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1

Αντικείμενο

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν:
i. για κάθε παραγγελία, αγορά ή άλλη μορφή απόκτησης:
–
–

ii.
iii.

για τον Λογαριασμό σας και τη δημιουργία του, και
για τη χρήση ή/και πρόσβαση:
–
–

iv.

Προϊόντων και Υπηρεσιών απευθείας μέσω της TomTom, και
Εφαρμογών μέσω Μεταπωλητή, και

του συνόλου των Προϊόντων, των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών και των
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, και
των Ενσωματωμένων Συσκευών, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις από τον Μεταπωλητή ή τον τρίτο
κατασκευαστή τέτοιων Ενσωματωμένων Συσκευών, και

για τη μεταφόρτωση, χρήση ή/και πρόσβαση των Δεδομένων Χρήστη σας.

Με (i) την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας, αγοράς ή άλλης μορφής απόκτησης
ενός Προϊόντος, μιας Υπηρεσίας ή μιας Εφαρμογής και με (ii) τη χρήση ή/και
πρόσβαση οποιασδήποτε Πλατφόρμας, Υπηρεσίας ή Εφαρμογής και με (iii) τη
δημιουργία Λογαριασμού, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις και
δεσμεύεστε από αυτούς, καθώς και από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και
προσθήκες.
Ο κατάλογος των ορισμών που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις είναι διαθέσιμος στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
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Η παραγγελία σας απευθείας μέσω της TomTom

2.1 Πώς να κάνετε μια παραγγελία
Η TomTom προσφέρει Προϊόντα και Υπηρεσίες μέσω Διαδικτυακών Τοποθεσιών,
Πλατφορμών και Εφαρμογών TomTom. Τα συγκεκριμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να συνίστανται σε Περιεχόμενο TomTom και Υλικό
Τρίτων.
Όταν επιθυμείτε να παραγγείλετε, να αγοράσετε ή να αποκτήσετε με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο κάποιο Προϊόν ή κάποια Υπηρεσία απευθείας από την TomTom,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω μιας Πλατφόρμας, μιας
Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή μιας Εφαρμογής TomTom.
Κάθε παραγγελία που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνει δεκτή από την TomTom.
Συμφωνία συνάπτεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την TomTom που
λαμβάνει τη μορφή επιβεβαίωσης παραγγελίας. Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να
απορρίψει οποιεσδήποτε παραγγελίες, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, ή να επιβάλει
ένα μέγιστο ποσό παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων εξαρτώνται από τη
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.
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2.2 Αντίτιμο και πληρωμή
Για ορισμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες απαιτείται πληρωμή. Οι τιμές που
αναφέρονται για τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες στις Διαδικτυακές Τοποθεσίες και
την Εφαρμογή TomTom συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και τις συνήθεις χρεώσεις
αποστολής, καθώς και τα τέλη διεκπεραίωσης (αν υπάρχουν). Τυχόν τοπικοί φόροι
πωλήσεων, άλλοι φόροι και κρατικά τέλη, αν υπάρχουν, που συνδέονται με την
παραγγελία αποτελούν δική σας ευθύνη. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα
στιγμή (και σύμφωνα με το άρθρο των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων
"Καταγγελία και τροποποίηση" στην ενότητα "Δικαιώματα της TomTom" στο
κεφάλαιο "Η χρήση σας"), αλλά δεν θα επηρεάζονται παραγγελίες για Προϊόντα ή
Υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της αλλαγής.
Ορισμένες Υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να
παρεκκλίνει από τη δωρεάν προσφορά τέτοιων Υπηρεσιών ή να τη σταματήσει ανά
πάσα στιγμή. Η TomTom θα σας ενημερώσει, αν κάποια Υπηρεσία πρόκειται να
προσφερθεί έναντι αντιτίμου στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να
επιλέξετε είτε να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών έναντι του εν λόγω αντιτίμου
είτε να σταματήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας.
Όλες οι παραγγελίες θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών,
όπως αυτή διατίθεται από την TomTom. Προκειμένου να υποβάλετε παραγγελίες
και να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη υπηρεσία πληρωμών, πρέπει να δηλώσετε τα
στοιχεία της μεθόδου πληρωμής που προτιμάτε, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής
(αν ισχύει) ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η είσπραξη του ποσού μέσω της
συγκεκριμένης υπηρεσίας πληρωμών, η TomTom θα σας αποστείλει ταχυδρομικά το
τιμολόγιο για το πληρωτέο ποσό, το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί με επιταγή,
ταχυδρομική εντολή πληρωμής ή πιστωτική κάρτα εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία του τιμολογίου.

2.3 Παράδοση και κίνδυνος απώλειας
Στόχος της TomTom θα είναι να παραδίδεται το Προϊόν εντός 30 ημερών από την
αποδοχή της παραγγελίας. Αν η παραγγελία περιλαμβάνει πολλά Προϊόντα, η
TomTom διατηρεί το δικαίωμα παράδοσης του κάθε Προϊόντος ξεχωριστά.
Επιπλέον, στόχος της TomTom είναι να καθιστά διαθέσιμες τις Υπηρεσίες εντός 24
ωρών από την αποδοχή της παραγγελίας.
Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει. Οι
Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες για λήψη ή θα παραδίδονται ή/και θα διατίθενται σε
εσάς σε ηλεκτρονική μορφή. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας ενός Προϊόντος
μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή που παραδίδεται σε εσάς το Προϊόν. Ο
κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μιας Υπηρεσίας μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή
που η Υπηρεσία είτε διατίθεται είτε παραδίδεται σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή.
Αν δεν παραλάβετε το Προϊόν, η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για
το εύλογο κόστος της αποθήκευσης του Προϊόντος έως ότου καταστεί δυνατή η
παράδοση.
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Αν, για οποιονδήποτε λόγο που υπερβαίνει τον έλεγχο της TomTom, δεν
πραγματοποιηθεί η παράδοση, η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη
συμφωνία και να επιστρέψει τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν.
Αν η TomTom παραδώσει κάποιο Προϊόν σε εσάς κατά λάθος ή αν παραδώσει ή/και
διαθέσει κάποια Υπηρεσία σε εσάς κατά λάθος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με
την TomTom ώστε να λάβετε περαιτέρω οδηγίες επιστροφής (email μέσω της
διεύθυνσης http://www.tomtom.com/support).
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Δικαιώματα ακύρωσης παραγγελιών

Για Προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω της TomTom, έχετε το δικαίωμα να
ακυρώσετε τη συμφωνία αγοράς για οποιονδήποτε λόγο, εντός περιόδου 14 ημερών
αρχομένης από την ημερομηνία παράδοσης στη διεύθυνση παράδοσης που
δηλώσατε. Η TomTom θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς και τα αρχικά έξοδα
αποστολής που πράγματι καταβλήθηκαν (με εξαίρεση τα συμπληρωματικά έξοδα
που προκύπτουν σε περίπτωση που δεν επιλέξει τον λιγότερο δαπανηρό τύπο
παράδοσης τον οποίο παρέχει συνήθως ή σε περίπτωση που παραγγέλθηκαν πολλά
Προϊόντα και δεν επιστρέφονται όλα τα Προϊόντα που αγοράστηκαν). Η TomTom
θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επιστροφή χρημάτων με το ίδιο μέσο
πληρωμής που χρησιμοποιήσατε εσείς κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχετε
συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να ενημερώσετε την TomTom
σχετικά με την απόφασή σας επικοινωνώντας με την TomTom εντός 14 ημερών από
την παράδοση, με email μέσω της διεύθυνσης http://www.tomtom.com/support,
προκειμένου να λάβετε έναν αριθμό έγκρισης για την επιστροφή της παραγγελίας
σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Υπαναχώρησης
[www.tomtom.com/support]. Εν συνεχεία, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να
επιστρέψετε το Προϊόν, απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα, εμπράγματο βάρος ή
άλλες αξιώσεις, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ετικέτα ταχυδρομείου που
λάβατε όταν ζητήσατε αριθμό έγκρισης για την επιστροφή της παραγγελίας σας.
Αν αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συμφωνία αγοράς και να επιστρέψετε το Προϊόν
στην TomTom, θα φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του Προϊόντος
που προκύπτει από χειρισμό πέραν εκείνου που απαιτείται για τον προσδιορισμό της
φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
Αποδέχεστε ότι η TomTom ενδέχεται να σας χρεώσει για τυχόν έξοδα αποστολής ή
ταχυδρομικά τέλη που προέκυψαν σε άμεση σχέση με την επιστροφή του Προϊόντος.
Για Υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω της TomTom, συμφωνείτε ότι η επιτέλεση των
Υπηρεσιών από την TomTom θα ξεκινά αμέσως – ή τουλάχιστον το συντομότερο
δυνατό - μετά την αποδοχή της παραγγελίας σας από την TomTom και ότι
παραιτείστε του δικαιώματος ακύρωσης τη στιγμή της επιτέλεσής τους.
Για Εφαρμογές που αποκτώνται μέσω της TomTom ή κάποιου Μεταπωλητή,
συμφωνείτε ότι η εκτέλεση των Εφαρμογών που αποκτώνται από εσάς θα ξεκινά
αμέσως – ή τουλάχιστον το συντομότερο δυνατό – μετά τη λήψη της Εφαρμογής από
εσάς και ότι παραιτείστε του δικαιώματος ακύρωσης τη στιγμή της εκτέλεσής της.
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4

Ο Λογαριασμός σας και οι συνδρομές σας

4.1 Ο Λογαριασμός σας: εγγραφή και διαχείριση
Ενδέχεται να πρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό και εν συνεχεία να συνδεθείτε
στη σχετική Πλατφόρμα προκειμένου:
i. να παραγγείλετε κάποιο Προϊόν ή κάποια Υπηρεσία,
ii. να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία, Εφαρμογή
ή/και Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες (που αποκτήθηκαν είτε
απευθείας μέσω της TomTom είτε μέσω κάποιου Μεταπωλητή), και
iii. να μπορέσετε να μεταφορτώσετε ή/και να πραγματοποιήσετε λήψη
Δεδομένων Χρήστη ή/και Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες
Παρά το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο (“άλλως/γνωστός/ή και ως”
ή “υποκοριστικό”) κατά τη δημιουργία Λογαριασμού, συμφωνείτε να παρέχετε ορθά
στοιχεία για εσάς κατά την εγγραφή. Θα πρέπει να τηρείτε πάντα ενημερωμένα τα
στοιχεία του Λογαριασμού σας και να αλλάζετε αμέσως τα στοιχεία του
Λογαριασμού σας σε περίπτωση που υπάρξουν σχετικές αλλαγές.
Οι Υπηρεσίες, οι Εφαρμογές και τα Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες
προορίζονται αποκλειστικά για χρήστες ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άτομο 18 ετών και άνω. Μη δημιουργείτε
Λογαριασμό ως άλλο άτομο, άλλη ομάδα ή οντότητα χωρίς την έγκριση του
ενδιαφερόμενου και μην πωλείτε ή μεταβιβάζετε το προφίλ ή τον Λογαριασμό σας.
Φέρετε ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον Λογαριασμό
σας ή μέσω του Λογαριασμού σας. Φέρετε ευθύνη για το όνομα χρήστη σας και τις
δραστηριότητες που συνδέονται με αυτό. Η TomTom δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απώλεια που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας,
είτε έγινε εν γνώσει σας είτε όχι.
Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την TomTom σε περίπτωση που αντιληφθείτε
οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από τρίτους Υπηρεσιών, Εφαρμογών, Δεδομένων
Χρήστη ή/και Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες η οποία πραγματοποιήθηκε
μέσω του Λογαριασμού σας χωρίς τη δική σας εξουσιοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη
πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

4.2 Συνδρομές
Μια Υπηρεσία είναι δυνατόν να προσφέρεται σε μεμονωμένη βάση ή κατόπιν
συνδρομής. Όταν έχετε συνδρομή, η Υπηρεσία θα παρέχεται σε εσάς είτε ανά
τακτικά διαστήματα είτε συνεχώς.
Οι συνδρομές συνάπτονται για απεριόριστη χρονική περίοδο, εκτός αν η TomTom
και εσείς έχετε συμφωνήσει μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

4.3 Τερματισμός του Λογαριασμού σας ή/και των συνδρομών
σας
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας ή και τη
συνδρομή σας, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την TomTom μέσω της
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διεύθυνσης http://tomtom.com/support και επιλέγοντας το στοιχείο "επικοινωνία",
με την προϋπόθεση ότι τηρείται η περίοδος ειδοποίησης των 30 ημερών.
Η TomTom μπορεί, επίσης, να τερματίσει τον Λογαριασμό σας ή/και τη συνδρομή
σας χωρίς συγκεκριμένο λόγο (και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων καταγγελίας
που έχει σύμφωνα με το κεφάλαιο των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων
“Καταγγελία και απαγορεύσεις σε περίπτωση αθέτησης από εσάς". Η TomTom θα
προσπαθεί πάντοτε να σας παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με οποιονδήποτε επικείμενο τερματισμό, αλλά - σε κάθε περίπτωση - θα σας
ειδοποιεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τον ουσιαστικό τερματισμό του
Λογαριασμού σας.
Σε περίπτωση τερματισμού του Λογαριασμού σας ή/και της συνδρομής σας, πρέπει
να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Περιεχομένου TomTom και όλα τα
συστατικά του μέρη.
Μετά τον τερματισμό του Λογαριασμού σας, δεν θα έχετε πρόσβαση σε δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Χρήστη σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη η
απομάκρυνση όλων των Δεδομένων Χρήστη που θέλετε να κρατήσετε, προτού
ολοκληρωθεί ο τερματισμός.
Αν η συνδρομή σας είναι για καθορισμένη χρονική περίοδο, θα ολοκληρωθεί
αυτόματα με τη λήξη της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
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Η χρήση σας

5.1

Τα δικαιώματα χρήσης σας

5.1.1 Υπηρεσίες και Εφαρμογές
Η TomTom σάς παραχωρεί άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και των
Εφαρμογών που αποκτώνται απευθείας μέσω της TomTom ή μέσω Μεταπωλητή
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μια
Υπηρεσία ή/και μια Εφαρμογή πρέπει να αγοραστεί, η άδεια πρόσβασης και χρήσης
της συγκεκριμένης Υπηρεσίας ή/και Εφαρμογής που παρέχεται επί πληρωμή θα σας
παραχωρείται μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.
5.1.2 Περιεχόμενο TomTom
Οι Υπηρεσίες και οι Εφαρμογές θα περιλαμβάνουν Περιεχόμενο TomTom. Σας
παραχωρείται άδεια χρήσης του Περιεχομένου TomTom που παρέχεται σε εσάς ως
μέρος ή/και μέσω του Προϊόντος, της Υπηρεσίας ή της Εφαρμογής σας, βάσει των
όρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Η παρούσα άδεια είναι μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη. Η παρούσα άδεια δεν
περιλαμβάνει δικαιώματα απόκτησης μελλοντικών αναβαθμίσεων, ενημερώσεων,
συμπληρωμάτων ή οποιασδήποτε υποστήριξης ή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με την
Υπηρεσία, την Εφαρμογή ή το Περιεχόμενο TomTom, εκτός αν η TomTom έχει
επισημάνει συγκεκριμένα ότι η απόκτηση αυτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
Προϊόντος, της Υπηρεσίας ή της Εφαρμογής.
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Σε περίπτωση απόκτησης αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων της
Υπηρεσίας, της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου TomTom, η χρήση αυτών θα
διέπεται από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή άλλους τέτοιους όρους και
προϋποθέσεις και ενδεχομένως να απαιτεί πρόσθετες πληρωμές, για τις οποίες θα
ενημερώνεστε και τις οποίες θα σας ζητείται να αποδεχθείτε προτού σας
προμηθεύσει η TomTom τη σχετική αναβάθμιση, τη σχετική ενημέρωση ή το σχετικό
συμπλήρωμα.
Επιπλέον, τα ακόλουθα ισχύουν ειδικότερα για τους Χάρτες TomTom (μία από τις
Υπηρεσίες TomTom):
i. όσον αφορά τα δεδομένα για την Κίνα: Συμφωνείτε ότι κάθε Υπηρεσία που
περιέχει δεδομένα Κίνας μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και
προϋποθέσεις οι οποίοι θα σας παρέχονται όταν καθίστανται διαθέσιμοι στην
TomTom. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή των δεδομένων Κίνας από την Κίνα.
ii. όσον αφορά τα δεδομένα για την Ινδία: Συμφωνείτε ότι κάθε Υπηρεσία που
περιέχει δεδομένα Ινδίας μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και
προϋποθέσεις οι οποίοι θα σας παρέχονται όταν καθίστανται διαθέσιμοι στην
TomTom.
iii. όσον αφορά τα δεδομένα για τη Νότια Κορέα: Συμφωνείτε ότι κάθε Υπηρεσία
που περιέχει δεδομένα Νότιας Κορέας μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους
όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θα σας παρέχονται όταν καθίστανται
διαθέσιμοι στην TomTom. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή των δεδομένων Κορέας
από τη Νότια Κορέα.
5.1.3 Δεδομένα Χρήστη και Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες
Η TomTom σάς παραχωρεί άδεια (i) μεταφόρτωσης, χρήσης και τροποποίησης των
Δεδομένων Χρήστη, και (ii) μεταφόρτωσης και χρήσης των Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες, πάντα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις.
Με τη μεταφόρτωση οποιωνδήποτε Δεδομένων Χρήστη, θα διατηρείτε όλα τα
δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε σε αυτά.
Με τη μεταφόρτωση Δεδομένων που συνεισφέρετε ως Χρήστης, θα διατηρείτε όλα
τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε σε αυτά, αλλά δια του παρόντος παραχωρείτε
ατελώς στην TomTom παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική και
μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, μεταφόρτωσης, τροποποίησης, διανομής,
παραχώρησης περαιτέρω άδειας, αντίστροφης μηχανικής, αποσυμπίλησης ή
ανακατασκευής πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα και προβολής τέτοιων Δεδομένων
που συνεισφέρετε ως Χρήστης ή των συνδέσμων προς αυτό με οποιαδήποτε μορφή
και με οποιαδήποτε μέσα.
Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει ακατάλληλη αντιγραφή και ανάρτηση του έργου σας σε
Υπηρεσίες, Εφαρμογές ή Διαδικτυακές τοποθεσίες TomTom, με τρόπο που αποτελεί
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείστε να μας
παρέχετε τα εξής στοιχεία: (i) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση
email και ηλεκτρονική ή ιδιόχειρη υπογραφή του κατόχου των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας ή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ
μέρους του, (ii) περιγραφή του έργου που προστατεύεται από τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί, (3) περιγραφή της
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θέσης στις Υπηρεσίες, τις Εφαρμογές, ή τις Διαδικτυακές Τοποθεσίες TomTom όπου
βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι αποτελεί παραβίαση, (iii) έγγραφη δήλωση
ότι θεωρείτε καλόπιστα ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από
τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τον εκπρόσωπό του ή τον
νόμο, και (5) δική σας δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι τα ως άνω στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδοποίησή σας είναι ακριβή και ότι είστε ο κάτοχος των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ
μέρους του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτές οι απαιτήσεις
πρέπει να πληρούνται προκειμένου να θεωρείται ότι παρέχεται νομικά επαρκής
ειδοποίηση στην TomTom σχετικά με την παραβίαση. Αποστείλετε καταγγελίες περί
παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη διεύθυνση:
illegalproduct@tomtom.com.
Σε ό,τι αφορά τα Δεδομένα που συνεισφέρουν άλλοι χρήστες, η TomTom σάς
παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης και τροποποίησης και μεταφόρτωσης τέτοιων
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις.

5.2 Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις σας κατά τη χρήση
5.2.1 Κυριότητα επί των Δεδομένων Χρήστη και των Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες
Η TomTom δεν διεκδικεί την κυριότητα επί των Δεδομένων Χρήστη ή των
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες. Βεβαιώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή
διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης, τα απαραίτητα δικαιώματα και τις
απαραίτητες συναινέσεις και εξουσιοδοτήσεις για τη μεταφόρτωση των Δεδομένων
Χρήστη και των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες και για την παραχώρηση
στην TomTom όλων των δικαιωμάτων που εκχωρούνται στο πλαίσιο των παρόντων
Όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραχώρησης
της άδειας χρήσης, τροποποίησης και μεταφόρτωσης των Δεδομένων που
συνεισφέρετε ως Χρήστης σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών και
των Διαδικτυακών Τοποθεσιών TomTom, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις.
5.2.2 Απαγόρευση τροποποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εφαρμογών
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή
τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ρητώς μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας ή με
οποιοδήποτε μέσο διατίθεται από την TomTom στο πλαίσιο των Προϊόντων, των
Υπηρεσιών και των Εφαρμογών, απαγορεύεται να προβείτε, ή να επιτρέψετε σε
οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί, σε τροποποίηση, αλλοίωση ή μετατροπή των
Προϊόντων, των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών (είτε
αποκτώνται απευθείας μέσω της TomTom είτε μέσω Μεταπωλητή), σε ανάλυσή τους
μέσω αντίστροφης μηχανικής, σε αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή
αντικειμενικού κώδικα των Προϊόντων, των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών, σε
δημιουργία άλλων παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από αυτά ή σε
παραβίαση ή παράκαμψη του κώδικα κρυπτογράφησης ή να επιτρέψετε ή να δώσετε
τη δυνατότητα σε τρίτους να προβούν σε αυτές τις ενέργειες.
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5.2.3 Αναφορά και αποφυγή κατάχρησης
Λάβετε υπόψη ότι η TomTom δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την τακτική
παρακολούθηση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες. Αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε κατάχρηση των
Υπηρεσιών, των Εφαρμογών ή των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, ή επί
αυτών, από οποιονδήποτε χρήστη, παρακαλείστε να την αναφέρετε στην TomTom
επικοινωνώντας με την υπηρεσία υποστήριξης της TomTom μέσω της
διεύθυνσηςhttp://www.tomtom.com/support.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών και με τη
μεταφόρτωση ή τη χρήση των Δεδομένων Χρήστη ή των Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες, συμφωνείτε να απέχετε από κάθε ανάρμοστη
συμπεριφορά, η οποία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής:
i. Προωθητική χρήση και πληρωμές: Χρήση των Υπηρεσιών και των
Εφαρμογών ή/και των Δεδομένων Χρήστη ή των Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες για τους σκοπούς της διαφήμισης, της προώθησης,
της διάθεσης στην αγορά ή/και τους σκοπούς των πωλήσεων, της ανάρτησης
περιεχομένου προσέλκυσης πελατών ή οποιουδήποτε άλλου εμπορικού
περιεχομένου μέσω των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών. Επιπροσθέτως,
συμφωνείτε να απέχετε από την άμεση ή έμμεση χρέωση οποιωνδήποτε
τρίτων για τη χρήση των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών ή/και των
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, ή από την αποδοχή πληρωμής από
τρίτους για αυτόν τον σκοπό. Περαιτέρω, συμφωνείτε να απέχετε από την
πλαισίωση ή τον κατοπτρισμό οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, Εφαρμογών ή
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες.
ii. Ηλεκτρονικές επιθέσεις: πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας επί των
Υπηρεσιών και των Εφαρμογών που έχει σχεδιαστεί με στόχο την
παράκαμψη, την παρεμβολή, τη διακοπή, την πρόκληση ζημίας, την
απενεργοποίηση, την υπερφόρτωση ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας
οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
οποιασδήποτε τεχνολογίας (ασφάλειας), των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών.
Συμφωνείτε να μην αναρτάτε Δεδομένα Χρήστη ή Δεδομένα που
συνεισφέρουν οι Χρήστες τα οποία περιέχουν ιούς λογισμικού, προγράμματα
ή άλλον υπολογιστικό κώδικα. Επιπλέον, συμφωνείτε να μη μεταφορτώνετε
Δεδομένα Χρήστη ή Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες τα οποία θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποστολή ή με άλλο τρόπο διάθεση
οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses),
σκουλήκια (worms), ωρολογιακές βόμβες (time bombs) ή οποιοδήποτε άλλο
παρόμοιο λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη λειτουργία των διακομιστών,
των υπολογιστών ή των δικτύων της TomTom ή τον Λογαριασμό, τους
υπολογιστές, τα δίκτυα ή το Προϊόν ενός χρήστη. Επιπλέον, συμφωνείτε να
απέχετε από τη χρήση ή την εκκίνηση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ρομπότ (robots) και των
αραχνών (spiders), το οποίο αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες και τις
Εφαρμογές με τρόπο που οδηγεί στην αποστολή περισσότερων μηνυμάτων ή
αιτημάτων στους διακομιστές της TomTom από εκείνα που θα αναμένονταν
εύλογα από οποιονδήποτε κανονικό, ιδιώτη χρήστη των Υπηρεσιών και των
Εφαρμογών σε παρόμοια χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό
σύστημα. Επιπλέον, συμφωνείτε να απέχετε από προσπάθειες απόκτησης
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

πρόσβασης σε Λογαριασμούς, υπολογιστές ή δίκτυα άλλου χρήστη ή από
προσπάθειες διακοπής της λειτουργίας τους χωρίς εξουσιοδότηση.
Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων
ή παρενόχληση: ανάρτηση
οποιωνδήποτε Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, η οποία
περιλαμβάνει τη μετάδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (junk mail),
αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή την αυτόκλητη μαζική αποστολή
μηνυμάτων ή "spamming".
Ισχυρισμός εμπλοκής της TomTom: προβολή Δεδομένων που συνεισφέρουν οι
Χρήστες με τρόπο που υπονοεί σχέση με ή υπαγωγή στην TomTom, χορηγία ή
υποστήριξη των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες από την TomTom,
τα οποία είναι παραπλανητικά, προσβλητικά, παράνομα, επιβλαβή, στρεβλά,
υβριστικά, δυσφημιστικά, άσεμνα, χυδαία, μισαλλόδοξα, τα οποία
παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είναι άλλως παράνομα ή
θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της TomTom.
Παραπλάνηση: μεταφόρτωση Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες τα
οποία προωθούν πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς ή
παραπλανητικές.
Παράβαση νόμων ή παραβίαση δικαιωμάτων άλλων: ανάρτηση οποιωνδήποτε
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες τα οποία καταστρατηγούν ή
παραβιάζουν δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών μυστικών, των δικαιωμάτων απορρήτου, των
δικαιωμάτων δημοσιότητας ή άλλων ατομικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Επιπλέον, συμφωνείτε να μην αναρτάτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι
Χρήστες, να μην προβαίνετε σε ενέργειες ή να μη χρησιμοποιείτε τις
Υπηρεσίες και τις Εφαρμογές με τρόπο που συνιστά παράβαση οποιουδήποτε
νόμου ή προάγει παράνομες ενέργειες. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην
αναρτάτε περιεχόμενο, είτε άμεσα είτε μέσω συνδέσμου, το οποίο είναι
παράνομο, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, παραβατικό,
εμπρηστικό, απατηλό, ανακριβές, παραπλανητικό, κακόβουλο, δόλιο, ψευδές,
απρεπές, επιβλαβές, παρενοχλητικό, εκφοβιστικό, απειλητικό, μισαλλόδοξο,
υβριστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βίαιο, καταφανώς σεξουαλικό, το
οποίο παραβιάζει το ιδιωτικό απόρρητο, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ιδιόκτητα ή τα συμβατικά
δικαιώματα, είναι προσβλητικό σε σεξουαλικό, φυλετικό, πολιτισμικό ή
εθνοτικό πλαίσιο, επιβλαβές ή απειλητικό για την ασφάλεια άλλων, με τη
χρήση ή την ανάρτηση προσωπικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των
αριθμών τηλεφώνου, των διευθύνσεων κατοικίας ή των διευθύνσεων e-mail,
των ονομάτων ή των επωνύμων), φωτογραφιών ή άλλων εικόνων από ή
σχετικά με άλλους χρήστες ή τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, ή το
οποίο είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Συλλογή ή δημοσίευση δεδομένων: θα πρέπει να γνωρίζετε ποια προσωπικά
στοιχεία κοινοποιείτε. Θα απέχετε από την απόκτηση ή την προσπάθεια
απόκτησης δεδομένων μέσω οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, Εφαρμογών ή
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, εκτός εάν η TomTom σκοπεύει να
παράσχει ή να διαθέσει σε εσάς τέτοια δεδομένα. Επιπλέον, συμφωνείτε να
μη μεταφορτώνετε οποιαδήποτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες τα
οποία περιλαμβάνουν σελίδες με περιορισμένη πρόσβαση ή πρόσβαση που
επιτρέπεται μόνο με κωδικό ή κρυφές σελίδες ή εικόνες.
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viii.

Κάθε άλλη παράνομη ή ανεπιθύμητη χρήση: χρήση των Υπηρεσιών, των
Εφαρμογών και των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες με παράνομο
τρόπο ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε από τους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις. Επιπλέον, συμφωνείτε να απέχετε από την παραβίαση
οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας ή οποιωνδήποτε άλλων κατευθυντηρίων
οδηγιών που ενδέχεται να ισχύουν για τις Υπηρεσίες, τις Εφαρμογές ή/και τα
Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες.

5.2.4 Αποποίηση ευθύνης ως προς την αλληλεπίδραση χρήστη
Φέρετε αποκλειστική ευθύνη για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλα άτομα, είστε στο
διαδίκτυο είτε αυτοπροσώπως. Η TomTom δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημία προκύπτει από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες,
άτομα που γνωρίζετε μέσω των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών ή άτομα που σας
εντοπίζουν λόγω πληροφοριών που αναρτώνται στις Υπηρεσίες και στις Εφαρμογές
ή μέσω αυτών. Συμφωνείτε να λαμβάνετε εύλογα μέτρα προφύλαξης σε όλες τις
αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες στις Υπηρεσίες και στις Εφαρμογές και να
προβαίνετε σε κάθε αναγκαία διερεύνηση προτού συναντήσετε οποιοδήποτε
πρόσωπο. Η TomTom δεν υποχρεούται να εμπλακεί σε τυχόν διενέξεις μεταξύ
χρηστών, αλλά εμπίπτει στην διακριτική της ευχέρεια να το πράξει.
5.2.5 Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την ιδιότητα ερασιτέχνη αθλητή
Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών και των
Εφαρμογών από εσάς ή η συμμετοχή σας σε αυτές δεν επηρεάζει την καταλληλότητά
σας ως ερασιτέχνη αθλητή. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον ερασιτεχνικό
αθλητικό σας σύλλογο σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για εσάς. Η TomTom
δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών από εσάς που
έχει ως αποτέλεσμα την ακαταλληλότητά σας ως ερασιτέχνη αθλητή.
5.2.6 Αποποίηση ευθύνης σχετικά με τη σωματική άσκηση
Οι Υπηρεσίες και οι Εφαρμογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες οι οποίες
προωθούν τη σωματική άσκηση. Λάβετε υπόψη τους ενεχόμενους κινδύνους και
συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού προβείτε σε οποιαδήποτε σωματική
δραστηριότητα ή χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες TomTom. Η
TomTom δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή σωματικές βλάβες που
μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης των
λειτουργιών των Προϊόντων, των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών από την πλευρά
σας.

5.3 Τα δικαιώματα της TomTom
5.3.1 Επικοινωνία και πληροφορίες
Με τη δημιουργία Λογαριασμού, συμφωνείτε ότι η TomTom μπορεί να επικοινωνεί
μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα και ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών από εσάς, τα Δεδομένα Χρήστη ή/και τα
Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες μπορούν να κοινοποιηθούν σε εμάς.
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5.3.2 Καταγγελία και τροποποίηση
Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα διακοπής, περιορισμού, τροποποίησης,
ενημέρωσης, αναβάθμισης και συμπλήρωσης των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών και
των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, τα οποία παρέχονται σε εσάς ή
διατίθενται σε εσάς μέσω της χρήσης ενός Προϊόντος, των Υπηρεσιών και των
Εφαρμογών (είτε αποκτώνται απευθείας μέσω της TomTom είτε μέσω κάποιου
Μεταπωλητή), με ή χωρίς ειδοποίηση, εκτός αν η παροχή τέτοιων ενημερώσεων,
αναβαθμίσεων ή συμπληρώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προϊόντος, των
Υπηρεσιών και των Εφαρμογών, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται από την TomTom
κατά τη χρονική στιγμή της πώλησης.
Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών των Υπηρεσιών (είτε σε
μεμονωμένη βάση είτε βάσει συνδρομής) και των Εφαρμογών, με την προϋπόθεση
ότι θα σας έχει επιδοθεί εύλογη, πρότερη, σχετική ειδοποίηση (είτε μέσω email,
μέσω των Διαδικτυακών τοποθεσιών TomTom, των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών
είτε με άλλον τρόπο). Αν αυτού του είδους η αλλαγή οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ή
αν λειτουργεί εις βάρος σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο (αλλά όχι στην περίπτωση
που οι υψηλότερες τιμές προκύπτουν ως αποτέλεσμα υψηλότερων κρατικών τελών ή
φόρων), μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας πριν ή κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της εν λόγω αλλαγής, αποστέλλοντας e-mail μέσω της διεύθυνσης
http://www.tomtom.com/support.
5.3.3 Δεδομένα Χρήστη και Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες
Η TomTom μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να συλλέγει και να
επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία χρήσης σχετικά με τα Δεδομένα Χρήστη και τα
Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες για τη βελτίωση των προϊόντων, των
Υπηρεσιών ή/και των Εφαρμογών της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την
αναγκαία συγκατάθεση από εσάς.
Όσον αφορά τα Δεδομένα Χρήστη, σε περίπτωση που μεταφορτώσετε τέτοια
δεδομένα, παραχωρείτε ατελώς στην TomTom παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη
άδεια χρήσης και αντιγραφής των εν λόγω Δεδομένων Χρήστη προς χρήση από την
ίδια την TomTom - μη συμπεριλαμβανομένης της προβολής των Δεδομένων Χρήστη
σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας - στον βαθμό που η εν λόγω χρήση είναι
αναγκαία προκειμένου η TomTom να είναι σε θέση να σας παράσχει το Προϊόν που
έχετε παραγγείλει ή/και την Υπηρεσία που έχετε ζητήσει.
Όσον αφορά τα Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες, δια του παρόντος
παραχωρείτε στην TomTom το δικαίωμα παραχώρησης άδειας χρήσης,
τροποποίησης και μεταφόρτωσης σε άλλους χρήστες οποιωνδήποτε Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες, τα οποία ενδέχεται να μεταφορτώνετε μέσω των
Υπηρεσιών και των Εφαρμογών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις.
Η TomTom μπορεί να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες κατά την κρίση της,
οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης, και χωρίς ηθικά
δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα που ισχύουν για τις εν λόγω πληροφορίες.
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Όταν ειδοποιηθεί ότι οποιαδήποτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες
ενδεχομένως παραβιάζουν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων και
προϋποθέσεων ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων, η TomTom μπορεί να
απομακρύνει τα εν λόγω Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η TomTom δύναται να τερματίσει την πρόσβαση και τη
χρήση των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών από εσάς λόγω μεταφόρτωσης τέτοιων
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες.

6

Καταγγελία και απαγορεύσεις σε περίπτωση
αθέτησης από εσάς

Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της και με την
επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, να τερματίσει άμεσα - χωρίς να
απαιτείται ειδοποίηση αθέτησης και χωρίς να φέρει ευθύνη προς εσάς ή
οποιονδήποτε άλλο - τον Λογαριασμό σας ή/και τις συνδρομές σας, να διαγράψει το
προφίλ σας και οποιοδήποτε μέρος των Δεδομένων Χρήστη σας ή/και των
Δεδομένων που έχετε συνεισφέρει ως Χρήστης και να σας απαγορεύσει τη χρήση
του Λογαριασμού σας, των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών, είτε εξολοκλήρου είτε εν
μέρει, εφόσον (i) δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή
παραβιάζετε οποιονδήποτε ουσιαστικό όρο των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων,
(ii) η είσπραξη της πληρωμής σας για τις Υπηρεσίες ή/και τις συνδρομές σας δεν έχει
πραγματοποιηθεί, μετά από δύο απόπειρες.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε όλα τα
αντίγραφα του Περιεχομένου TomTom και όλα τα συστατικά του μέρη.
Επιπλέον, με τον τερματισμό θα λήξουν ταυτόχρονα και οι άδειες και τα δικαιώματά
σας όπως σας έχουν παραχωρηθεί από την TomTom.

7

Περιορισμένη εγγύηση σε σχέση με το Προϊόν σας

7.1

Περιορισμένη εγγύηση

Η TomTom παρέχει περιορισμένη εγγύηση σύμφωνα με την οποία το Προϊόν (είτε
αποκτάται απευθείας μέσω της TomTom είτε μέσω κάποιου Μεταπωλητή) δεν θα
παρουσιάζει ελαττώματα κατασκευής και υλικών, εφόσον υποβάλλεται σε κανονική
χρήση, για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αγοράστηκε το
Προϊόν ή από την ημερομηνία αγοράς έως την ημερομηνία κατά την οποία
αθετήσατε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, αναλόγως
ποια περίοδος είναι μικρότερη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Προϊόν –
κατά τη διακριτική ευχέρεια της TomTom – είτε θα επισκευάζεται είτε θα
αντικαθίσταται από την TomTom χωρίς επιβάρυνση για τα ανταλλακτικά ή την
εργασία. Επιπροσθέτως, η TomTom θα είναι υπεύθυνη για τα έξοδα μεταφοράς
ή/και αποστολής σχετικά με την επισκευή ή την αντικατάσταση. Αν το Προϊόν
επισκευαστεί μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η περίοδος για την επισκευή θα
λήγει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία της επισκευής. Η παρούσα περιορισμένη
εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη.
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7.2 Τι δεν καλύπτει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση
Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκαλούνται από
φυσιολογική φθορά ή ως αποτέλεσμα του ανοίγματος ή της επισκευής του
Προϊόντος από κάποιον που δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την TomTom και δεν
καλύπτει ζημίες που προκαλούνται από: κακή χρήση, υγρασία, υγρά, εγγύτητα ή
έκθεση σε θερμότητα, ατύχημα, κατάχρηση, μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που
παρέχονται με το Προϊόν, αμέλεια ή εσφαλμένη εφαρμογή. Επίσης, η περιορισμένη
εγγύηση δεν καλύπτει υλικές ζημίες στην επιφάνεια του Προϊόντος.
Επιπλέον, η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες
και Εφαρμογές, οποιαδήποτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες ή
οποιοδήποτε Υλικό Τρίτων που ενδεχομένως συνοδεύει(ουν) το Προϊόν ή που
έχει(ουν) εγκατασταθεί στο Προϊόν ή αποκτηθεί από εσάς μέσω των Υπηρεσιών, των
Εφαρμογών ή των Διαδικτυακών τοποθεσιών TomTom. Η περιορισμένη εγγύηση
δεν καλύπτει την εγκατάσταση, την απομάκρυνση ή τη συντήρηση του Προϊόντος ή
οποιεσδήποτε δαπάνες συνδέονται με αυτά.
Η TomTom δεν παρέχει εμπορικές ή άλλες εγγυήσεις σε σχέση με τα Προϊόντα
πέραν της περιορισμένης εγγύησης που δηλώνεται στους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις. Η παρούσα εγγύηση είναι η μόνη ρητή εγγύηση που σας παρέχεται
και αντικαθιστά οποιεσδήποτε άλλες ρητές εγγυήσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις (αν
υπάρχουν) που δημιουργούνται μέσω διαφημίσεων, υλικών τεκμηρίωσης, υλικών
συσκευασίας ή άλλων μορφών επικοινωνίας.
Οι διατάξεις στο παρόν άρθρο δεν επηρεάζουν κανένα από τα νομικά δικαιώματά
σας σύμφωνα με την ισχύουσα υποχρεωτική εθνική νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της νομικής εγγύησης για τη συμμόρφωση
των αγαθών.

7.3 Πώς μπορείτε να απαιτήσετε αποζημίωση στο πλαίσιο της
εγγύησης
Για να απαιτήσετε αποζημίωση στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης, πρέπει να
ενημερώσετε την TomTom σχετικά με το ελάττωμα και να εξηγήσετε το ελάττωμα
στην TomTom επικοινωνώντας με την TomTom εντός της περιόδου εγγύησης 2
έτους μέσω της διεύθυνσης http://www.tomtom.com/support προκειμένου να
λάβετε έναν αριθμό έγκρισης για την επιστροφή της παραγγελίας σας. Τα Προϊόντα
πρέπει να επιστραφούν στην TomTom το συντομότερο δυνατό μετά την ενημέρωση
σχετικά με το ελάττωμα, μαζί με μια επεξήγηση του ελαττώματος και τον αριθμό
έγκρισης που σας παρείχε η TomTom, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ετικέτα
ταχυδρομείου που λάβατε όταν ζητήσατε αριθμό έγκρισης για την επιστροφή της
παραγγελίας σας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες
επιστροφής που ορίζονται από την TomTom, αν υπάρχουν.
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8

Περιορισμένη εγγύηση σε σχέση με τις Υπηρεσίες,
τις Εφαρμογές, τα Δεδομένα που συνεισφέρουν οι
Χρήστες και τα Υλικά Τρίτων

Η TomTom ενδέχεται να βασίζεται σε τρίτους για την παροχή μερικών (μέρους των)
Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες.
Θα πρέπει να λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα
υπολογισμού κατά τη χρήση συστημάτων πλοήγησης ή κατά τη χρήση, τη
μεταφόρτωση ή τη μετατροπή συστημάτων πλοήγησης, ανάλογα με την περίπτωση,
όπως εκείνα που προκαλούνται από τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή/και ελλιπή
ή εσφαλμένα δεδομένα.
Οι Υπηρεσίες, οι Εφαρμογές, τα Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες ή τα Υλικά
οποιωνδήποτε Τρίτων παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις.
Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η TomTom δεν παρέχει
εγγυήσεις ή δεσμεύσεις - ρητές ή σιωπηρές- σχετικά με την αγορά (είτε απευθείας
μέσω της TomTom είτε μέσω κάποιου Μεταπωλητή), την πρόσβαση και τη χρήση
των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών, των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες ή
των οποιωνδήποτε Υλικών Τρίτων, μεταξύ άλλων ως προς (i) την ορθότητα, τα
σφάλματα και την ακρίβεια, (ii) την επάρκεια, (iii) τη χρησιμότητα, την
ικανοποιητική ποιότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, (iv) την
αξιοπιστία, τα ελαττώματα, τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα, (v) τις σιωπηρές
εγγυήσεις τίτλου κυριότητας και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, (vi) την
ασφάλεια, τον κίνδυνο υποκλοπής πληροφοριών, τους ιούς ή άλλα επιβλαβή
στοιχεία, (vii) την προσπάθεια ποιοτικής κατασκευής, την υποστήριξη, τις
πληροφορίες ή τις υπηρεσίες, (viii) τον προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό,
παράνομο ή άλλως απαράδεκτο χαρακτήρα.
Οι διατάξεις στο παρόν άρθρο δεν επηρεάζουν κανένα από τα νομικά δικαιώματά
σας σύμφωνα με την ισχύουσα υποχρεωτική εθνική νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υποχρεωτικών θεσμοθετημένων
εγγυήσεων. Αν οποιoδήποτε τμήμα της παρούσας περιορισμένης εγγύησης κριθεί
άκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα τμήματα της περιορισμένης εγγύησης θα
παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

9

Περιορισμός ευθύνης και αποζημίωση από εσάς

9.1 Περιορισμός ευθύνης
Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η TomTom, οι
προμηθευτές, οι υπεργολάβοι, οι συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, οι διευθυντές,
οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποι αυτής δεν θα φέρουν ευθύνη απέναντί σας ή
απέναντι σε οποιουσδήποτε τρίτους για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, συμπτωματική,
έμμεση ή παρεπόμενη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ζημίας λόγω
αδυναμίας χρήσης ή πρόσβασης των Προϊόντων, της απώλειας δεδομένων, της
απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας κερδών, της διακοπής της
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή παρόμοιων ζημιών και απωλειών) που απορρέει
από ή σχετίζεται με:
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i.

ii.

iii.
iv.
v.

τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης, ή άλλως την απόδοση ενός
Προϊόντος, μιας Υπηρεσίας, μιας Εφαρμογής, των Δεδομένων Χρήστη, των
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες ή του Υλικού Τρίτων, ακόμη και
στην περίπτωση που η TomTom έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα
τέτοιας ζημίας, ή
τη συμπεριφορά σας ή τη συμπεριφορά άλλων χρηστών (είτε στο διαδίκτυο
είτε εκτός σύνδεσης) ή την προσέλευσή σας σε εκδήλωση της TomTom ή
οποιαδήποτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες, ακόμη και στην
περίπτωση που η TomTom έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα
τέτοιας ζημίας. Αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη για τη χρήση από
εσάς των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών, των Δεδομένων Χρήστη και των
Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, ή
οποιαδήποτε δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους των χρηστών των Υπηρεσιών,
των Εφαρμογών, ή/και των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, ή
οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, ή
οποιοδήποτε νόμο ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων.

Επιπλέον, η TomTom δεν προσυπογράφει οποιαδήποτε Δεδομένα που
συνεισφέρουν οι Χρήστες ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση ή συμβουλή που
εκφράζεται εντός αυτών και η TomTom αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη
σχετικά με την πρόσβαση και χρήση από εσάς των εν λόγω Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες. Η TomTom ενεργεί απλώς ως παθητικό κανάλι για τη
διανομή των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες και δεν αναλαμβάνει καμία
υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι
Χρήστες ή οποιεσδήποτε ενέργειες χρηστών. Ακόμη και στην περίπτωση που η
TomTom επιλέξει να παρακολουθήσει οποιαδήποτε Δεδομένα που συνεισφέρουν οι
Χρήστες, η TomTom δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση παρακολούθησης
ή απομάκρυνσης των εν λόγω Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες.
Τούτου λεχθέντος, αν αποδειχθεί ότι η TomTom φέρει ευθύνη απέναντί σας για
οποιαδήποτε ζημία, η οποία συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή/και
πρόσβαση (ή αδυναμία χρήσης/πρόσβασης) ενός Προϊόντος, μιας Υπηρεσίας, μιας
Εφαρμογής, των Δεδομένων Χρήστη, των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες
ή/και Υλικού Τρίτων από εσάς ή άλλως την απόδοση ενός Προϊόντος, μιας
Υπηρεσίας, μιας Εφαρμογής, των Δεδομένων Χρήστη, των Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες ή/και οποιουδήποτε Υλικού Τρίτων, η ευθύνη της
TomTom θα περιορίζεται (i) στην περίπτωση Προϊόντος, Υπηρεσίας ή Εφαρμογής
που παρέχεται επί πληρωμή, στο ποσό που πράγματι πληρώθηκε από εσάς για το
σχετικό Προϊόν, την Υπηρεσία ή την Εφαρμογή, και (ii) στην περίπτωση Υπηρεσίας
ή Εφαρμογής, Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες και των δικών σας
Δεδομένων Χρήστη που παρέχονται δωρεάν, στο ποσό των US $350,00.
Ανεξάρτητα από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο
περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, κανένα άρθρο των
παρόντων Όρων και προϋποθέσεων δεν θα περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε από
τους δύο συμβαλλόμενους σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που
προκύπτει ως αποτέλεσμα της δικής του αμέλειας.
Η ισχύουσα υποχρεωτική εθνική νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει τους
περιορισμούς ή τις εξαιρέσεις ευθύνης που ορίζονται στους παρόντες Όρους και
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προϋποθέσεις. Ο παραπάνω περιορισμός ευθύνης δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας
σύμφωνα με την ισχύουσα υποχρεωτική εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα
υποχρεωτική εθνική νομοθεσία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Ένωση
Καταναλωτών της χώρας σας ή τη σχετική εθνική αρχή.

9.2 Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να προστατεύετε την TomTom,
τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους
αντιπροσώπους, τους δικαιοπάροχους και τους προμηθευτές αυτής από κάθε
αξίωση, απώλεια, ευθύνη, δαπάνη, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, των δικηγορικών αμοιβών που απορρέουν από ή σχετίζονται με
οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από την πλευρά σας ενός Προϊόντος, μιας
Υπηρεσίας, μιας Εφαρμογής ή/και των Δεδομένων που έχετε συνεισφέρει ως
Χρήστης ή/και τη συμπεριφορά σας σε σχέση με αυτά, καθώς και με τη
συμπεριφορά σας σε σχέση με άλλους χρήστες ή με οποιαδήποτε παραβίαση των
παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων
οποιωνδήποτε τρίτων.

10 Υλικά Τρίτων και Διαδικτυακές Τοποθεσίες Τρίτων
Τα Προϊόντα, οι Υπηρεσίες και οι Εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιούν Υλικά
Τρίτων. Η χρήση του Υλικού Τρίτων που περιλαμβάνεται στα Προϊόντα, τις
Υπηρεσίες και τις Εφαρμογές ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους και
προϋποθέσεις. Οι επίσημες δηλώσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και οι
συγκεκριμένες προϋποθέσεις αδειοδότησης των συγκεκριμένων Υλικών Τρίτων
διατίθενται στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, στη διεύθυνση
http://www.tomtom.com/legal ή μέσω αυτής.
Δια του παρόντος, συμφωνείτε ότι η υποβολή μιας παραγγελίας συνεπάγεται ότι
έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις για οποιοδήποτε Υλικό
Τρίτων περιλαμβάνεται σε ένα Προϊόν, μια Υπηρεσία ή Εφαρμογή που έχετε
παραγγείλει, αν υπάρχουν.
Στις περιπτώσεις όπου η TomTom παρέχει συνδέσμους ή/και πρόσβαση σε
διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων ή/και σε Υλικό Τρίτων, αυτό γίνεται αποκλειστικά
για λόγους δικής σας διευκόλυνσης, ενώ η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου ή
η παροχή πρόσβασης δεν συνεπάγεται ότι η TomTom προσυπογράφει τη
διαδικτυακή τοποθεσία ή το Υλικό Τρίτων. Η TomTom δεν φέρει ευθύνη για τα
Υλικά Τρίτων και το περιεχόμενο των διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων, τις
υπηρεσίες ή τις λειτουργικότητες, τους συνδέσμους που τυχόν περιλαμβάνονται στις
διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή
ενημερώσεις των διαδικτυακών τοποθεσιών ή των υπηρεσιών τρίτων.

11

Ανωτέρα βία

Με τον όρο ανωτέρα βία νοούνται συνθήκες που εμποδίζουν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της TomTom σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, οι
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οποίες δεν εμπίπτουν στον εύλογο έλεγχο της TomTom, συμπεριλαμβανομένων των
αργοπορημένων ή/και καθυστερημένων παραδόσεων και των ελλιπών παραδόσεων
εκ μέρους της TomTom και της προσωρινής ή μερικής μη διαθεσιμότητας του
Λογαριασμού σας, των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών, των Δεδομένων Χρήστη ή/και
των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, που οφείλεται σε συνθήκες πέραν του
εύλογου ελέγχου της TomTom. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας αναστέλλεται το
σύνολο των υποχρεώσεων της TomTom. Σε περίπτωση που η περίοδος κατά την
οποία η TomTom αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω ανωτέρας βίας
συνεχιστεί για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών,
αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να προβούν σε έγγραφη λύση της
συμφωνίας αγοράς και η TomTom θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε λύση της
συμφωνίας για τις Υπηρεσίες ή τις Εφαρμογές χωρίς να προκύπτει καμία απολύτως
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από ή σε σχέση με τη συγκεκριμένη λύση της
συμφωνίας.

12

Απόρρητο

Προκειμένου να μπορεί να παραδίδει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες σε εσάς, η
TomTom πρέπει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία. Η TomTom
συμμορφώνεται με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους τοπικούς
νόμους περί προστασίας απορρήτου και δεδομένων. Βάσει αυτού, η TomTom θα
χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας μόνο για τον σκοπό και για το χρονικό διάστημα για τα
οποία έχουν ληφθεί. Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα δήλωση απορρήτου στη
διεύθυνση www.tomtom.com/privacy
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Δικαιώματα Τρίτων

Τα τρίτα μέρη δεν απολαμβάνουν κανένα δικαίωμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς την επίκληση ή την εφαρμογή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων,
χωρίς αυτό να επηρεάζει τα λοιπά δικαιώματα ή προσφυγές τρίτων μερών που έχουν
κατατεθεί ή προβλέπονται πέραν από την ισχύουσα νομοθεσία.

14 Αλλαγή
Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των
παρόντων Όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να βρείτε την πιο
πρόσφατη έκδοση στις Διαδικτυακές τοποθεσίες TomTom. Παρακαλείστε να
ανατρέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις Διαδικτυακές τοποθεσίες TomTom
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Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων ή
τροποποιήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο συνοδευτικό πακέτο του Προϊόντος)
και τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις, αν υπάρχουν, συνιστούν την πλήρη
συμφωνία μεταξύ υμών και της TomTom ως προς τα Προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης (αν υπάρχουν), τις Υπηρεσίες,
τις Εφαρμογές, τα Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες ή/και τα Δεδομένα
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Χρήστη και υπερισχύουν έναντι κάθε προηγούμενης ή υφιστάμενης προφορικής ή
έγγραφης συνεννόησης, πρότασης και δέσμευσης όσον αφορά το λογισμικό ή
οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που άπτεται του αντικειμένου των παρόντων Όρων και
προϋποθέσεων. Στον βαθμό που οι όροι οποιωνδήποτε πολιτικών ή προγραμμάτων
της TomTom για τις υπηρεσίες υποστήριξης αντιβαίνουν προς τους παρόντες Όρους
και προϋποθέσεις, θα ισχύουν οι όροι των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων. Αν
οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων κριθεί
ανίσχυρη, άκυρη, ανεφάρμοστη ή παράνομη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμένουν σε
πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

16 Διατήρηση σε ισχύ
Οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων οι οποίες εκ της
φύσεώς τους επεκτείνονται πέραν της καταγγελίας ή λήξης οποιασδήποτε πώλησης
ή αδειοδότησης του Λογαριασμού σας, των Υπηρεσιών, των Εφαρμογών, των
Δεδομένων Χρήστη και των Δεδομένων που συνεισφέρουν οι Χρήστες, θα
διατηρούνται σε ισχύ μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων.
Σε αυτές τις διατάξεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άδεια χρήσης,
μεταφόρτωσης, τροποποίησης, διανομής, παραχώρησης περαιτέρω άδειας,
αντίστροφης μηχανικής, αποσυμπίλησης ή ανακατασκευής πηγαίου ή
αντικειμενικού κώδικα και προβολής από την TomTom Δεδομένων που έχετε
συνεισφέρει ως Χρήστης.
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Δυνατότητα διαχωρισμού

Αν οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων θεωρηθεί
ανίσχυρη, άκυρη, ανεφάρμοστη ή παράνομη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμένουν σε
πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Στην περίπτωση τέτοιων άκυρων διατάξεων, η TomTom
θα παρουσιάσει νέους όρους και προϋποθέσεις σε αντικατάσταση των εν λόγω
άκυρων διατάξεων. Οι νέοι αυτοί όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται, ως προς
το περιεχόμενο και την ισχύ τους, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς το πρωτότυπο
κείμενο, όπως αυτό είναι διατυπωμένο, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν
πράγματι να προκύπτουν δικαιώματα από αυτούς.

18 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια
Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διενέξεις σχετίζονται με τους
παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή την αγορά και χρήση των Προϊόντων, των
Υπηρεσιών, των Εφαρμογών, των Δεδομένων Χρήστη, των Δεδομένων που
συνεισφέρουν οι Χρήστες ή άλλως υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Οι παρόντες
Όροι και προϋποθέσεις εξαιρούνται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις
διεθνείς πωλήσεις αγαθών.
Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για τη ρύθμιση
οποιασδήποτε διένεξης ή αξίωσης προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες
Όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξωσυμβατικών
διενέξεων ή αξιώσεων). Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας που
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απορρέουν από την υποχρεωτική τοπική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος, κατά περίπτωση, της εκδίκασης οποιασδήποτε διένεξης ή αξίωσης που
προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις από
δικαστήρια στη χώρα σας ή από άλλα δικαστήρια με δικαιοδοσία εκδίκασης τέτοιων
διενέξεων

19 Μεταφράσεις
Η ελληνική έκδοση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι η έκδοση που
υπερισχύει για την αγορά σας. Τυχόν μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για τη
διευκόλυνσή σας.

20 Ερωτήσεις και παράπονα
Αν έχετε ερωτήσεις, προτάσεις ή παράπονα σχετικά με την παραγγελία σας, την
αγορά σας, τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε
με την TomTom για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να αποστείλετε email μέσω της
διεύθυνσης http://www.tomtom.com/support. Η TomTom θα εξετάσει προσεκτικά
το email σας, θα επεξεργαστεί τα τυχόν παράπονα το συντομότερο δυνατό και θα
σας αποστείλει απάντηση εντός μίας (1) εβδομάδας.
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Ορισμοί

Λογαριασμός: ο λογαριασμός σας TomTom που δημιουργήθηκε μέσω μιας
Πλατφόρμας ή μιας Εφαρμογής.
Εφαρμογή: οποιεσδήποτε εφαρμογές για κινητά που έχουν αναπτυχθεί από την
TomTom και οι οποίες μπορούν να ληφθούν μέσω ενός Μεταπωλητή.
Ενσωματωμένη συσκευή: οποιοδήποτε Προϊόν το οποίο είναι ενσωματωμένο σε
όχημα και το οποίο πωλείται σε εσάς από τρίτους.
Πλατφόρμα: οποιεσδήποτε πλατφόρμες που διαθέτει η TomTom μέσω των οποίων
θα μπορείτε να λαμβάνετε Υπηρεσίες. Σε αυτές τις πλατφόρμες περιλαμβάνονται,
ενδεικτικά, οι εξής:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive
TomTom Home
MyTomTom
TomTom MySports
TomTom discussion forum
και οποιεσδήποτε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες

Προϊόν: οποιοδήποτε υλικό, οποιεσδήποτε μονάδες και οποιαδήποτε εξαρτήματα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
–
–
–

όλων των συσκευών πλοήγησης (εξαιρουμένων των Ενσωματωμένων Συσκευών)
των αθλητικών συσκευών
των συνοδευτικών μονάδων και εξαρτημάτων
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Μεταπωλητής: οποιοσδήποτε διαδικτυακός ή συμβατικός μεταπωλητής που πωλεί
Προϊόντα, Ενσωματωμένες Συσκευές, Υπηρεσίες και Εφαρμογές,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αντιπροσώπων (αυτοκινήτων) και των
καταστημάτων εφαρμογών τρίτων.
Υπηρεσία: οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται επί πληρωμή ή δωρεάν από την
TomTom, με ηλεκτρονικά μέσα, βάσει συνδρομής, σε διαρκή βάση ή μεμονωμένα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

των χαρτών (είτε με προ-εγκατάσταση είτε κατόπιν λήψης)
των πληροφοριών κάμερας ασφάλειας
των πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας
των σημείων ενδιαφέροντος
των μετεωρολογικών πληροφοριών
των πληροφοριών τιμών καυσίμων
φωνές
του Περιεχομένου TomTom
των Πλατφορμών

Όροι και προϋποθέσεις: οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις της
TomTom International B.V., ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο
Άμστερνταμ, στη διεύθυνση De Ruijterkade 154 (1011 AC) Άμστερνταμ, Ολλανδία,
και καταχωρισμένης στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της
Ολλανδίας με αριθμό 34076599, και αριθμό Α.Φ.Μ. NL 8007.65.679.B.01.
Υλικό Τρίτων: περιεχόμενο, κώδικες λογισμικού, δεδομένα, πληροφορίες,
λειτουργικότητα, άλλο περιεχόμενο και αλγόριθμοι για τα οποία εκχωρείται άδεια ή
τα οποία διατίθενται με άλλον τρόπο από άλλους και όχι από την TomTom.
Περιεχόμενο TomTom: το σύνολο των πληροφοριών, των κειμένων, των αρχείων,
των σεναρίων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των ήχων, της μουσικής, των
βίντεο, των διαδραστικών λειτουργιών, των δυνατοτήτων ή άλλων παρόμοιων
υλικών που διατίθενται από την TomTom.
Διαδικτυακές τοποθεσίες TomTom: όλες οι διαδικτυακές τοποθεσίες που
διατίθενται από την TomTom, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση χωρίς
προηγούμενη εγγραφή ή σύνδεση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
–
–
–

www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Δεδομένα Χρήστη: περιεχόμενο το οποίο μεταφορτώνετε σε ή μέσω μιας
Εφαρμογής, μιας Πλατφόρμας, ενός Προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας, όπως
ανακοινώσεις, υλικά, πληροφορίες, δεδομένα, απόψεις, φωτογραφίες, προφίλ,
μηνύματα, σημειώσεις, σύνδεσμοι διαδικτυακών τοποθεσιών, μουσική, βίντεο,
σχέδια, γραφικά, ήχοι, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις όπου η TomTom είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το ως άνω περιεχόμενο ή τις περιπτώσεις όπου το ως
άνω περιεχόμενο ανήκει με άλλον τρόπο στην TomTom, τις συνδεδεμένες εταιρείες
ή τους δικαιοπάροχους αυτής.
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Δεδομένα που συνεισφέρουν οι Χρήστες: οποιαδήποτε Δεδομένα Χρηστών τα
οποία συνεισφέρονται στην TomTom μέσω της χρήσης μιας Εφαρμογής, μιας
Πλατφόρμας, ενός Προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας, αλλά μόνο στην περίπτωση που
η TomTom κατέχει το δικαίωμα χρήσης αυτών των δεδομένων κατόπιν
δικής σας έγκρισης, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες προϊόντος, τους παρόντες
Όρους και προϋποθέσεις ή/και τη Δήλωση απορρήτου της TomTom που σας έχει
γνωστοποιηθεί από την TomTom.
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