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Ο δικτυακός τόπος www.open.nissan.gr (εφεξής το «site») λειτουργεί υπό την
διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ», η οποία
εδρεύει στον Πειραιά, Ρετσίνα 42 και συνιστά τον Επίσημο και αποκλειστικό
Εισαγωγέα καινούριων οχημάτων και ανταλλακτικών NISSAN στην Ελλάδα
(καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρία»).
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης ως «Χρήστης» νοείται: ο
ανεξάρτητος επισκευαστής, ο παραγωγός και διανομέας ανταλλακτικών, ο
κατασκευαστής επισκευαστικού εξοπλισμού εργαλείων, ο σύνδεσμος/το
σωματείο ανεξάρτητων επισκευαστών, ο εκδότης τεχνικών εντύπων, η λέσχη
αυτοκινήτου, η επιχείρηση παροχής οδικής βοήθειας, η επιχείρηση που
προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιµής, καθώς και η επιχείρηση
που προσφέρει κατάρτιση σε επισκευαστές.
Η χρήση του site υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η
είσοδος και χρήση του site αποτελεί τεκμήριο ότι ο Xρήστης έχει μελετήσει,
κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο
Xρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην
κάνει χρήση των υπηρεσιών και του Περιεχομένου του site.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και επομένως αφορούν και
δεσμεύουν τον Xρήστη του site ξεχωριστά για την κάθε είσοδό του.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1. Ο ιστότοπος open.nissan.gr και το Περιεχόμενό του αποτελούν προϊόντα
διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και/ή των Nissan International
S.A./Nissan Motor Co, πλην όπου ρητώς αναφέρεται διαφορετικά. Η Εταιρία
ή/και οι Nissan International S.A./Nissan Motor Co δηλώνουν ρητώς και
κατηγορηματικώς ότι θα ασκήσουν κάθε νόμιμη αξίωση σε περίπτωση
προσβολής των εν λόγω δικαιωμάτων.
2. Η παροχή πρόσβασης στο Περιεχόμενο του open.nissan.gr αποσκοπεί
αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών επισκευής και συντήρησης
οχημάτων. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων Χρήσης ως Περιεχόμενο

νοούνται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη
συντήρηση, τον έλεγχο, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον
αναπρογραμματισμό ή επαναφορά στην αρχική κατάσταση του οχήματος και
τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και
συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες
αυτές περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη
συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα. Ο Χρήστης του
open.nissan.gr δεν αποκτά κανένα δικαίωμα επί του ιστοτόπου ή/και του ων
Περιεχομένου του. Κάθε χρήση του open.nissan.gr για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό απαγορεύεται ρητώς.
4. Ως Χρήστης του open.nissan.gr αναγνωρίζετε ρητώς και δεσμευτικώς ότι ο
ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού του) και το
Περιεχόμενό του προστατεύονται (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) βάσει
δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων
και υποδειγμάτων, υποδειγμάτων χρησιμότητας, εμπορικών απορρήτων,
διακριτικών γνωρισμάτων, βάσει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εν
γένει βάσει δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κάθε είδους. Απαγορεύεται
χωρίς προηγούμενη άδεια η πώληση, η σύναψη άδειας ή σύμβασης
εκμετάλλευσης, η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη
αναπαραγωγή παρά μόνον για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν, η
αντιγραφή ή η ανακατασκευή του Περιεχομένου του open.nissan.gr με
οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, η προσαρμογή
ή η κατόπιν οποιασδήποτε μετατροπής διανομή στο κοινό με οποιαδήποτε
μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος
δανεισμός, η αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με
ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω
δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και το να καταστεί ο ιστότοπος και το
Περιεχόμενό του προσιτό στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει το ίδιο.
5. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ισχύουν ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά για τα
ακόλουθα μέρη του Περιεχομένου του open.nissan.gr: οποιαδήποτε
πληροφορία περιέχεται στον ιστότοπο και σχετίζεται με την αναμφισβήτητη
ταυτοποίηση του οχήματος ● βιβλιάρια συντήρησης συμπεριλαμβανόμενων
πληροφοριών επισκευής και συντήρησης ● τεχνικά εγχειρίδια ● πληροφορίες
σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία και διαγνωστικές πληροφορίες ●
ηλεκτρικά διαγράμματα ● διαγνωστικούς κωδικούς προβλημάτων
(συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κωδικών του κατασκευαστή) ● αριθμούς
λογισμικού διακρίβωσης που ισχύει για έναν τύπο κινητήρα ● πληροφορίες
που παρέχονται αναφορικά με ιδιόκτητα εργαλεία και εξοπλισμό και
παραδίδονται μέσω αυτών ● πληροφορίες σχετικά με αρχεία δεδομένων και
δεδομένα αμφίδρομης παρακολούθησης και δοκιμών και τυποποιημένες
μονάδες εργασίας ή χρονικές περιόδους για εργασίες επισκευής και
συντήρησης.

6. Επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω, το open.nissan.gr προστατεύεται και ως
βάση δεδομένων στο σύνολό του. Απαγορεύεται στο Χρήστη α) η προσωρινή
ή διαρκής αναπαραγωγή του open.nissan.gr με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω
ή εν μέρει παρά μόνον για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν β) η
μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή και
οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο
κοινό των αποτελεσμάτων των εν λόγω πράξεων στο κοινό, γ) η οποιαδήποτε
μορφή διανομής του Περιεχομένου του open.nissan.gr ή αντιγράφων του στο
κοινό, δ) η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση του
open.nissan.gr στο κοινό ε) η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του
open.nissan.gr για ιδιωτικούς σκοπούς.
7. Απαγορεύεται στο Χρήστη του open.nissan.gr α) να εκτελεί πράξεις που
έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή
θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρίας ή/και των Nissan
International S.A./Nissan Motor Co, συμπεριλαμβανόμενης κάθε αθέμιτης
ανταγωνιστικής πρακτικής. Απαγορεύεται η μέσω παράθεσης συνδέσμου ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής παραπομπή στο open.nissan .gr από την
ιστοσελίδα του εκάστοτε Χρήστη και εν γένει η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση
που να δημιουργεί εντύπωση οικονομικής σχέσης ή οποιασδήποτε μορφής
συνεργασίας του Χρήστη με την Εταιρία ή/και τις Nissan International
S.A./Nissan Motor Co β) να προσβάλλει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
τρίτων επί του Περιεχομένου του open.nissan.gr. Και στις δύο ως άνω
περιπτώσεις ο Χρήστης του ιστοτόπου απαλλάσσει την Εταιρία ή/και τις Nissan
International S.A./Nissan Motor Co από κάθε ευθύνη για τυχόν παράνομη
συμπεριφορά του.
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το Περιεχόμενο του site διατίθεται στους Χρήστες, (ως «Χρήστης»
νοείται: ο ανεξάρτητος επισκευαστής, ο παραγωγός και διανομέας
ανταλλακτικών, ο κατασκευαστής επισκευαστικού εξοπλισμού εργαλείων,
ο σύνδεσμος/το σωματείο ανεξάρτητων επισκευαστών, ο εκδότης
τεχνικών εντύπων, η λέσχη αυτοκινήτου, η επιχείρηση παροχής οδικής
βοήθειας, η επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και
δοκιµής, καθώς και η επιχείρηση που προσφέρει κατάρτιση σε
επισκευαστές.), αποκλειστικά και μόνον προς τον σκοπό της παροχής
πρόσβασης στα τεχνικά θέματα επισκευής και συντήρησης σε οχήματα
Nissan. Προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης να παρασχεθεί
πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο και τις τεχνικές πληροφορίες είναι
η άσκηση νόμιμης σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου απαιτεί την γραπτή ρητή
άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα

αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου του site, καθώς και
για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στα στοιχεία
επικοινωνίας που παρατίθενται στο site.
Το Περιεχόμενο αυτού του site παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο για χρήση
από «Χρήστες», ως ορίζονται ανωτέρω.
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες
που παρέχονται στο site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια,
χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, σε καμία όμως
περίπτωση δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, την
πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Tο
Περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των
τιμοκαταλόγων, οδηγιών, εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών, απεικονίσεων,
πληροφοριών, αναφορών, προδιαγραφών, χαρακτηριστικών, τιμών,
χρωμάτων κλπ ενδέχεται να τροποποιηθούν μονομερώς και κατά την απόλυτη
κρίση της Εταιρίας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
την εμπορική πολιτική της τελευταίας ή/και της κατασκευάστριας εταιρείας.
Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που παρατίθενται στο site δεν
υποκαθιστούν την πληροφόρηση που παρέχεται σε κάθε ιδιοκτήτη οχήματος
Nissan μέσω των εξουσιοδοτημένων Eπισκευαστών Nissan κατά την επίσκεψή
του στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία Nissan. Ο Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής Nissan, είναι σε θέση να παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες
αφορούν στα προϊόντα και υπηρεσίες Nissan.
Oι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του
site, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν
προσφορά/δέσμευση για τα προϊόντα της Nissan ή για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες. Οι τιμές που παρουσιάζονται μπορεί να τροποποιούνται ή/και
διαφέρουν από τις τιμές που παρέχουν τα εξουσιοδοτημένα μέλη του
επίσημου Δικτύου NISSAN.
Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος NISSAN υπόκειται αποκλειστικώς στους
όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασης πώλησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Με την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του site ο Χρήστης
αποδέχεται τον έλεγχο από την Εταιρία της προέλευσης του μηνύματός του
και τη χρήση αυτού όπως και όποτε θεωρηθεί από την Εταιρία αναγκαίο για
την εξυπηρέτηση του Χρήστη.
Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς υπολογιστών η Εταιρία ενδέχεται να
μην ανοίξει και να διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο της αποσταλεί με μήνυμα,
ειδικά όταν η πηγή προέλευσής του δεν αναγνωρίζεται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας
αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

COOKIES
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν
ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (internet browser) κατά την πλοήγησή του
Χρήστη, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.

ΕΙΔΗ COOKIES
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνον τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία
του ιστοτόπου cookies και μόνον προς τον σκοπό της επαλήθευσης των
στοιχείων πρόσβασης (user name/password) που δίδονται στον Χρήστη. Για
την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεση
σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ– ΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα,
επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του
Περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί
ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και Περιεχομένου του site στις
οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων
όρων ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οχήματος Nissan. Επίσης, η
Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το
Περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα
διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της
τίθενται. Ομοίως η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλος
συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων
το Περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ Χρηστών παρέχονται
χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων
διορθώσεων ή επισκευών, βαρύνει τον επισκέπτη/ Χρήστη και σε καμία
περίπτωση την Εταιρία.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ
ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)
Το παρόν site ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν
σε άλλες ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρία για το
Περιεχόμενο ,τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις
πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν
σε αυτούς. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των
συνδέσμων του site, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται
ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το
ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, 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 του
διαχειριστή του site και του επισκέπτη/ Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών
του. 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.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από
την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του site από τον
επισκέπτη / Χρήστη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εφόσον δεν
επιλυθούν εξωδικαστικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της
Αθήνας.

