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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

Η εταιρεία Kosmocar , που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566 -568, καθώς και 

το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια 

(διαγωνισμό) με τίτλο: “Γίνε τώρα μέλος του Audi Owners Club και κέρδισε”. 

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00, μέχρι την Τρίτη 

30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 00:00. Συμμετοχές υποβαλλόμενες μετά την εν λόγω περίοδο δεν 

θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται αυτόματα.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι 

κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, είναι 

κάτοχος οχήματος Audi (επιβατικό όχημα ή leasing) και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και 

την εγγραφή του συμμετέχοντα στο Audi Owners Club (www.audiownersclub.gr) καθώς και 

οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του 

Διαγωνισμού. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Kosmocar, 

εξουσιοδοτημένων εμπόρων και συνεργατών service Audi-VW  SiEBEN ΕΠΕ, καθώς και των 

συγγενών αυτών α΄ βαθμού και των συζύγων τους. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής: Οι χρήστες καλούνται να 

επισκεφτούν και να εγγραφούν στην επίσημη σελίδα του ελληνικού κλαμπ κατόχων Audi 

www.audiownersclub.gr. Με την εγγραφή και ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, οι χρήστες 

συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση.  

Για την εγγραφή στο κλαμπ απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας καθώς και των 

στοιχείων του οχήματος του οποίου είναι κάτοχος ο χρήστης. Η εγγραφή στο κλαμπ και κατά 

συνέπεια στον διαγωνισμό ισχύει μόνο για τους κατόχους οχήματος Audi και για αυτό το λόγο 

θα διασταυρωθούν τα στοιχεία των χρηστών μέσω εργαλείων που διαθέτει η εταιρία 

Kosmocar. 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Το κάθε μέλος του Audi Owners Club μπορεί να κερδίσει ΜΟΝΟ ΜΙΑ (1) συμμετοχή στην 

διαγωνισμό. Αν πέσει στην αντίληψη της διοργανώτριας εταιρείας ότι κάποιος χρήστης 

προσπαθεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές χρησιμοποιώντας ψευδείς στοιχεία, 

όλες οι συμμετοχές του χρήστη θα ακυρώνονται. 

 

 

http://www.audiownersclub.gr/
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ANAΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 

Η ανάδειξη νικητή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει στις 07 

Οκτωβρίου 2014 στις 14:00 ώρα Ελλάδος στα γραφεία της Kosmocar στη διεύθυνση Λεωφόρος 

Βουλιαγμένης 566-568 στην Αθήνα - Ελλάδα. Tα αποτελέσματά της κλήρωσης θα αναρτηθούν 

στον ιστότοπο του Αudi Owners Club. 

Όλα τα δώρα του διαγωνισμού θα δοθούν στους νικητές μετά την 7η Οκτωβρίου 2014. 

Αναλυτικά τα δώρα: 

- Σε πενήντα (50) τυχερούς/ες, από ένα service  το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο τα 

παρακάτω: αντικατάσταση λιπαντικών κινητήρα, αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού 

κινητήρα, αντικατάσταση φίλτρου σκόνης και γύρης, αντικατάσταση φίλτρου αέρος, 

τις αντίστοιχες εργασίες, το ΦΠΑ και την ανανέωση της οδικής βοήθειας.    

              Από τα service εξαιρούνται οι χρήστες μισθωμένων οχημάτων.  

 

- Σε δέκα (10)τυχερούς, από ένα ρολόι Audi Heritage 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Ο διοργανωτής των διαγωνισμών είναι η Kosmocar, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566 -568, 101 73, 

Αθήνα. Λήξη της συμμετοχής για την διαγωνισμό των δώρων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2014 και 

ώρα 00:00. Συμμετοχές μετά από τα παραπάνω δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Τα δώρα δεν 

επιτρέπεται να δοθούν σε μετρητά. Οι απαιτήσεις για τα δώρα δεν μπορούν να μεταφερθούν 

σε άλλα πρόσωπα. Τυχόν καταγγελίες ή παράπονα πρέπει να αποστέλλονται, γραπτώς εντός 14 

ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Για την επίλυση κάθε τυχόν ανακύπτουσας διαφοράς που θα προκύψει και σχετίζεται με την 

διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η διοργανώτρια εταιρεία αλλά και οι συμμετέχοντες, 

ορίζουν και αποδέχονται ότι αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Ο νικητής θα 

ειδοποιηθεί μέσω ειδικής ανακοίνωσης στη σελίδα www.audiownersclub.gr  αλλά και στο 

email που δηλώσει ο χρήστης, ή εναλλακτικά όπως κρίνει η Kosmocar αμέσως μετά την 

διαγωνισμό. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώσει αμέσως στη Kosmocar την παραλαβή της 

κοινοποίησης ότι έχει κερδίσει - το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την παραλαβή της 

κοινοποίησης - και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα ζητηθούν. Εάν η απάντηση 

στην Kosmocar είναι εκπρόθεσμη ή ελλιπής, η Kosmocar έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το 

νικητή από την διεκδίκηση του δώρου και να ορίσει έναν νέο με επανάληψη της διαδικασίας. Η 

Kosmocar διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο αυτών των όρων αναδρομικά εάν 

μια τέτοια αλλαγή είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του διαγωνισμού. 

 

 

http://www.audiownersclub.gr/
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο συμμετέχων εκχωρεί στη Kosmocar το γεωγραφικά και χρονικά απεριόριστο και μη 

αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος του συμμετέχοντα που έχει παράσχει για την 

συμμετοχή της/του στον διαγωνισμό. Αν κερδίσει, ο συμμετέχων/ουσα του παρόντος 

διαγωνισμού εκχωρεί στην Kosmocar, εντελώς δωρεάν, το γεωγραφικά και χρονικά 

απεριόριστο και μη αποκλειστικό δικαίωμα να κάνει πλήρη χρήση του υλικού σε κοινωνικές 

ιστοσελίδες, όπως το Facebook και YouTube, ή να δημοσιεύει αυτό σε άλλες ιστοσελίδες της 

Kosmocar και να προωθεί το υλικό σε ενδιαφερόμενα τμήματα εκδοτικών οίκων  και 

Διαδικτυακών τόπων, στις συμμετέχουσες χώρες με σκοπό την αναφορά στο σχετικά 

διαγωνισμό. Οι νικητές ρητά συμφωνούν με αυτή τη μορφή δημοσιότητας. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση του υλικού όπως 

περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, ανά πάσα στιγμή, μέσω σημειώματος στη Kosmocar . 

 

 

ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Kosmocar διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τερματίσει το διαγωνισμό, ανά πάσα 

στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Kosmocar θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, 

ιδιαίτερα, εφόσον η κατάλληλη λειτουργία του παιχνιδιού δεν μπορεί να είναι εγγυημένη για 

τεχνικούς λόγους (πχ. ιοί στο λογισμικό σύστημα, μεθόδευση, ή σφάλματα στο hardware ή / 

και στο λογισμικό) ή για νομικούς λόγους. Στο βαθμό που η διακοπή προκλήθηκε από τη 

συμπεριφορά ενός συμμετέχοντος, η Kosmocar μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για τις ζημίες 

που προκύπτουν από αυτό το άτομο. 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ 

Ο νικητής πρέπει να αποδεχθεί τις απαραίτητες αλλαγές για το δώρο που προκαλούνται από 

παράγοντες για τους οποίους η Kosmocar δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η Kosmocar δεν ευθύνεται 

για απώλειες ή ζημίες  που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, 

δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την 

απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ή της ειδοποίησης του νικητή, εκτός αν οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από τη Kosmocar (από 

διοικητικά όργανα, υπαλλήλους, ή παράγοντες της) εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Γενικά 

Η Kosmocar σέβεται τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών που επισκέπτονται το διαδικτυακό 

μας χώρο. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε 

στη Kosmocar καθώς και για τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Θα ενημερωθείτε επίσης για 

τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια των πληροφοριών και τον τρόπο με 

τον οποίο θα εξασφαλίσετε τη διαγραφή των δεδομένων από τη Kosmocar . Τα δεδομένα 

συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς 

προστασίας των δεδομένων της χώρας στην οποία βρίσκεται το αρμόδιο τμήμα. Εμείς κάνουμε 

ό,τι είναι δυνατό για να το εξασφαλίσουμε. 

Οι πληροφορίες που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν για τους 

διαδικτυακούς χώρους στους οποίους δίνεται πρόσβαση μέσω παραπομπής (hyperlink) από το 

διαδικτυακό χώρο της Kosmocar . 

  

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

  

Συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα για μετέπειτα επεξεργασία και 

χρήση, μόνο εφόσον εθελοντικά αποφασίσετε να εισάγετε στοιχεία ή να δηλώσετε τη 

συναίνεσή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις δέχεστε τους ακόλουθους όρους χρήσης. 

Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο, ορισμένα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα 

στο server μας για λόγους διαχείρισης των συστημάτων μας ή για στατιστικούς λόγους. Αυτά τα 

δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα της εταιρίας που σας παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε 

κάποιες περιπτώσεις την IP διεύθυνση σας, τη έκδοση του browser λογισμικού και του 

λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, τις ιστοσελίδες 

που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμάς, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε 

όσο επισκέπτεστε και εμάς και σε κάποιες περιπτώσεις τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε 

για να βρείτε το διαδικτυακό μας τόπο. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις τέτοια δεδομένα 

μπορούν να παρέχουν συμπεράσματα για τους επισκέπτες, κανένα προσωπικό δεδομένο δε 

χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

εφόσον έχουν καταστεί ανώνυμα. Εάν η Kosmocar δώσει τα στοιχεία σε εξωτερικό προμηθευτή 

υπηρεσιών, χρησιμοποιεί μεθόδους που εγγυώνται τη μετάδοση των δεδομένων αυτών μέσα 

στο νομικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται η διαδικασία 

που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τη προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
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Εάν μας δώσετε εθελοντικά προσωπικά σας στοιχεία, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε, 

επεξεργαστούμε ή προωθήσουμε πέραν των ορίων που ορίζονται από εσάς στη συναινετική 

σας δήλωση. Επίσης θα τα προωθήσουμε μόνο αν είμαστε υποχρεωμένοι από δικαστική 

απόφαση. 

Κάθε αλλαγή σχετική με τις “Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων” θα δημοσιευτεί σε αυτή τη 

σελίδα, έτσι ώστε να γνωρίζετε διαρκώς τι στοιχεία συλλέγουμε και αποθηκεύουμε και πώς τα 

χρησιμοποιούμε. 

  

 

3. Ασφάλεια 

Η Kosmocar θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια και συνεπώς θα λάβει κάθε μέτρο 

για την προστασία τους από απώλεια ,κατάχρηση και αλλοίωση. Όσοι συνεργάζονται βάσει 

συμβολαίου με τη Kosmocar και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για να σας προσφέρουν 

υπηρεσίες εκ μέρους της Kosmocar , υποχρεούνται από τη συμφωνία να διατηρήσουν τις 

πληροφορίες κρυφές και να μην τις χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δηλώνει ότι θα τηρήσει τις διατάξεις του νόμου 2472 του 1997, 

όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

  

 

4. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων 

Η Kosmocar δεν έχει καμία πρόθεση να συλλέξει δεδομένα ανηλίκων. Αν οι γονείς ή οι 

κηδεμόνες αντιληφθούν πως τα υπό την επίβλεψή τους παιδιά έχουν γνωστοποιήσει 

προσωπικά δεδομένα στη Kosmocar , σας παρακαλούμενα μας ενημερώσετε εάν χρειάζεται να 

διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά. Εμείς θα φροντίσουμε να πραγματοποιήσουμε τη διαγραφή 

τους χωρίς καθυστέρηση. 

 

 

5. “Cookies” - Προγράμματα / Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Στοιχείων  

Για την καλύτερη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούμε “cookies”, που είναι 

μικρές ποσότητες ψηφιακών δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή σας 

από το λογισμικό πρόσβασης και διαχείρισης ιστοσελίδων, όταν μας επισκέπτεστε. Μέρος των 

αποθηκευμένων πληροφοριών των cookies χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πλοήγησης και 

την εξασφάλιση υψηλής φιλικότητας προς το χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν 

αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα. Η πλειοψηφία των σχετικών λογισμικών επιτρέπει την 

αποδοχή cookies. Εάν όμως το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογισμικού 

καθώς και να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας, ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας 

τη διαγραφή των προσωρινών αρχείων και/ή τωνcookies. 
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Οι ιστοσελίδες του διαδικτυακού μας τόπου(website) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. 

Αναλυτικότερα, προστατεύονται οι ιστοσελίδες και τα περιεχόμενά τους από αντιγραφή, 

μετάφραση και επεξεργασία με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 

και της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα. Συνεπώς, η αναπαραγωγή και η εκμετάλλευση 

κάθε στοιχείου επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση της Kosmocar . Επίσης, τόσο τα περιεχόμενα, 

όσο και η δομή του διαδικτυακού τόπου (website) αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία και 

προστατεύονται. Η αναπαραγωγή μέρους ή φωτογραφιών (εκτός από αυτές που εμφανίζονται 

στις δημοσιεύσεις του τύπου) επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση. Όλα τα 

δικαιώματα δημοσίευσης και αναπαραγωγής ανήκουν στη Kosmocar , και ισχύουν αυτόματα 

για κάθε φωτογραφία που προστίθεται στα αρχεία μας και σε κάποια ιστοσελίδα. 

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στις δημοσιεύσεις τύπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο για συντακτικούς λόγους. 

Οι φωτογραφίες δημοσιεύσεων τύπου που αναπαράγονται ή που υφίστανται ηλεκτρονική 

επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

σημείωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας “© Kosmocar , Επιφυλάσσονται άπαντα τα 

δικαιώματα” ή στην Αγγλική γλώσσα “Kosmocar , All rights reserved”. Η επανεκτύπωση είναι 

δωρεάν, με την προϋπόθεση πως θα λάβουμε αντίγραφο για το αρχείο μας. 

 

 

2. Σήμα κατατεθέν - Trademark 

Το οβάλ σήμα της Kosmocar ,  όλα τα ονόματα των προϊόντων, καθώς και οι απεικονίσεις τους 

που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες, είναι κατατεθέντα σήματα της Kosmocar , των θυγατρικών, 

των κατόχων αδειών και των Joint Venture συνεργατών. Κάθε καταχώρηση άνευ αδείας των 

κατατεθέντων σημάτων απαγορεύεται και συνιστά παραβίαση των νόμων περί κατατεθέντων 

σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και των νόμων περί αθέμιτου 

ανταγωνισμού. 

 

3. Εξαίρεση Ευθύνης για Διαδικτυακούς τόπους Τρίτων 

α. Οι ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρουν συνδέσεις ή παραπομπές (Links & 

Hyperlinks) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που χειρίζονται τρίτα πρόσωπα και των οποίων το 

περιεχόμενο δεν έχει απαραίτητα γνωστοποιηθεί στη Kosmocar . Συνεπώς η Kosmocar 

διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους και δε φέρει καμία ευθύνη για 



OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB 
 

Page | 7 
 

οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου τους. Τέτοιες συνδέσεις και παραπομπές προορίζονται 

αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη στην πλοήγηση. Οι δηλώσεις που 

εμφανίζονται σε ιστοσελίδες τρίτων δεν μπορούν να θεωρηθούν δικές μας και ειδικότερα δεν 

είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για παραβιάσεις και παρανομίες τρίτων που μπορούν 

να διαπραχθούν στις ιστοσελίδες αυτές. 

  

β. Για διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπει ο διαδικτυακός χώρος της 

Kosmocar , οι ιδιοκτήτες τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο καθώς και τα 

προϊόντα που προσφέρονται και την αντίστοιχη εμπορική συναλλαγή που ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί. 

  

γ. Η Kosmocar δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, 

κατατεθέντων σημάτων και προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από 

ιστοσελίδα στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής παραπομπής (Hyperlink). 

  

δ. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται παραγγελία ή οποιαδήποτε νομική δήλωση σε σχέση 

με οικονομική συναλλαγή, το συμβόλαιο αφορά αποκλειστικά στο χρήστη του διαδικτύου και 

στον ιδιοκτήτη του σχετικού διαδικτυακού τόπου, ή στον προμηθευτή που αναφέρεται, και σε 

καμία περίπτωση στη Kosmocar και στο χρήστη του διαδικτύου. Σας παρακαλούμε να 

ενημερώνεστε για τους γενικούς όρους συναλλαγών του εκάστοτε προμηθευτή του 

διαδικτυακού τόπου που οδηγείστε μέσω παραπομπής. 

 

 

4. Εξαίρεση Ευθύνης 

Η Kosmocar είναι υπεύθυνη για ζημιές που προξενούνται από τη χρήση του παρόντος 

διαδικτυακού τόπου και ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των 

αδικοπραξιών και  μόνο εφόσον προέρχονται σκοπίμως ή από εγκληματική αμέλεια. Στο βαθμό 

που η Kosmocar θεωρηθεί υπεύθυνη για παραβίαση βασικών συμφωνητικών, το συνολικό 

ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για αποζημίωση, περιορίζεται στο ύψος των ζημιών που θα 

μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Αυτό ισχύει χωρίς να επηρεάζεται η ευθύνη της Kosmocar , 

όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία περί ευθυνών προϊόντων και εγγυήσεων. Επίσης, 

οι προαναφερθείσες εξαιρέσεις ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση σωματικών βλαβών ή 

βλαβών στην υγεία. 

  

Η Kosmocar κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί το διαδικτυακό της τόπο απαλλαγμένο 

από ηλεκτρονικούς ιούς, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί πως αυτό είναι πάντα εφικτό. 

Συνεπώς, συνιστάται η, από μέρους του χρήστη, λήψη των απαραίτητων μέτρων (virus 

scanners) πριν από την αποθήκευση ή το άνοιγμα αρχείων, εγγράφων ή δεδομένων. 
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Η Kosmocar δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση παντελούς απουσίας ελαττωμάτων ή ελλείψεων από 

το διαδικτυακό τόπο της Kosmocar . 

 

5. Προβλέψεις και Δηλώσεις Προθέσεων 

Οι δηλώσεις και τα δελτία που αφορούν σε μελλοντικά στοιχεία και προβλέψεις, οπουδήποτε 

και να εμφανίζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, έχουν παραχθεί με βάση την έως τότε 

γνώση μας και την πεποίθησή μας. Εντούτοις, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν σημαντικά από τις προβλέψεις, επειδή εξαρτώνται από ένα πολύ παραγοντικό 

σύνολο μακροοικονομικής και ανταγωνιστικής φύσης, που συχνά είναι πέρα από τον έλεγχο 

της Kosmocar . Με κάθε επιφύλαξη στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν σε μελλοντικές και 

προϋπολογιστικές δηλώσεις, η Kosmocar δεν έχει καμία πρόθεση να ενημερώνει συνεχώς τις 

προαναφερθείσες δηλώσεις που εμφανίζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο. 

 

Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Ειρήνη Γρ. Φίλη, Ζ. 

Πηγής 3, 3ος όροφος, 106 78, Αθήνα.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό καλέστε στο 210 99 81 200 


