Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της
TomTom International B.V.
Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία
(“TomTom”)
1) Αντικείµενο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται σε όλες τις παραγγελίες που έχουν
υποβληθεί ή θα υποβληθούν από εσάς για οποιοδήποτε αντικείµενο, υπηρεσία ή συνδροµή
που παρέχεται σε εσάς από το διαδικτυακό τόπο της TomTom ή µέσω αυτού, το TomTom
HOME, ένα εξοπλισµό της TomTom ή µία άλλη εφαρµογή της TomTom (περαιτέρω
αποκαλούµενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τα “Προϊόντα”), στα οποία
περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (i) ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός, ο
οποίος συνοδεύει αντικείµενα ή εξαρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων εξοπλισµών,
αντικειµένων και εξαρτηµάτων που περιέχουν προεγκατεστηµένο λογισµικό (“Εξοπλισµός”)
και (ii) υπηρεσίες που παρέχονται από την TomTom από καιρού εις καιρόν (“Υπηρεσίες”), οι
οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν (ξεχωριστά ή µαζί) υπηρεσίες στο διαδίκτυο ή υπηρεσίες
σχετικές µε τοποθεσία, υπηρεσίες δεδοµένων, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε
πραγµατικό χρόνο, όπως υπηρεσίες σχετικά µε κυκλοφοριακή κίνηση ή δελτίο καιρού ή την
παροχή άλλων δεδοµένων, πληροφοριών, λειτουργιών ή περιεχοµένου (τρίτων µερών), είτε
παρέχονται σε εσάς επί τη βάσει συνδροµής (“Συνδροµή”) είτε επί τη βάσει προπληρωµής
και παράδοσης σε ένα ή περισσότερα τµήµατα.
2) Παραγγελίες
α) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα θεωρούνται ως αίτηση της TomTom προς εσάς για
υποβολή µιας παραγγελίας. Οποιαδήποτε παραγγελία υποβάλλεται τελεί υπό τον όρο
αποδοχής της από την TomTom. Μόνο σε περίπτωση αποδοχής της από την TomTom υπό τη
µορφή επιβεβαίωσης της παραγγελίας, καταρτίζεται η σχετική συµφωνία.
β) Η TomTom διατηρεί το δικαίωµα να απορρίπτει οποιεσδήποτε παραγγελίες, συνολικά ή
τµηµατικά, ή να επιβάλλει ένα µέγιστο ποσό παραγγελίας.
γ) Όλες οι παραγγελίες για Εξοπλισµό τελούν υπό τον όρο διαθεσιµότητας αυτού.
3) Τιµή και πληρωµή
α) Οι τιµές που αναφέρονται στο διαδικτυακό τόπο περιλαµβάνουν το Φ.Π.Α. Έξοδα
µεταφοράς και εκτέλεσης της παραγγελίας (εάν υπάρχουν) θα είναι πρόσθετα της τιµής που
αναγράφεται στο διαδικτυακό τόπο. Είστε υπεύθυνοι για οποιουδήποτε τυχόν τοπικούς
φόρους σχετικά µε πωλήσεις ή άλλους τυχόν φόρους ή κρατικές εισφορές, σχετικές µε την
παραγγελία. Οι τιµές υπόκεινται σε αλλαγές οποτεδήποτε, αλλά δεν θα επηρεάζουν τις
παραγγελίες για Εξοπλισµό, (προεγκατεστηµένο) λογισµικό (“Λογισµικό”) ή Υπηρεσίες που
έγιναν πριν την ηµεροµηνία της αλλαγής (µε την επιφύλαξη του όρου 7 γ κατωτέρω).
β) Όλες οι πληρωµές θα πρέπει να διενεργηθούν µέσω της υπηρεσίας πληρωµών που τίθεται
στη διάθεσή σας από την TomTom (“Υπηρεσία Πληρωµών”). Προκειµένου να υποβάλλετε
παραγγελίες και να χρησιµοποιήσετε την Υπηρεσία Πληρωµών, θα πρέπει να δώσετε
πληροφορίες σχετικά µε την προτιµητέα µέθοδο πληρωµής, τη διεύθυνση τιµολόγησης και
αποστολής (εάν απαιτείται) ή/ και οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες είναι αναγκαίες για τη
συµπλήρωση της παραγγελίας.
γ) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή η είσπραξη µέσω της Υπηρεσίας Πληρωµών,
η TomTom θα σας τιµολογήσει για το πληρωτέο ποσό ταχυδροµικά, το ποσό αυτό δε, θα
πρέπει να καταβληθεί είτε µε επιταγή, ταχυδροµική επιταγή ή πιστωτική κάρτα, εντός 15
ηµερών από την ηµεροµηνία του τιµολογίου.
4) Αποστολή και κίνδυνος απώλειας
α) Η TomTom θα καταβάλλει προσπάθειες να αποστείλει ή να ενεργοποιήσει το Προϊόν
εντός 30 ηµερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Εάν παραγγέλλονται περισσότερα του
ενός Προϊόντα, η TomTom διατηρεί το δικαίωµα να παραδίδει ή να ενεργοποιεί κάθε προϊόν
ξεχωριστά.

β) Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας ή στην κατοχή σας ή
ηλεκτρονικά. Ο κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής των Προϊόντων µεταβιβάζεται σε εσάς,
κατά το χρονικό σηµείο που τα Προϊόντα σας παραδίδονται.
γ) Εάν αρνηθείτε ή αµελήσετε να παραλάβετε τα Προϊόντα, η TomTom διατηρεί το δικαίωµα
να σας χρεώσει για τα εύλογα έξοδα αποθήκευσης των Προϊόντων, µέχρι να είναι εφικτή η
παράδοσή τους σε εσάς.
δ) Εάν η παράδοση σε εσάς δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, ο οποίος είναι εκτός
του ελέγχου της TomTom, η TomTom διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τη σύµβαση και να
σας επιστρέψει τα ποσά τα οποία έχετε καταβάλει.
ε) Εάν η TomTom σας παραδώσει κατά λάθος ένα Προϊόν ή ενεργοποιήσει κατά λάθος ένα
Προϊόν στον εξοπλισµό σας, πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα την TomTom για το λάθος της
µέσω του http://www.tomtom.com/support και να ρυθµίσετε άµεσα, κατόπιν σχετικού
αιτήµατος της TomTom, την επιστροφή του Προϊόντος (το σχετικό κόστος θα βαρύνει την
TomTom), ή την απεγκατάσταση ή την καταστροφή του Προϊόντος.
στ) Η αποδοχή ενός µη παραγγελθέντος Προϊόντος δε σας απαλλάσσει από την αποδοχή και
την πληρωµή του Προϊόντος το οποίο παραγγείλατε εξαρχής, εκτός εάν συµφωνήσετε
διαφορετικά µε την TomTom.
5) Πολιτική ακυρώσεων
α) Η TomTom σας επιτρέπει να ακυρώσετε µια σύµβαση αγοράς Εξοπλισµού, για
οποιοδήποτε λόγο, υπό τον όρο ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί ακόµη, οποτεδήποτε εντός
χρονικού διαστήµατος 14 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του Εξοπλισµού στη
διεύθυνση αλληλογραφίας σας, και θα σας επιστρέψει το τίµηµα της αγοράς που πράγµατι
κατεβάλατε. Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε το συµβόλαιο αγοράς για τον Εξοπλισµό, θα
πρέπει να επικοινωνήσετε µε την TomTom εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από τη µέρα της
παράδοσης
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http://www.tomtom.com/support προκειµένου να λάβετε έναν αριθµό Εξουσιοδότησης
Επιστροφής Υλικών και να επιστρέψετε τον Εξοπλισµό, στην αρχική του συσκευασία,
παραιτούµενος από οποιοδήποτε έννοµο συµφέρον, δικαίωµα επίσχεσης ή οποιεσδήποτε
άλλες απαιτήσεις, στη διεύθυνση που σας γνωστοποιείται από την TomTom. Η TomTom
ενδέχεται να σας επιβαρύνει µε οποιαδήποτε άµεσα σχετιζόµενα έξοδα αποστολής ή
ταχυδρόµησης έλαβαν χώρα.
β) Συµφωνείτε ότι η παροχή των υπηρεσιών από την TomTom θα ξεκινήσει άµεσα µε την
αποδοχή από την TomTom της παραγγελίας σας. Δε θα µπορείτε να ακυρώσετε τις
Υπηρεσίες από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η παροχή αυτών.
6) Άδεια Χρήσης, Δικαίωµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας & Εµπιστευτικότητα
α) Σας παραχωρείται µια άδεια χρήσης του Λογισµικού ή/ και των δεδοµένων, των
πληροφοριών, των λειτουργιών (τρίτων µερών) ή και οποιοδήποτε άλλο περιεχόµενο
(“Περιεχόµενο”) που σας παρέχονται ως τµήµα του Εξοπλισµού ή µέσω των Υπηρεσιών για
προσωπική και ιδιωτική χρήση µόνο, υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα όρο 6
(“Άδεια Χρήσης”). Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό και το
Περιεχόµενο µόνο σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συσκευή καθ’ οιονδήποτε χρονική
στιγµή και σε συνδυασµό µε ένα µόνο σύστηµα πλοήγησης. Δε µπορείτε να παρέχετε το
Λογισµικό ή το Περιεχόµενο σε τρίτα πρόσωπα, άµεσα ή έµµεσα για χρήση από τα πρόσωπα
αυτά ή οποιονδήποτε άλλο. Η παρούσα Άδεια Χρήσης είναι µη αποκλειστική και µη
µεταβιβάσιµη, το οποίο σηµαίνει ότι η TomTom είναι ελεύθερη να παραχωρήσει άδεια
χρήσης του Λογισµικού και του Περιεχοµένου σε άλλους πελάτες και ότι το δικαίωµά σας
για χρήση του Λογισµικού και του Περιεχοµένου δε µπορεί να µεταβιβαστεί από εσάς σε
οποιονδήποτε άλλο. Η Άδεια Χρήσης δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε δικαίωµα λήψης
µελλοντικών αναβαθµίσεων, ενηµερώσεων ή συµπληρωµάτων του Λογισµικού ή του
Περιεχοµένου, εκτός εάν η TomTom έχει ρητώς ορίσει ότι η λήψη τέτοιων αναβαθµίσεων,
ενηµερώσεων ή συµπληρωµάτων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Προϊόντος. Εάν
λαµβάνονται αναβαθµίσεις, ενηµερώσεις ή συµπληρώσεις του Λογισµικού ή του
Περιεχοµένου, η χρήση αυτών των αναβαθµίσεων, ενηµερώσεων ή συµπληρώσεων θα

διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε άλλους όρους και
προϋποθέσεις κληθείτε να αποδεχθείτε προ της παροχής των σχετικών αναβαθµίσεων,
ενηµερώσεων ή συµπληρώσεων από την TomTom.
β) Η TomTom διατηρεί το δικαίωµα, µε ή χωρίς σχετική ειδοποίηση, να διακόψει τις
υπηρεσίες αναβάθµισης, ενηµέρωσης ή συµπλήρωσης που σας παρέχονται ή σας
προσφέρονται µέσω της χρήσης του Λογισµικού ή του Περιεχοµένου, εκτός εάν η παροχή
των αναβαθµίσεων, ενηµερώσεων ή συµπληρώσεων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
Προϊόντος, όπως προσδιορίζεται από την TomTom κατά το χρόνο της πώλησης.
γ) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωµάτων, η TomTom δικαιούται να καταγγείλει
άµεσα την Άδεια Χρήσης, χωρίς να απαιτείται ενηµέρωση περί παραβάσεως, εάν δεν
τηρήσετε οποιονδήποτε ουσιώδη όρο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όπου ως
τέτοιοι θα θεωρούνται και οι όροι 6 και 9. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καταστρέψετε
όλα τα αντίγραφα του Λογισµικού και των στοιχείων που το συνθέτουν καθώς και
οποιοδήποτε Περιεχόµενο.
δ) Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ή/ και κυριότητας επί του Λογισµικού, του Περιεχοµένου, και
οποιωνδήποτε αντιγράφων αυτών, ανήκουν στην TomTom ή/ και στους προµηθευτές της. Η
TomTom σας επιτρέπει να χρησιµοποιείτε το Λογισµικό και το Περιεχόµενο µόνο σύµφωνα
µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η TomTom διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώµατα τα
οποία δεν αναγνωρίζονται µε βάση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δικαιούστε: (α)
να κάνετε ένα αντίγραφο το λογισµικού µόνο για εφεδρικούς ή αρχειακούς σκοπούς ή (β)
µεταφέρετε το Λογισµικό σε ένα µόνο µέσο, υπό τον όρο ότι το πρωτότυπο τηρείται µόνο για
εφεδρικούς ή αρχειακούς σκοπούς. Το/ τα εγχειρίδιο/α του Προϊόντος ή άλλο έγγραφο υλικό
δε θα αναπαράγονται παρά µόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν µπορείτε να αντιγράφετε,
µεταφορτώσετε (download), µεταφορτώσετε σε server (upload) ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο αναπαράγετε το Περιεχόµενο, εκτός από το να δηµιουργήσετε ένα µόνο αντίγραφο για
εφεδρικούς και αρχειακούς σκοπούς. Δεν αποκτάτε δικαιώµατα κυριότητας επί του
Λογισµικού ή επί του Περιεχοµένου.
ε) Αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι τα Προϊόντα έχουν αναπτυχθεί µε ουσιαστικό χρόνο και
δαπάνες της TomTom και ότι είναι απόρρητα και εµπορικό µυστικό της TomTom ή/ και
τρίτων µερών. Αναλαµβάνετε να τηρείτε τα Προϊόντα απολύτως εµπιστευτικά και να µην
αποκαλύπτετε τα Προϊόντα ή παρέχετε πρόσβαση σε αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο.
7) Συνδροµές
α) Οι Συνδροµές δίδονται για απεριόριστο χρόνο εκτός εάν η TomTom και εσείς έχετε
συµφωνήσει Συνδροµή για ορισµένο χρόνο.
β) Εάν η Συνδροµή σας είναι για αόριστο χρόνο, είτε εσείς είτε η TomTom µπορείτε να
λήξετε τη Συνδροµή σας µε σχετική ειδοποίηση προ 30 ηµερών (η ειδοποίησή σας να
αποσταλεί
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http://www.tomtom.com/support). Η ανωτέρω περίοδος ειδοποίησης ξεκινά από την πρώτη
ηµέρα µετά τη λήψη της ενηµέρωσής σας περί καταγγελίας από την TomTom. Εάν η
Συνδροµή σας είναι ορισµένου χρόνου, θα λήξει αυτόµατα µε την εκπνοή της σχετικής
χρονικής περιόδου.
γ) H TomTom διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις τιµές αναφορικά µε τη Συνδροµή ή τους
όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, υπό τον όρο ότι θα σας αποστείλει προηγούµενη
ενηµέρωση, εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από την αλλαγή αυτή (είτε µέσω µηνύµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε µέσω του διαδικτυακού τόπου της TomTom είτε µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο). Εάν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές ή καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο ενεργεί εις βάρος σας (εξαιρουµένης της περιπτώσεως που οι
υψηλότερες τιµές απορρέουν από υψηλότερους φόρους ή εισφορές), δικαιούστε να διακόψετε
τη Συνδροµή σας πριν από την ηµεροµηνία που η εν λόγω αλλαγή τίθεται σε ισχύ,
στέλνοντας
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http://www.tomtom.com/support.
δ) Η TomTom δικαιούται να καταγγείλει τη Συνδροµή σας ή κάποια άλλη επιµέρους
υπηρεσία που περιλαµβάνεται στις Υπηρεσίες που παρέχονται ως «πακέτο», µε σχετική

ενηµέρωση προ τουλάχιστον 30 ηµερών, εάν η TomTom αποφασίσει τη διακοπή προσφοράς
αυτής της Συνδροµής ή αυτής της επιµέρους υπηρεσίας αντίστοιχα.
ε) Η TomTom ενδέχεται να καταγγείλει ή να περιορίσει τη Συνδροµή σας, άµεσα και χωρίς
να απαιτείται ειδοποίηση περί παραβάσεως, εάν: (i) δεν τηρήσετε οποιονδήποτε ουσιώδη όρο
από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι θα θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν
τους όρους 6 και 9, (ii) δεν διενεργηθεί είσπραξη, µέσω της Υπηρεσίας Πληρωµών, για
Συνδροµές, µετά τη δεύτερη προσπάθεια ή (iii) η χρήση της Υπηρεσίας διενεργείται κατά
παράβαση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης της TomTom.
στ) Σε περίπτωση καταγγελίας της Συνδροµής, η Άδεια Χρήσης, όπως ορίζεται στον όρο 6,
θα λήξει ταυτοχρόνως.
8) Υλικά Τρίτων
Τα Προϊόντα TomTom ενδέχεται να χρησιµοποιούν κώδικες λογισµικών, δεδοµένα,
πληροφορίες λειτουργιών και λοιπό περιεχόµενο καθώς και αλγόριθµους τρίτων µερών
(“Υλικά Τρίτων”). Η χρήση Υλικών Τρίτων που περιέχονται στα Προϊόντα ενδέχεται να
υπόκεινται σε λοιπούς όρους και προϋποθέσεις. Οι επίσηµες ενηµερώσεις περί δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας αυτών των Υλικών Τρίτων µπορούν να αναζητηθούν είτε στο
διαδικτυακό µας τόπο http://www.tomtom.com/legal, είτε µέσω αυτού. Με τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις συµφωνείτε ότι η υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υποδηλώνει
ότι έχετε µελετήσει και έχετε αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις για τα Υλικά Τρίτων
που περιλαµβάνονται στα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί.
9) Λοιποί Περιορισµοί
Απαγορεύεται η µίσθωση, ο δανεισµός, η δηµόσια παρουσίαση, εκτέλεση, ή εκποµπή ή η
καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διανοµή των Προϊόντων. Δε θα τροποποιήσετε τα Προϊόντα ή
οποιοδήποτε µέρος αυτών, ούτε θα προβείτε σε ανάλυση αυτών µέσω αντίστροφης
µεταγλώττισης, αποσυµπίλυσης ή αποσυναρµολόγησής τους, ούτε θα διαρρήξετε ή
διασπάσετε την κρυπτογράφηση, ούτε θα επιτρέψετε ή θα συνδράµετε οποιοδήποτε πρόσωπο
να προβεί στις ενέργειες αυτές, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
10) Περιορισµένη Ευθύνη
α) Η TomTom δε δύναται και δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα λειτουργούν κατά τρόπο που
στερείται εντελώς σφαλµάτων, ούτε ότι οποιαδήποτε παρεχόµενη πληροφορία είναι πάντοτε
ακριβής. Υπολογιστικά σφάλµατα ενδέχεται να εµφανιστούν κατά τη χρήση συστηµάτων
πλοήγησης όπως αυτά που οφείλονται σε τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ή/ και ελλιπείς
ή εσφαλµένες πληροφορίες.
β) Η TomTom παρέχει µια περιορισµένη εγγύηση ότι ο Εξοπλισµός δε θα εµφανίζει
κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ελαττώµατα στα υλικά, υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης
(“Ελαττώµατα”) για περίοδο ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία αγοράς του Εξοπλισµού, ή
από την ηµεροµηνία αγοράς του έως την ηµέρα κατά την οποία παραβείτε οποιονδήποτε από
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οποιαδήποτε από τις περιόδους είναι η βραχύτερη
(“Περίοδος Εγγύησης”). Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, ο Εξοπλισµός θα
επισκευαστεί ή αντικατασταθεί από την TomTom (“Περιορισµένη Εγγύηση”) χωρίς κόστος
για ανταλλακτικά ή εργατικά. Εάν ο Εξοπλισµός επισκευασθεί µετά την εκπνοή της
Περιόδου Εγγύησης, η Περίοδος Εγγύησης για την επισκευή θα λήξει έξι (6) µήνες µετά την
ηµεροµηνία της επισκευής. Η Εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τις Υπηρεσίες.
γ) Η εν λόγω Περιορισµένη Ευθύνη δεν καλύπτει ζηµιές οι οποίες προκύπτουν από τη
συνήθη χρήση ή απορρέουν από το γεγονός ότι ο Εξοπλισµός έχει ανοιχθεί ή επισκευαστεί
από πρόσωπο µη εξουσιοδοτηµένο από την TomTom, και δεν καλύπτει ζηµιές οι οποίες
προκύπτουν από: κακή χρήση, υγρασία, υγρά, εγγύτητα ή έκθεση σε ζέστη και ατύχηµα,
κακή µεταχείριση, µη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται µαζί µε τον Εξοπλισµό, αµέλεια ή
κακή εφαρµογή. Η Περιορισµένη Ευθύνη δεν καλύπτει φυσική ζηµία στην επιφάνεια του
Εξοπλισµού.

δ) Η TomTom δεν παρέχει ουδεµία επιπλέον εγγύηση αναφορικά µε τα Προϊόντα, πέραν της
Περιορισµένης Εγγύησης που αποτυπώνεται στον παρόντα όρο 10. Ειδικότερα και στο
µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η TomTom και οι
προµηθευτές της παρέχουν το Προϊόν “ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ”, και
µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αποποιούνται οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις και
όρους, ρητούς ή υπονοούµενους ή εκ του νόµου, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς και όχι
περιοριστικώς και οποιωνδήποτε τυχόν υπονοούµενων εγγυήσεων, υποχρεώσεων ή όρων
ικανοποιητικής ποιότητας, ή καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό, ή αξιοπιστίας, ή
ακρίβειας ή πληρότητας των απαντήσεων, ή αποτελεσµάτων, ή ικανών προσπαθειών, ή
έλλειψης ιών, ή εύλογης ικανότητας και επιµέλειας, αναφορικά µε τα Προϊόντα, καθώς και
της παροχής ή της αποτυχίας παροχής υποστήριξης ή λοιπών υπηρεσιών, πληροφοριών,
λογισµικού ή σχετικού περιεχοµένου, µέσω των Προϊόντων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
που να απορρέει από τη χρήση των Προϊόντων. Επιπλέον, δεν παρέχεται ουδεµία εγγύηση ή
όρος αδιάκοπης χρήσης και κατοχής, ή µη παραβίασης, αναφορικά µε τα Προϊόντα. Η
εξαίρεση αυτή δε θα ισχύει αναφορικά µε: (i) οποιοδήποτε υπονοούµενο όρο αναφορικά µε
την ιδιοκτησία και (ii) οποιαδήποτε υπονοούµενη εγγύηση αναφορικά µε συµφωνία µε την
περιγραφή.
ε) Προκειµένου να προβάλλετε µια απαίτηση βάσει της Περιορισµένης Εγγύησης για ένα
Ελάττωµα, πρέπει να επικοινωνήσετε µε την TomTom µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
κατά
τη
διάρκεια
της
Περιόδου
Εγγύησης
µέσω
του
http://www.tomtom.com/support, προκειµένου να εξηγήσετε το Ελάττωµα
και να
αποκτήσετε έναν αριθµό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικών, εφόσον απαιτείται. Το
Λογισµικό και ο Εξοπλισµός θα πρέπει να επιστραφούν στην TomTom το συντοµότερο
δυνατόν µετά την ενηµέρωσή σας για το Ελάττωµα, µαζί µε επεξήγηση του Ελαττώµατος,
στη διεύθυνση που δίδεται από την TomTom. Θα πρέπει να τηρήσετε οποιεσδήποτε τυχόν
άλλες διαδικασίες επιστροφής καθορίζονται από την TomTom.
στ) Η Περιορισµένη Ευθύνη αποτελεί τη µόνη ρητή ευθύνη που σας παρέχεται και παρέχεται
αντί οποιωνδήποτε άλλων ρητών εγγυήσεων ή παρόµοιων υποχρεώσεων (εφόσον υπάρχουν),
οι οποίες δηµιουργούνται από οποιαδήποτε διαφήµιση, έγγραφο, συσκευασία, ή άλλες
επικοινωνίες.
ζ) Οι διατάξεις του παρόντος όρου 10 δε θα επηρεάζουν οποιαδήποτε δικαιώµατά σας τα
οποία απορρέουν νοµίµως από την τοπική εφαρµοστέα νοµοθεσία που διέπει την πώληση
καταναλωτικών αγαθών.
η) Η Περιορισµένη Ευθύνη δεν είναι µεταβιβάσιµη.
11) Περιορισµός της Ευθύνης
α) Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ούτε η TomTom ούτε οι
προµηθευτές ή οι υπεργολάβοι αυτής θα ευθύνονται απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε
τρίτο µέρος για οποιεσδήποτε ζηµίες, είτε άµεσες, έµµεσες, δευτερογενείς, συνεπακόλουθες ή
άλλης µορφής (συµπεριλαµβανόµενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ζηµιών λόγω µη
δυνατότητας χρήσης ή πρόσβασης στα Προïόντα, απώλειας δεδοµένων, απώλειας
επιχειρηµατικών ευκαιριών, απώλειας κερδών, διακοπής εργασιών ή παρόµοιων γεγονότων)
που απορρέουν από τη χρήση ή από την αδυναµία χρήσης Προϊόντων, ακόµη και εάν η
TomTom έχει ενηµερωθεί σχετικά µε το ενδεχόµενο αυτών των ζηµιών.
β) Ανεξαρτήτως των ζηµιών που εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο µέρος υποστείτε για
οποιονδήποτε λόγο (περιλαµβανοµένων ενδεικτικά όλων των ζηµιών που αναφέρονται στους
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και όλων των άµεσων ή γενικών ζηµιών συµβατικών ή
οποιωνδήποτε άλλων), η συνολική ευθύνη της TomTom καθώς και οποιουδήποτε από τους
προµηθευτές της που απορρέει ή σχετίζεται µε τη χρήση των Προϊόντων θα περιορίζεται στο
ποσό που πραγµατικά καταβάλατε για τα σχετικά Προϊόντα.
γ) Η TomTom δε θα είναι υπεύθυνη για (i) οποιαδήποτε δόλια πράξη των υπαλλήλων ή/ και
των αντιπροσώπων της ή (ii) οποιαδήποτε δολίως αναληθή δήλωση από την πλευρά των
υπαλλήλων ή/ και των αντιπροσώπων της.
δ) Ανεξαρτήτως του περιεχοµένου των ανωτέρω διατάξεων ή οποιωνδήποτε άλλων
διατάξεων περιλαµβάνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κανένα εδάφιο των

παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δε δύναται να περιορίσει την ευθύνη οποιουδήποτε
µέρους για θάνατο ή σωµατική ζηµιά που να απορρέουν από δική του αµέλεια.
ε) Ο ανωτέρω περιορισµός της ευθύνης δε θα επηρεάζει οποιαδήποτε νόµιµα δικαιώµατα,
βάσει των διατάξεων της εφαρµοστέας τοπικής νοµοθεσίας.
12) Ανωτέρα Βία
Ανωτέρα βία σηµαίνει συνθήκες που εµποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
TomTom βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες δεν είναι εντός του
εύλογου ελέγχου της TomTom, συµπεριλαµβανοµένων και αργών ή/ και καθυστερηµένων
παραδόσεων και των ελλιπών παραδόσεων από την TomTom που απορρέουν από συνθήκες
πέραν του εύλογου ελέγχου της TomTom. Σε περίπτωση κατάστασης ανωτέρας βίας, όλες οι
υποχρεώσεις της TomTom αναστέλλονται. Σε περίπτωση που η περίοδος κατά την οποία η
TomTom δε µπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της, λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας,
διαρκεί περισσότερο από ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, και τα δύο µέρη θα
δικαιούνται να λύσουν τη σύµβαση αγοράς, εγγράφως, χωρίς να απαιτείται να καταβάλλουν
αποζηµίωση οποιασδήποτε φύσεως, η οποία να απορρέει ή να σχετίζεται µε την λύση αυτή.
13) Εµπιστευτικότητα
Η TomTom δε θα αποκαλύπτει πληροφορίες αναφορικά µε τα προσωπικά σας στοιχεία,
λογαριασµούς ή συναλλαγές, σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος, παρά µόνο σύµφωνα µε την
Πολιτική
Εµπιστευτικότητας
που
εµφανίζεται
στο
διαδικτυακό
τόπο
http://www.tomtom.com/legal. Με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συµφωνείτε ότι
έχετε µελετήσει και αποδεχθεί την Πολιτική Εµπιστευτικότητας.
14) Διασύνδεσµοι µε Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων
Η TomTom δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόµενο οποιωνδήποτε διαδικτυακών τόπων ή
υπηρεσιών τρίτων, οποιουσδήποτε διασυνδέσµους περιλαµβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους
ή υπηρεσίες τρίτων, η οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενηµερώσεις διαδικτυακών τόπων ή
υπηρεσιών τρίτων. Όταν η TomTom προσφέρει διασυνδέσµους ή/ και πρόσβαση σε
διαδικτυακούς τόπους ή/ και υπηρεσίες τρίτων, αυτό πραγµατοποιείται µόνο προς
εξυπηρέτησή σας και η ενσωµάτωση ενός διασυνδέσµου ή η πρόσβαση σε αυτόν δεν
υπαινίσσεται την υποστήριξη από την TomTom του διαδικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών
αυτών των τρίτων.
15) Δικαιώµατα Τρίτων
Τρίτα µέρη δεν έχουν κανένα δικαίωµα, βάσει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας αναφορικά µε
δικαιώµατα τρίτων, να βασίζονται σε και να εκτελούν οποιονδήποτε όρο από τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωµα ή νοµική
αποκατάσταση τρίτου µέρους το οποίο υπάρχει ή είναι στη διάθεσή του πέραν αυτής της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας.
16) Ισχύς των διατάξεων
Οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων οι οποίες από τη φύση τους
εκτείνονται πέραν της λύσης ή λήξης οποιασδήποτε πώλησης ή παραχώρησης άδειας χρήσης
των Προϊόντων, θα παραµένουν σε ισχύ.
17) Ακυρότητα Διάταξης
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται άκυρη,
ανίσχυρη, µη εφαρµοστέα ή παράνοµη, οι λοιπές διατάξεις θα παραµένουν σε πλήρη ισχύ.
Εσείς και η TomTom θα θεωρείστε ότι έχετε συµφωνήσει τους νέους όρους και
προϋποθέσεις, σε αντικατάσταση αυτών των ανίσχυρων διατάξεων. Οι νέοι αυτοί όροι και
προϋποθέσεις θα ερµηνεύονται, αναφορικά µε το περιεχόµενο και την ισχύ τους, όσο
πλησιέστερα γίνεται στο αρχικό κείµενο, όπως έχει καταρτιστεί, αλλά κατά τρόπο ώστε τα
δικαιώµατα να µπορούν πράγµατι να απορρέουν από αυτούς.

18) Εφαρµοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετικές µε αυτούς ή µε
την αγορά και τη χρήση των Προϊόντων ή µε οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα υπόκεινται στο
Ελληνικό Δίκαιο. Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών περί Συµβάσεων Διεθνών Πωλήσεων
Αγαθών εξαιρείται της εφαρµογής της, αναφορικά µε τους παρόντες όρους και
Προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
θα ρυθµίζεται από τα δικαστήρια του τόπου νόµιµης διαµονής ή κατοικίας σας, τα οποία θα
έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα αναφορικά µε οποιαδήποτε σχετική διαφορά.
19) Μεταφράσεις
Η Ελληνική έκδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι αυτή που θα υπερισχύει
αναφορικά µε τις αγορές σας.
20) Απορίες
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες, προτάσεις ή παράπονα αναφορικά µε την
παραγγελίας σας ή την αγορά σας ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή εάν
επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µε την TomTom για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλώ στείλτε
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επισκεπτόµενος τον διαδικτυακό τόπο της TomTom στο
http://www.tomtom.com/support.
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