ΌΡΟΙ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΎ ΧΡΉΣΤΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ
Η παρούσα Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (“EULA”) αποτελεί νόμιμη συμφωνία μεταξύ εσάς και της TomTom International B.V.
(“TomTom”). Αποδέχεστε ότι η παρούσα EULA ισχύει όπως κάθε άλλη έγγραφη συμφωνία την οποία έχετε υπογράψει κατόπιν
διαπραγμάτευσης. Η παρούσα EULA διέπει τη χρήση του λογισμικού TomTom, των υπηρεσιών και των λοιπών υλικών τα οποία σας παρέχονται
μέσω ή εκ μέρους της TomTom (συλλογικά οι “Υπηρεσίες”).
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα EULA. Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αποδοχή” παρακάτω αποδέχεστε το σύνολο των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας EULA. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας άδειας, δεν θα σας χορηγήσουμε την άδεια των Υπηρεσιών
και δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
1) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Δεδομένης της συναίνεσής σας να τηρείτε τους όρους της παρούσας EULA, η TomTom σας χορηγεί δια της
παρούσας τη μη αποκλειστική, ατομική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς υπό την
επιφύλαξη των όρων της παρούσας EULA και αποκλειστικά σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη στο όχημά σας συσκευή υλικού. Μέσω της
παρούσας Άδειας δεν χορηγούνται δικαιώματα λήψης μελλοντικών αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων ως προς τις Υπηρεσίες.
Ωστόσο, σε περίπτωση λήψης αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων ως προς τις Υπηρεσίες, η χρήση των εκάστοτε αναβαθμίσεων ή
ενημερώσεων διέπεται από την παρούσα EULA και τις τροποποιήσεις αυτής, εκτός εάν οι αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή τα συμπληρώματα
συνοδεύονται από διαφορετικούς όρους, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι εν λόγω όροι.
2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Απαγορεύεται η ενοικίαση, μίσθωση, δημόσια παρουσίαση, εκτέλεση, μετάδοση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διανομή των
Υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, απαγορεύεται να προβαίνετε οι ίδιοι, και οφείλετε να μην επιτρέπετε
σε τρίτους να προβαίνουν, σε αντιγραφή ή τροποποίηση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, καθώς και σε ανακατασκευή ή
αποσυμπίληση των Υπηρεσιών.
Όσον αφορά την Υπηρεσία TomTom Places, απαγορεύεται: (i) η τροποποίηση, μεταβολή, επεξεργασία, συγχώνευση ή με άλλον τρόπο αλλαγή
των αποτελεσμάτων αναζήτησης ως προς τη μορφή ή τη σειρά με την οποία Σας παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας TomTom Places,
συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, μεταβολής, επεξεργασίας ή με άλλον τρόπο αλλαγής των εμπορικών σημάτων τα οποία ενδέχεται να
εμφανίζονται ως μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, (ii) ο συνδυασμός, η ανάμειξη ή η συγχώνευση των αποτελεσμάτων αναζήτησης με
αποτελέσματα άλλων υπηρεσιών αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής αναζήτησης Google, (iii) η μεταπώληση, εμπορευματοποίηση,
σύνδεση περιεχομένου ή με άλλον τρόπο αποκόμιση εσόδων, άμεσα ή έμμεσα, ή η παροχή άδειας σε τρίτα μέρη να αποκομίζουν έσοδα από τα
αποτελέσματα αναζήτησης, (iv) η ανάληψη ενεργειών οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν, να παρεμποδίσουν, να διαστρεβλώσουν ή να
επηρεάσουν με άλλο τρόπο την ικανότητα της TomTom να υπολογίζει τυχόν έσοδα από διαφημίσεις τα οποία συνδέονται με τα αποτελέσματα
αναζήτησης.
3) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και κυριότητας επί των
Υπηρεσιών ανήκουν στην TomTom ή/και τους προμηθευτές της. Η TomTom σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αποκλειστικά βάσει
των όρων της παρούσας EULA. Η TomTom επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος το οποίο δεν χορηγείται ρητά μέσω της παρούσας EULA. Κατά
την έκταση που μπορεί να τύχει εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις Υπηρεσίες στη μορφή πηγαίου κώδικα,
ξεκλείδωτης κωδικοποίησης ή με σχόλια.
4) ΑΠΟΡΡΗΤΟ: Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες αναπτύχθηκαν με σημαντική δαπάνη χρόνου και χρήματος από την TomTom,
είναι απόρρητες και αποτελούν εμπορικό μυστικό της TomTom ή/και τρίτων μερών. Αποδέχεστε να χειρίζεστε τις Υπηρεσίες με απόλυτη
εχεμύθεια και να μην τις αποκαλύπτετε ή παρέχετε σε τρίτα πρόσωπα πρόσβαση σε αυτές.
5) ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν λογισμικό τρίτων μερών. Υπό την επιφύλαξη των
όρων 2, 3 και 4, η χρήση ορισμένου υλικού τρίτων μερών το οποίο περιλαμβάνεται στο Λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικούς
όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε να βρείτε τις επίσημες δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας για τους εν λόγω κώδικες και αλγόριθμους λογισμικού τρίτων μερών στη διεύθυνση http://www.tomtom.com. Δια της παρούσας
αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε λογισμικού τρίτων μερών.
6) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:
α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η TOMTOM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ
ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΛΑΒΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η
TOMTOM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Π.Χ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΛΙΚΟ).
β) ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η TOMTOM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ” ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
γ) Η TOMTOM ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Π.Χ. Η ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η TOMTOM ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ (ΚΑΙ ΔΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ) ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ.
7) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
α) Η TomTom και οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη (συμβατική, λόγω αμέλειας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) έναντι σας ή έναντι
τρίτων μερών (i) για τυχόν ανικανότητα χρήσης του εξοπλισμού τρίτων μερών ή πρόσβασης στα δεδομένα, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων,
απώλεια πελατών, διαφυγόν κέρδος, διαφυγόντα εισοδήματα και αναμενόμενων αποταμιεύσεων, διακοπή εργασιών και τα όμοια (είτε η απώλεια
ή ζημία είναι άμεση είτε έμμεση), ή (ii) για οποιαδήποτε έμμεση, θετική ή αποθετική απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να
προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών, ακόμη και εάν η TomTom έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους
απώλειας ή ζημίας.
β) Υπό την επιφύλαξη τυχόν ζημίας που ενδέχεται να υποστείτε για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του συνόλου
των ζημιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα και του συνόλου των άμεσων ή γενικών συμβατικών και λοιπών ζημιών), η πλήρης ευθύνη της
TomTom και των εκάστοτε προμηθευτών της βάσει της παρούσας EULA, ή σε σχέση με αυτήν, περιορίζεται στο ποσό το οποίο πραγματικά
καταβάλατε για τις Υπηρεσίες εντός των τελευταίων έξι μηνών πριν την αξίωση ή σειρά σχετικών αξιώσεων.
γ) Υπό την επιφύλαξη των όρων 7(α) και (β) και του περιεχομένου της παρούσας EULA εν γένει, η TomTom δεν απαλλάσσεται της ευθύνης
περί θανάτου ή σωματικού τραυματισμού λόγω αμέλειας, παράβασης εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας, απάτης ή εξαπάτησης εκ μέρους της ή
για οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
8) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Υπό την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων, η TomTom δύναται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα EULA σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης εκ μέρους σας με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες εκ
φύσεως υπερισχύουν της καταγγελίας, θα συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ μετά την καταγγελία της παρούσας EULA. Η TomTom
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει, με ή χωρίς ειδοποίηση, την ενημέρωση, αναβάθμιση και συμπλήρωση των υπηρεσιών που σας
παρέχει ή τις οποίες λαμβάνετε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.
9) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ: Η TomTom και τα τρίτα μέρη τα οποία συμβάλλουν στην παροχή των
Υπηρεσιών ("Τρίτα Μέρη") δεν φέρουν ευθύνη για τα περιεχόμενα των διαδικτυακών τοποθεσιών και των υπηρεσιών τρίτων μερών, τις
συνδέσεις οι οποίες περιέχονται στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις υπηρεσίες τρίτων μερών, ή για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις στις
διαδικτυακές τοποθεσίες και τις υπηρεσίες τρίτων μερών που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλως πως. Η TomTom (και, κατά περίπτωση,
κάθε ένα από τα Τρίτα Μέρη) παρέχει τις εν λόγω συνδέσεις και επιτρέπει την πρόσβασή σας σε διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες τρίτων
μερών αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησης, ενώ η συμπερίληψη σύνδεσης ή η παροχή πρόσβασης δεν συνεπάγεται έγκριση των
διαδικτυακών τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων μερών εκ μέρους της TomTom ή των Τρίτων Μερών . Η χρήση τέτοιου είδους συνδέσεων ή
διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων μερών και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες και συνδέσεις τρίτων
μερών αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη, αναλαμβάνετε τον πλήρη κίνδυνο και απαγορεύεται να προβαίνετε σε παράνομη ή δόλια χρήση
αυτών.
10) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ: Τα μέρη τα οποία δεν έχουν συνυπογράψει την παρούσα EULA δεν απολαμβάνουν κανένα δικαίωνα
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την επίκληση και εφαρμογή των όρων της παρούσας EULA, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα λοιπά
δικαιώματα ή προσφυγές τρίτων μερών που έχουν κατατεθεί ή προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
11) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα EULA, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων ή τροποποιήσεων που παρέχονται μαζί με τις
Υπηρεσίες, καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, αν υπάρχουν, αποτελεί τη συνολική σύμβαση μεταξύ εσάς και της TomTom ως προς
τις Υπηρεσίες και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή ισχύουσας προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας, πρότασης και αντιπροσώπευσης όσον
αφορά τις Υπηρεσίες και τα λοιπά ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της παρούσας EULA. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων
οποιασδήποτε πολιτικής της TomTom και των όρων της παρούσας EULA, υπερισχύουν οι όροι της EULA. Εάν οποιαδήποτε εκ των διατάξεων
της παρούσας EULA κριθεί άκυρη, μη έγκυρη, μη εφαρμοστέα ή παράνομη, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε πλήρη
ισχύ και εφαρμογή.
12) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ: Η αγγλική έκδοση της παρούσας EULA είναι η κύρια έκδοση. Τυχόν μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους
εξυπηρέτησης.
13) ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ: Η παρούσα EULA και τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν βάσει της EULA, ή σε σχέση με αυτήν,
(συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών αξιώσεων ή διαφορών) υπόκεινται στο δίκαιο της Ολλανδίας. Η παρούσα EULA εξαιρείται από τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων. Όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα
EULA (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών αξιώσεων ή διαφορών) θα επιλύονται ενώπιον των δικαστηρίων του Άμστερνταμ
(Ολλανδία), τα οποία φέρουν και την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση τέτοιων διαφορών.
Εάν έχετε απορίες αναφορικά με την παρούσα EULA ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την TomTom για οποιονδήποτε λόγο, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία της TomTom στη διεύθυνση http://www.tomtom.com.

