσωπικά) 
δεδομένα μέσω ή σε σύνδεση με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και θα επεξεργάζεται τα 
δεδομένα αυτά σύμφωνα με το <Πολιτική Εμπιστευτικότητας> της TomTom.  
 
15. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε διαφωνίες αναφορικά με αυτούς 
διέπονται από το Ολλανδικό Δίκαιο, ανεξαρτήτως των εφαρμοζόμενων αρχών επί της 
σύγκρουσης κανόνων δικαίου που απορρέουν από την εφαρμογή των νόμων 
οποιασδήποτε άλλης έννομης τάξης. Οποιεσδήποτε διαφωνίες απορρέουν από τους 
παρόντες Όρους Χρήσης θα επιλύονται από τα δικαστήρια του Άμστερνταμ, που θα 
έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με τις διαφωνίες αυτές.  
 
16. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αιτήματα ή προτάσεις, παρακαλώ απευθυνθείτε 
στο διαδικτυακό μα τόπο http://www.tomtom.com/support. Θα επεξεργαστούμε δεόντως 
τις ερωτήσεις, τα αιτήματα και τις προτάσεις σας.  
 

ΕΚΔΟΣΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007  


