
ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Νομική ενημέρωση
Αυτός ο ιστότοπος,  εφεξής ο "Ιστότοπος",  ανήκει στην RURALMED,  εφεξής "CAMPER",  μια
εμπορική οντότητα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, με έδρα στο C/ Cuartel
91, 07300 Inca,  Μαγιόρκα,  Βαλεαρίδες Νήσοι,  Ισπανία,  εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της
Πάλμα ντε Μαγιόρκα Σελίδα PM 37464 Τόμος 1805 Φύλλο 48, με ισπανικό ΑΦΜ B57060725

Εκτός από την εταιρική έδρα,  η ακόλουθη διεύθυνση customercare@camper.comδιατίθεται
στους χρήστες όπου μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα, τις ερωτήσεις ή τις αξιώσεις τους.

Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου σάς παρέχουν την ιδιότητα του Χρήστη,  γεγονός που
συνεπάγεται την τήρηση της παρούσας Νομικής Σημείωσης στην έκδοση που δημοσιεύεται κατά
τον χρόνο πρόσβασής της.  Εάν δεν συμφωνείτε με αυτό,  θα πρέπει να αποφύγετε την πρόσβαση
στον Ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Η παρούσα Νομική Σημείωση διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας και της καλής πίστης,
δεσμεύοντας τον Χρήστη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο,  καθώς και τις παρεχόμενες
πληροφορίες ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη, τα ήθη και τη δημόσια τάξη. Η μη
εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο,  η
μεταπώλησή τους,  καθώς και η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων,  θα εγείρουν τις νομικά
κατοχυρωμένες ευθύνες. 

Ειδικότερα,  σας συνιστούμε να δώσετε προσοχή και να διαβάσετε τις πολιτικές μας σχετικά
με τους Όρους Πώλησης,  την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies,  ειδικά πριν
προβείτε σε αγορές ή πριν μας παράσχετε τα δεδομένα σας.  Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο
Περιεχόμενο και συγκεκριμένα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του
Ιστότοπου ενδέχεται να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους οι οποίοι,  ανάλογα με την
περίπτωση, αντικαθιστούν, συμπληρώνουν ή/και τροποποιούν την παρούσα Νομική Σημείωση. Ως
εκ τούτου, πριν από την πρόσβαση ή/και τη χρήση του εν λόγω Περιεχομένου και των εν λόγω
Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών,  ο Χρήστης πρέπει επίσης να διαβάσει προσεκτικά τους
αντίστοιχους ειδικούς όρους.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων της παρούσας
Νομικής Σημείωσης και των ειδικών όρων κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας,  υπερισχύει το
περιεχόμενο των τελευταίων.

Η CAMPER  δεν ευθύνεται για την κακή χρήση ή την υπεξαίρεση του περιεχομένου ή των
πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.  Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι
όλες οι πληροφορίες ή/και το περιεχόμενο στσ οποία έχει πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου
προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μη μεταβιβάσιμη χρήση.  Απαγορεύεται η
διαβίβαση σε τρίτους κάθε είδους και μορφής συνολικά ή εν μέρει των πληροφοριών ή/και του
περιεχομένου στα οποία ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 21  του Νόμου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών,  η CAMPER  μπορεί να σας στείλει,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με
οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέσο,  διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα
της CAMPER.

Εγγραφή

Για την πρόσβαση και την πλοήγηση δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή. Ωστόσο, οι Χρήστες που το
επιθυμούν θα μπορούν να εγγραφούν και να αποκτήσουν αποκλειστικά πλεονεκτήματα,  όπως
επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς,  λήψη ειδικών προσφορών,  ειδοποιήσεων σχετικά με



εκδηλώσεις και αποκλειστικές κληρώσεις για εγγεγραμμένους χρήστες,  αναθεώρηση της
κατάστασης της παραγγελίας κ.λπ. 

Η CAMPER  δεσμεύεται να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των
εγγεγραμμένων χρηστών σύμφωνα με την Πολιτική     Α  π  ορρήτου  . 

Ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει αληθή, ακριβή και πλήρη δεδομένα, καθώς και να ενημερώνει
όλα τα παρεχόμενα δεδομένα ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή και πλήρη. 

Μόλις γίνει η εγγραφή, ο Χρήστης δεσμεύεται να φυλάσσει και να χρησιμοποιεί επιμελώς τους
κωδικούς πρόσβασής του, καθώς και να γνωστοποιεί αμέσως στην CAMPER οποιοδήποτε γεγονός,
όπως κλοπή,  απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,  που επιτρέπει την ακατάλληλη χρήση
τους, προκειμένου να προχωρήσει στην άμεση ακύρωσή τους. Η CAMPER δεν φέρει ευθύνη για τις
συνέπειες που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση των κωδικών πρόσβασης. 

Οι κωδικοί πρόσβασης κάθε χρήστη είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από
τρίτους,  ενώ δεν επιτρέπεται να τους χρησιμοποιούν άλλα πρόσωπα καθώς υπάρχει κίνδυνος
υποκλοπής ταυτότητας. 

Η διαδικασία εγγραφής των χρηστών θεωρείται μία οριστικοποίηση μιας νομικά δεσμευτικής
σύμβασης μεταξύ της CAMPER  και του χρήστη,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Νομικής
Σημείωσης και τους όρους εγγραφής που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας Νομικής Σημείωσης και τις προϋποθέσεις εγγραφής που
περιλαμβάνονται σε αυτήν και ότι συμφωνεί να συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις της.
Ομοίως, αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική     Α  π  ορρήτου  .

Περιεχόμενα 

Βιομηχανική/Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο τομέας www.camper.com ανήκει στην CAMPER.  Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει εμπορικά
σήματα,  λογότυπα,  εικόνες,  κείμενα,  σχέδια,  συνθήματα και άλλο περιεχόμενο του οποίου τα
δικαιώματα ανήκουν στην CAMPER.  Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά αυτή την κυριότητα και
κατανοεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτά, ούτε μπορεί να τα τροποποιήσει ή να
τα χρησιμοποιήσει.  Όλα αυτά τα περιεχόμενα,  χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση,
υπογεγραμμένη από τους ιδιοκτήτες τους,  θα είναι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.  Ο χρήστης
δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί,  σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο,  τα εμπορικά
σήματα της CAMPER ως συνδέσμους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της CAMPER. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση ή/και μεταφορτώσει οποιοδήποτε περιεχόμενο
ή/και στοιχείο που είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου,  καθώς και οποιαδήποτε από τις
εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για τον σκοπό αυτό,  δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε
αυτά,  δεδομένου ότι η CAMPER εξουσιοδοτεί μόνο την προσωπική και μη μεταβιβάσιμη χρήση
τους και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πάνω σε αυτά.  Οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής,
διανομής,  δημόσιας επικοινωνίας,  διάθεσης ή αλλαγής,  καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή
εκμετάλλευσης του συνόλου ή μέρους του εν λόγω περιεχομένου ή των εν λόγω στοιχείων, που
πραγματοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, θα απαιτεί την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της CAMPER ή, κατά περίπτωση, του δικαιούχου του.

 

Η πρόσβαση και η περιήγηση στον Ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν θα νοείται ως παραίτηση,
μεταβίβαση, άδεια ή ολική ή μερική εκχώρηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω από
την CAMPER ή, κατά περίπτωση, από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων στον οποίο αντιστοιχούν. 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση



Ο Χρήστης δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του για
παράνομους σκοπούς ή δραστηριότητες:  δεν θα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποιοδήποτε
από τα υλικά που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο,  όπως επίσης δεν θα μπορεί να αντιγράφει,
να διανέμει,  να μεταδίδει,  να παρουσιάζει,  να εκτελεί ή γενικά να αναπαράγει με
οποιονδήποτε τρόπο,  να δημοσιεύει,  να εξουσιοδοτεί ή να δημιουργεί οποιοδήποτε έργο
βασίζεται στις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο. 

Τροποποιήσεις

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ορισμένα τυπογραφικά σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα
να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο του Ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Σύνδεσμοι

Για την καλύτερη απόδοση του Ιστότοπου,  ενδέχεται να εισαχθούν σύνδεσμοι προς τρίτα
πρόσωπα για τα οποίσ δεν ισχύει η Νομική Σημείωση και η Πολιτική Απορρήτου μας και τα
οποία βρίσκονται εκτός του ελέγχου της CAMPER. Έτσι, αυτοί οι ιστότοποι πρέπει να έχουν τη
δική τους Πολιτική Απορρήτου και ανεξάρτητη Νομική Σημείωση και παρόλο που προσπαθούμε να
προστατεύσουμε την ακεραιότητα του ιστότοπού μας, η CAMPER δεν φέρει ευθύνη, ούτε μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη, για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των ιστότοπων. Ως εκ
τούτου, η επίσκεψή σας ή η πρόσβασή σας σε αυτούς τους ιστότοπους είναι δική σας ευθύνη. 

Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Πολιτικές Απορρήτου και Cookies, μεταβείτε στην
Πολιτική     Α  π  ορρήτου   ή/και στην Πολιτική   Cookies   

Εγγυήσεις και Περιορισμός Ευθύνης.

Η CAMPER  αποποιείται όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις,  συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο
σκοπό.  Η CAMPER  δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για υποδειγματικές,  επακόλουθες,
κατασταλτικές, τυχαίες, έμμεσες ή ειδικές ζημίες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο ή
προκύπτουν από αυτόν,  ανεξάρτητα από το αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν πραγματική ή
σιωπηρή γνώση των ζημιών που ενδέχεται να υποστούν. 

Μη παραίτηση

Σε περίπτωση που η CAMPER δεν εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις που προβλέπονται
στα προηγούμενα σημεία,  η μη εφαρμογή αυτή δεν θα εκληφθεί,  σε καμία περίπτωση,  ως
παραίτηση από την εν λόγω διάταξη.

Ισχύουσα νομοθεσία και Δικαιοδοσία:

Η παρούσα Νομική Σημείωση διέπεται από την ισπανική νομοθεσία.  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
συμφωνούν να διευθετήσουν οποιαδήποτε ασυμφωνία ή σύγκρουση εξωδικαστικά και μόνο σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν,  τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υπόκεινται στα Δικαστήρια
που ορίζει ο νόμος,  εκτός εάν ο χρήστης θεωρείται καταναλωτής και χρήστης,  οπότε για τη
διευθέτηση οποιασδήποτε ασυμφωνίας θα είναι αρμόδια τα Δικαστήρια της κατοικίας του
Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο Δικαστήριο καθορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς για τους
καταναλωτές και τους χρήστες.

Επικοινωνία

Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας για τον ιστότοπό μας,  αμφιβολίες,
παράπονα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα,  με επιστολή προς CAMPER Polígono Industrial  s/n, 07300
Inca,  Μαγιόρκα,  Βαλεαρίδες Νήσοι,  Ισπανία,  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
customercare@camper.com, ή μέσω της ενότητας ε  π  ικοινωνίας     του     ιστότο  π  ου  .
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