ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της καθώς και για
την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιµοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκµαίρεται ότι έχετε
διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε
περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούµε να
εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να µην κάνετε χρήση αυτής.
Το περιεχόµενο της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από
ανηλίκους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα απευθύνονται στους υφιστάµενους ή
υποψήφιους πελάτες της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Ελλάδα και ενδέχεται να µην ισχύουν σε άλλες χώρες.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή
σιωπηρή, εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εµπορευσιµότητας,
καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριµένο σκοπό ή µη παραβίασης δικαιωµάτων τρίτων. Αν και θεωρούµε ότι
οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαµβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης
αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται µε δική σας ευθύνη και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο
που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε καµία
περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές
ή παρεπόµενες ζηµίες που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αµέλεια ή δόλο
της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., συµπεριλαµβανοµένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την
πρόσβαση, χρήση ή αδυναµία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων,
κακοτυπωµένων χαρακτήρων, ετεροχρονισµένων πληροφοριών, τεχνικών λαθών ή ανακριβειών στις τιµές,
τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που εµφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο αποκλεισµός της
ευθύνης των εν λόγω εταιρειών συµπεριλαµβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν µετάδοση
οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή µόνο
σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της
παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζηµίωση της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά περίπτωση ή/και των
υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών τους σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος,
συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών τους συµβούλων, που τυχόν προκύψουν από την
παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώµατα από τα εµπορικά σήµατα που αναφέρονται ή εµφαίνονται στην
παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην SUZUKI MOTOR CORPORATION ή / και στη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ.Β.Ε,
συµπεριλαµβανοµένων σηµάτων, ονοµασιών µοντέλων, λογοτύπων και εµβληµάτων.

Α∆ΕΙΕΣ
Ο Όµιλος Σφακιανάκης προσπάθησε να σας προσφέρει µία καινοτόµο και ενηµερωτική ιστοσελίδα. Εντούτοις, θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Όµιλος Σφακιανάκης οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
του, συµπεριλαµβανοµένων ευρεσιτεχνιών, σηµάτων και δικαιωµάτων δηµιουργού. Εποµένως, καµία άδεια χρήσης
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας του Οµίλου Σφακιανάκη ή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων
δεν παρέχεται µέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο, οι οποίες δεν
ελέγχονται από τη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το
περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων και
την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων, καθώς και καµιά ευθύνη για την πρόκληση ζηµίας από τυχόν µετάδοση
υιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε
τρόπο τη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της
παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται, ως έγκριση ή
ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει
να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε
πρόβληµα παρουσιαστεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους δικαιούχους των αντίστοιχων σελίδων, οι οποίοι
φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε καµιά
περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδοµένων των επισκεπτών των ως άνω
ιστοσελίδων.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός,
θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη
δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δύναται ανά
πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα
θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν
σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η παρούσα
ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών,

επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων που οφείλονται
σε τρίτους. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήµατα µη προσβασιµότητας στην
παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.
Σε κάθε περίπτωση η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη
λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το
Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της παρούσας ιστοσελίδας θα
επιλύεται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας
ιστοσελίδας ή επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µε τη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να
απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλέφωνο: 210 3499000
Fax: 210 3476191
Email: sfakianakis@sfakianakis.gr
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© Copyright. Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Τα κείµενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία
κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην
Ελλάδα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς η
αναδιανοµή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της
παρούσας ιστοσελίδας µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο µέσο. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να
περιέχει εικόνες, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

