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TERMS & CONDITIONS
Η εγγραφή στον ON-LINE κατάλογο Ανταλλακτικών Nissan συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης καθώς και των
Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι σκοπό έχουν να σας παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση, για τα δεδομένα
λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όπου ακολούθως αναφέρεται ο όρος ιστοσελίδα ή
διαδικτυακός τόπος ή site θα αναφερόμαστε στο open.nissan.gr.
Όροι Χρήσης
ΤΙΜΕΣ
Όλες οι τιμές των Ανταλλακτικών NISSAN ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην σελίδα του προϊόντος. Οι
τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν για την χρονική στιγμή που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη να διασφαλίσει, ότι οι προδιαγραφές των προϊόντων αναγράφονται στον ηλεκτρονικό
τιμοκατάλογο, ανταποκρίνονται και καλύπτουν τις ανάγκες του. H ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. δύναται να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή το
περιεχόμενο (τιμές/ κωδικοί/ διαθεσιμότητα) του τιμοκαταλόγου.
ΑΛΛΑΓΕΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΟΡΩΝ
Ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και συμφωνεί, ότι όλοι οι αναφερόμενοι όροι, στο σύνολο του περιεχομένου τους ή
μεμονωμένα, δύνανται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης-χρήστης του διαδικτυακού
τόπου, θα πρέπει να διαβάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όλους τους όρους στο σύνολό τους.
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού
τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των
αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ή/και της NISSAN EUROPE SAS και
προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα
στοιχείο εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει στο σύνολο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής,
αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Ευθύνη επισκέπτη-χρήστη
Ο κατάλογος Ανταλλακτικών Nissan απευθύνεται και αφορά μόνον σε νομίμως λειτουργούντα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής οχημάτων. Ο
επισκέπτης- χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site της ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ελληνική
και κοινοτική) περί διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτου και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στη
ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ή/και στη NISSAN EUROPE SAS από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Περιορισμός ευθύνης της ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., δεν ευθύνεται για
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οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site, στις οποίες
προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα του site παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
Η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., αν και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς αυτό, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και
τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε , αν και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς αυτό, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο
συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια
συστατικά.
Η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. , αν και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς αυτό, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την
πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους
διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς
σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών των και
δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας
αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ηλεκτρονικού τιμοκαταλόγου αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, σας
ζητείται δια της παρούσης και είναι πιθανό να σας ζητηθεί ηλεκτρονικά να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα,
ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην παρούσα αλλά και οπουδήποτε στις
σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης
υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την
προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο ηλεκτρονικός τιμοκατάλογος
Ανταλλακτικών Nissan λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί τα οποία δεδομένα σύμφωνα με
αυτή, τα δε δεδομένα σας διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της εγγραφής σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε
στην παρούσα και στο site. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και
την καλύτερη σας εξυπηρέτηση. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και
άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει,
μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα
άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Αποστολή Αίτησης
Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει με FAX στο +302103489459 υπόψη Διεύθυνσης After Sales ή με σκανάρισμα και email στη
διεύθυνση openhelp@nissan.gr.
Έκδοση Κωδικών Χρηστών
Η έκδοση των κωδικών χρηστών θα γίνει από την Διεύθυνση Πληροφορικής και οι σχετικοί κωδικοί θα αποσταλθούν στους δικαιούχους
χρήστες στο email που έχει δηλωθεί για τον κάθε χρήστη δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί στην αίτηση είναι πλήρη και
λάβουν την σχετική έγκριση από την Διεύθυνση του After Sales.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ,
Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου
& Σφραγίδα Επιχείρησης
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