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Καλώς ορίσατε στην OnStar! H OnStar Europe Ltd. («OnStar») σας προσφέρει
υποστήριξη, πληροφορίες οχήματος και συνδεσιμότητα στο αυτοκίνητό σας,
περιλαμβανομένων:


Αυτόματη Αντιμετώπιση Σύγκρουσης



Κουμπί Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης (SOS)



Wi-Fi HotSpot με 4G LTE (η πρόσβαση παρέχεται από τρίτο πάροχο και
εξαρτάται από την τοπική διαθεσιμότητα και την συνδρομή σε πρόγραμμα
δεδομένων)



Σύνδεση με Οδική Βοήθεια



Διαγνωστικά Οχήματος



Ειδοποιήσεις Διανομέα για Συντήρηση



Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου



Ειδοποίηση Κλοπής



Βοήθεια σε Περίπτωση Κλοπής του Οχήματος

(συνολικά, οι «Υπηρεσίες OnStar»)
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης. Διέπουν την αγορά
σας και τη χρήση των Υπηρεσιών OnStar. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς
λειτουργούν οι Υπηρεσίες OnStar, παρακαλώ κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.opel.gr/onstar/onstar.html ή δείτε το Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
Η OnStar Europe Ltd. είναι μία θυγατρική της General Motors Holdings LLC («GM»),
300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243, ΗΠΑ. Μοιραζόμαστε πληροφορίες
με την GM και τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των General Motors UK Limited («Vauxhall»),
Adam Opel AG («Opel»), και OnStar LLC (συνολικά, ο «Όμιλος εταιρειών της GM»).

1. Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ONSTAR




H OnStar είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρέχει μία ποικίλη γκάμα από
υπηρεσίες εντός αυτοκινήτου. Οι Υπηρεσίες OnStar περιλαμβάνουν μία
ομάδα υπηρεσιών, κάποιες εκ των οποίων ενδέχεται να προσφέρονται από
εταιρείες εκτός του Ομίλου εταιρειών της GM.
Αν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες
τρίτων, οι όροι σχετικά με αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων θα
εφαρμόζονται επίσης, και δεν θα καθιστάτε την OnStar υπεύθυνη για την
πρόσβαση ή χρήση σας.










Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σας παρέχονται από τις σχετικές δημόσιες
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυροσβεστική, ασθενοφόρα, αστυνομία
κλπ). Η OnStar εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι είστε συνδεδεμένοι
με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Οι Υπηρεσίες OnStar ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την τοπική
διαθεσιμότητα, πρόσβαση σε λειτουργία Wi-Fi HotSpot. Πρέπει να διατηρείτε
ενεργές τις Υπηρεσίες OnStar για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες Wi-Fi HotSpot.
Αν αγοράσετε τις υπηρεσίες Wi-Fi, αυτές οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από
την OnStar, ωστόσο, η OnStar εργάζεται με παρόχους κινητής τηλεφωνίας
στη χώρα σας που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.
Παρόλο που η OnStar επεκτείνει το εύρος κάλυψης των υπηρεσιών της
συνεχώς, υπάρχουν μερικές χώρες όπου κάποιες Υπηρεσίες OnStar μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την περιοχή
κάλυψης της OnStar μπορούν να ευρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.opel.gr/onstar/onstar.html.
Ορισμένες Υπηρεσίες OnStar περιορίζονται από ζητήματα εκτός του ελέγχου
της OnStar, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες ή
τοποθεσίες, και ενδέχεται ενίοτε να αλλάζουν.
Πρέπει να μας ειδοποιήσετε όταν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε το όχημά σας,
ώστε να μπορούμε να διακόψουμε τις Υπηρεσίες OnStar για αυτό το
όχημα και να μπορέσουμε να σταματήσουμε να σας χρεώνουμε για
αυτές τις υπηρεσίες.

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αν εμπλακείτε σε ατύχημα ή βρίσκεστε σε άλλη έκτακτη ανάγκη, ένας εκπαιδευμένος
σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε βοήθεια. Κάντε κλικ στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.opel.gr/onstar/onstar.html για να μάθετε περισσότερα.
Παραμένετε υπεύθυνοι για να είστε προσεκτικοί και να τηρείτε όλους τους
κανονισμούς κυκλοφορίας και ασφαλείας. Το όχημά σας, οποιεσδήποτε
συνδεδεμένες συσκευές και οι ίδιες οι Υπηρεσίες OnStar μπορούν να είναι
προσβάσιμες και να χρησιμοποιούνται μόνο όταν τις χειρίζεστε με ασφάλεια. Αυτό
περιλαμβάνει, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την απόφαση για το αν πρέπει να
παραμείνετε εντός του αυτοκινήτου.
Η OnStar προσπαθεί σημαντικά να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών
OnStar. Ωστόσο, η OnStar δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Υπηρεσίες OnStar θα είναι
πάντοτε διαθέσιμες. Παρακαλώ λάβετε υπόψη τους Περιορισμούς Υπηρεσιών
παρακάτω.
Η OnStar θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει τις Υπηρεσίες OnStar με
εύλογες δεξιότητες και επιμέλεια. Αλλιώς, οι Υπηρεσίες OnStar παρέχονται ως έχουν.

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η OnStar λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας. Διαβάστε τη Δήλωση
Ιδιωτικότητάς μας για να μάθετε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες OnStar.

Για να σας παρέχουμε κάποιες από τις Υπηρεσίες OnStar μας, τα συστήματά μας θα
συλλέγουν, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας, και θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία
οχήματος σας. Αν συγκατατεθήκατε στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας
οχήματός σας, αλλά δεν θέλετε πια η τοποθεσία οχήματός σας να χρησιμοποιείται
από τις Υπηρεσίες OnStar, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
πατώντας το Κουμπί Ιδιωτικότητας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιες Υπηρεσίες
OnStar να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Δείτε το Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για περαιτέρω
πληροφορίες.
Σημαντικό: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα συστήματά μας θα συλλέξουν και θα
παράσχουν αυτόματα την τοποθεσία του οχήματός σας στο δημόσιο σημείο
βοήθειας έκτακτης ανάγκης (112 ή 999), αν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες OnStar,
ακόμα και αν η συλλογή τοποθεσίας έχει απενεργοποιηθεί. Μην εγγραφείτε στις
Υπηρεσίες OnStar αν δεν θέλετε να συλλέγεται και να παρέχεται η τοποθεσία σας με
αυτόν τον τρόπο.
Έκτακτη ανάγκη σημαίνει:


Πατήσατε το κουμπί SOS ή Service και επιβεβαιώσατε μια έκτακτη ανάγκη
σε έναν σύμβουλο OnStar, ή



Πατήσατε το κουμπί SOS και δεν απαντήσατε καθόλου στον σύμβουλο
OnStar ή



Το όχημα εντόπισε ένα γεγονός Αυτόματης Αντιμετώπισης Σύγκρουσης.

Σημαντικό: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η κλήση μεταξύ σας και του
συμβούλου OnStar θα ηχογραφηθεί. Δια του παρόντος συναινείτε να γίνονται τέτοιου
είδους ηχογραφήσεις. Μην εγγραφείτε στις Υπηρεσίες OnStar αν δεν επιθυμείτε να
ηχογραφούνται οι κλήσεις σας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1. Εύρος. Οι Υπηρεσίες OnStar παρέχονται σε αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Κάντε
κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opel.gr/onstar/onstar.html για μία
τρέχουσα λίστα με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμες οι Υπηρεσίες OnStar. Αν
ταξιδέψετε σε άλλες χώρες, οι Υπηρεσίες OnStar ενδέχεται να είναι περιορισμένες ή
καθόλου διαθέσιμες. Για επείγοντα σε άλλες χώρες, οι σύμβουλοί μας θα
προσπαθήσουν να σας βοηθήσουν, αλλά κάποιες από τις Υπηρεσίες OnStar μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες σε αυτές τις χώρες. Για παράδειγμα, η OnStar ενδέχεται να
μην έχει σχέσεις με τους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις εν
λόγω χώρες.
4.2. Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι Υπηρεσίες OnStar στηρίζονται σε συστήματα
δικτύων ασύρματης επικοινωνίας και δορυφορικού εντοπισμού. Αυτά τα δίκτυα και
συστήματα τα χειρίζονται τρίτοι. Η OnStar δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι
διαθέσιμα σε όλες τις τοποθεσίες και σε όλες τις ώρες. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία
μπορεί να διακοπεί σε απομακρυσμένες ή κλειστές περιοχές. Επίσης, τέτοια δίκτυα
και συστήματα υπόκεινται σε τεχνολογική αλλαγή και εξέλιξη. Το εγκατεστημένο
σύστημα στο αυτοκίνητό σας μπορεί να μην παραμένει πάντα συμβατό με τα δίκτυα
και συστήματα τρίτων μερών.
4.3 Ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σας. Το όχημά σας πρέπει να έχει ηλεκτρικό
σύστημα σε λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης επαρκούς μπαταρίας) για να

μπορούν να λειτουργούν οι Υπηρεσίες OnStar. Για να διατηρείται η ζωή της
μπαταρίας, ορισμένες Υπηρεσίες OnStar και λειτουργίες θα γίνονται προσωρινά μη
διαθέσιμες αν δεν ανάβετε τη μηχανή του οχήματός σας για 10 συνεχόμενες ημέρες.
Η διαθεσιμότητα αυτών των Υπηρεσιών και λειτουργιών OnStar θα αποκαθίσταται
αμέσως μόλις ανάψετε τη μηχανή του οχήματός σας. Παρακαλώ δείτε το Εγχειρίδιο
Ιδιοκτήτη για περαιτέρω πληροφορίες.
4.4 Χρόνος μη λειτουργίας για συντήρηση. Ενδέχεται ορισμένες φορές να
σταματούμε ή να περιορίζουμε την πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών OnStar για
να αντιμετωπίζουμε προβλήματα συστήματος, ζητήματα του λογαριασμού σας, ή
άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση, απόλαυση ή ασφάλεια των
Υπηρεσιών OnStar.
4.5. Πληροφορίες προορισμού. Οι πληροφορίες που περιγράφουν έναν τόπο
προορισμού βασίζονται στις πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες χάρτη που έχουμε
στη διάθεσή μας, αλλά οι πληροφορίες μπορεί ακόμη να είναι ανακριβείς ή ατελείς.
Για παράδειγμα, οι πληροφορίες διαδρομής μπορεί να μην περιλαμβάνουν
πληροφορίες για μονόδρομους, απαγορεύσεις στροφής, έργα, εποχιακούς δρόμους
ή νέους δρόμους. Η προτεινόμενη διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιεί έναν δρόμο που
είναι κλειστός για έργα ή μια στροφή που απαγορεύεται από πινακίδες στη
διασταύρωση. Οι προτεινόμενες διαδρομές επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη αν οι
περιοχές όπου ταξιδεύετε είναι κατοικίας, εμπορικές ή μικτές και δεν εξετάζουν
συνθήκες κίνησης ή τη διαθεσιμότητα δημοσίων ή ιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να παρατηρείτε προσεκτικά τις τοπικές συνθήκες όταν χρησιμοποιείτε
τις υπηρεσίες πλοήγησης.
4.6. Διαγνωστικά δεδομένα. Τα διαγνωστικά δεδομένα οχήματος που παρέχουμε
περιορίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορούν να αποκτηθούν εξ
αποστάσεως από το αυτοκίνητο, η τρέχουσα διάρκεια λιπαντικού, την πίεση
ελαστικού, τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί, το επίπεδο καυσίμου, και πληροφορίες
για τους αερόσακους, τον έλεγχο σταθερότητας, τη μηχανή και τη μετάδοση, τις
εκπομπές και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών.
Σημαντικό: Τα διαγνωστικά δεδομένα είναι περιορισμένα και προορίζονται για
χρήση επιπροσθέτως και όχι ως υποκατάστατο της εκτέλεσης μη αυτόματων
ελέγχων (ελέγχων από άνθρωπο) στο όχημά σας. Δεν υποσχόμαστε ότι ανιχνεύουμε
όλες τις καταστάσεις του οχήματος και αποτελεί ευθύνη σας ο έλεγχος και η
συντήρηση του αυτοκινήτου σας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και
κανονισμούς.
4.7. Λοιπά. Οι Υπηρεσίες OnStar μπορεί να παρακωλύονται αν το όχημά σας δεν
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση, έχει καταστραφεί ή τροποποιηθεί, ή από
εμπόδια όπως ανηφόρες, ψηλά κτήρια, τούνελ, καιρό, ζημία σε σημαντικά μέρη του
οχήματός σας σε ατύχημα, βλάβη του ασύρματου ή ηλεκτρικού δικτύου, κίνηση ή
παρεμβολές.
Σημαντικό: Εμείς και οι πάροχοι δικτύου και συστήματος δεν υποσχόμαστε
αδιάκοπη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών OnStar.

5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
5.1. Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος. Όπου δικαιούστε μία δωρεάν δοκιμή, οι
πληρωμές για τις Υπηρεσίες OnStar δεν θα ξεκινήσουν μέχρι τη λήξη της
δωρεάν δοκιμαστικής σας περιόδου.

5.2. Τέλος συνδρομής. Μετά τη δωρεάν δοκιμαστική σας περίοδο, η συνδρομή σας
στις Υπηρεσίες OnStar θα υπόκειται στο μηνιαίο τέλος συνδρομής (το οποίο
περιλαμβάνει ΦΠΑ) που αναγράφεται στο φύλλο παραγγελίας όταν αποδεχθείτε
αυτούς τους Όρους Χρήσης. Πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής (σήμερα οι
αποδεκτοί τρόποι είναι πιστωτική κάρτα, PayPal και μεταφορά χρημάτων SEPA ·
άλλοι τρόποι πληρωμής ενδέχεται να καταστούν διαθέσιμοι) κατά την εγγραφή. Το
τέλος συνδρομής θα χρεωθεί με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής προκαταβολικά
και μηνιαία.
5.3. Μη πληρωμή. Αν δεν λάβουμε πληρωμή δικαιούμαστε να αναστείλουμε την
παροχή των Υπηρεσιών OnStar μέχρι να μας πληρώσετε τα οφειλόμενα ποσά. Δεν
θα αναστείλουμε τις Υπηρεσίες OnStar όταν αμφισβητείτε κάποιο τιμολόγιο.

6. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΛΟΥ
6.1 Αυτοί οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται επίσης αν είστε ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής ή
χρήστης στόλου που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε Υπηρεσία OnStar. Αν σας ανήκει
κάποιο όχημα στόλου, τότε επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να
εφαρμόζονται στις παρεχόμενες στο στόλο σας υπηρεσίες. Αν αυτοί οι επιπρόσθετοι
όροι και προϋποθέσεις έρχονται σε σύγκρουση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε
οι επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες στόλου θα υπερισχύουν.
Σημαντικό: Εσείς (ως ιδιοκτήτης στόλου, διαχειριστής ή χειριστής οχήματος, που
επιτρέπει σε άλλα άτομα να το οδηγούν) είστε υπεύθυνος να πληροφορήσετε τους
οδηγούς του στόλου ότι οι Υπηρεσίες OnStar είναι ενεργοποιημένες, και να λάβετε
οποιεσδήποτε νόμιμες συγκαταθέσεις από τους εν λόγω οδηγούς, οι οποίες μπορεί
να απαιτούνται κατά την τοπική νομοθεσία σας.
6.2. Αν οδηγείτε ένα όχημα στόλου, η εταιρεία του στόλου μπορεί να σας επιτρέψει
να παραγγείλετε επιπρόσθετες υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος των υπηρεσιών
που παρέχονται στην εταιρεία του στόλου, και μπορεί ακόμη να έχετε την δυνατότητα
να αγοράσετε υπηρεσίες για την ατομική σας χρήση. Αυτές οι υπηρεσίες υπόκεινται
επίσης σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, και, όπου εφαρμόζεται, ο όρος «Υπηρεσίες
OnStar» σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θα ερμηνεύεται σαν να περιλαμβάνει εκείνες
τις υπηρεσίες. Η εταιρεία στόλου σας μπορεί ακόμη να περιορίζει τους τύπους
υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε εσάς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε έναν στόλο
μπορεί να διέπονται από επιπλέον όρους και προϋποθέσεις και διαφορετικές
δηλώσεις ιδιωτικότητάς από αυτές που εφαρμόζονται σε οχήματα που δεν ανήκουν
σε στόλο. Ειδικότερα, η εταιρεία του στόλου μπορεί να έχει ζητήσει επιπλέον
συλλογή πληροφοριών ή πρακτικές διαχείρισης που διαφέρουν από αυτές που
σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την
εταιρεία στόλου αν έχετε απορίες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, περιορισμούς ή
πρακτικές δεδομένων που μπορεί να εφαρμόζονται στη χρήση του οχήματος στόλου
σας ή υπηρεσίες που σχετίζονται με ένα όχημα στόλου.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η OnStar δεν υπόσχεται ότι οι Υπηρεσίες OnStar θα είναι αδιάκοπες ή αλάνθαστες.
Οποιαδήποτε ευθύνη από μέρους της OnStar για ζημίες ή ζημίες από δαπάνες με
οποιονδήποτε τρόπο κι αν προκλήθηκαν, ανεξαρτήτως νομικής βάσης, θα
περιορίζεται, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, στο ποσό των
τυπικών προβλέψιμων ζημιών για αυτού του είδους τη σύμβαση εξαιτίας παράβασης
συμβατικών υποχρεώσεων.

Κανένας από τους περιορισμούς ευθύνης σε αυτό το τμήμα ή οπουδήποτε αλλού σε
αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν θα εφαρμόζεται σε καμία ευθύνη από παράβαση
νομοθετημένων εικαζόμενων όρων ή σε ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ιδίως ευθύνη για σωματική βλάβη ή για θάνατο
που προκλήθηκε από αμέλεια, απάτη ή δόλο. Αναγνωρίζετε ότι τα πλεονεκτήματα
που λαμβάνετε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις Υπηρεσίες OnStar τελούν,
εν μέρει, σε αντάλλαγμα των περιορισμών ευθύνης που αναγράφονται στους
παρόντες Όρους Χρήσης.
Υποχρεούστε να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα για να μετριάζετε, αποτρέπετε και
μειώνετε τις ζημίες.
Σημαντικό: Είστε υπεύθυνοι να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα για να προστατεύετε
τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού σας (όπως τον κωδικό πρόσβασης, το
PIN, και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας). Αποθηκεύστε τους σε ασφαλές
μέρος και μην τους μοιράζεστε με άλλους.

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας, θα απαλλάσσετε από ευθύνη και θα
αποζημιώσετε την OnStar, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές, τους
δικαιοπαρόχους και αναδόχους, καθώς και τους σχετικούς υπαλλήλους, στελέχη,
διευθυντές και αντιπροσώπους (συνολικά «Άτομα της OnStar») από και κατά
οποιωνδήποτε και όλων των ευθυνών, απωλειών, ζημιών, αξιώσεων, ποινών,
τόκων, επιπλέον φόρων, απαιτήσεων, και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων
νομικών αμοιβών και εξόδων, οποιουδήποτε είδους ή οποιασδήποτε φύσεως που
ανακύπτουν από ή εξαιτίας οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης τρίτων μερών κατά
οποιου(ων)δήποτε Ατόμου(ων) της OnStar που σχετίζεται με: (i) την παράβαση από
μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης ή της εφαρμοστέας νομοθεσίας· ή (ii) την
ανακρίβεια ή αναλήθεια οποιασδήποτε δήλωσης ή εγγύησης που παρείχατε σε
σχέση με τις Υπηρεσίες OnStar ή υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αυτή η
υποχρέωση αποζημίωσης δεν θα εφαρμόζεται αν δεν ενεργήσατε υπαιτίως και δεν
είστε κατά άλλον τρόπο υπεύθυνοι για τις ευθύνες, απώλειες, ζημιές, αξιώσεις,
ποινές, τόκους, επιπρόσθετους φόρους, απαιτήσεις και έξοδα.
Σημαντικό: Είστε υπεύθυνοι για να διατηρείτε επικαιροποιημένες τις πληροφορίες
που παρέχετε στην OnStar. Ειδοποιήστε μας εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή ως
προς την ιδιοκτησία του οχήματος ή για τα στοιχεία επικοινωνίας ή πληρωμής σας.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
9.1. Έναρξη. Η διάρκεια ισχύος των παρόντων Όρων Χρήσης θα ξεκινήσει την
ημερομηνία της αποδοχής σας των παρόντων Όρων Χρήσης και θα
εξακολουθήσουν να βρίσκονται εν ισχύι μέχρι να καταγγελθούν από εσάς ή
από την OnStar.
9.2. Διάρκεια. Η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να τη
διακόψετε. Προκειμένου να διακόψετε τις Υπηρεσίες OnStar και τη σύμβασή σας με
την OnStar, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μας καλέσετε στη χώρα σας, ή να κάνετε
κλικ στο κουμπί Service στο όχημά σας και να ειδοποιήσετε το σύμβουλο ότι θέλετε
να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες OnStar. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αν πωλήσετε ή
μεταβιβάσετε το όχημά σας, ώστε να διακόψουμε τις Υπηρεσίες OnStar για

αυτό το όχημα και να μπορέσουμε να σταματήσουμε να σας χρεώνουμε για
αυτές τις υπηρεσίες. Τοπικοί αριθμοί κλήσης:
Ατελής κλήση:

0080044140890

Με πληρωμή:

02111985909

Διεθνής ατελής κλήση:

80080022334

9.3 Επανενεργοποίηση των Υπηρεσιών OnStar. Αν ακυρώσετε τις Υπηρεσίες OnStar
και αργότερα επιθυμείτε να τις επανενεργοποίησετε, ενδέχεται να σας ζητηθεί να
πληρώσετε τέλη επανενεργοποίησης. Μπορείτε ακόμη να μας καλέσετε ή να πατήστε
το κουμπί Service στο αυτοκίνητό σας οποιαδήποτε στιγμή για να λάβετε οδηγίες για
το πώς να απενεργοποιήσετε τα συστήματα OnStar στο όχημά σας.
9.4. Σε περίπτωση που η OnStar αποφασίσει να καταγγείλει τους παρόντες Όρους
Χρήσης οποτεδήποτε, θα σας ειδοποιήσουμε τριάντα (30) μέρες πριν από την
ημερομηνία καταγγελίας. Ωστόσο, είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να καταγγείλουμε
τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε χωρίς να είναι απαραίτητη περίοδος
προειδοποίησης, αν το άλλο μέρος παραβεί οποιαδήποτε ουσιώδη υποχρέωση των
παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως την εμπλοκή, ενθάρρυνση ή
συμμετοχή σε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια σχετικά με οποιαδήποτε
Υπηρεσία OnStar, ή αν δεν πληρώσει τα τέλη όταν οφείλονται.
9.5. Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης που από τη φύση τους
υπερισχύουν της λήξης ή καταγγελίας, θα διατηρούνται ενεργές και μετά τη λύση ή
καταγγελία των παρόντων Όρων Χρήσης.

10. ΜΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ
Οι Υπηρεσίες OnStar προορίζονται μόνο για νόμιμη χρήση. Αποδεχόμενοι τους
παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε ότι:









Θα συμμορφώνεστε πλήρως με τους παρόντες Όρους Χρήσης·
Θα μας παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες επικοινωνίας και
πληρωμής·
Θα ενημερώνετε εγκαίρως την OnStar για οποιεσδήποτε αλλαγές στις
πληροφορίες επικοινωνίας ή πληρωμής σας·
Θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες OnStar μόνο μέσω του αναγνωρισμένου
λογαριασμού σας·
Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες OnStar σας για παράνομους σκοπούς
ή για να παρενοχλήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο·
Θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις δαπάνες και έξοδά σας,
συμπεριλαμβανομένων φόρων, που δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση
των Υπηρεσιών OnStar σας και όποιων δραστηριοτήτων σχετικών με τις
Υπηρεσίες OnStar σας ή με τους παρόντες Όρους Χρήσης καθ’ οιονδήποτε
τρόπο·
Δεν θα παρεμβαίνετε σε ή θα επιχειρείτε να παραβείτε οποιαδήποτε μέτρα
ασφαλείας των Υπηρεσιών OnStar·



Δεν θα απομακρύνετε, τροποποιείτε ή αποκρύπτετε ειδοποιήσεις
πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή
ειδοποιήσεις άλλων
περιουσιακών δικαιωμάτων.

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
11.1 Ενημερώσεις Λογισμικού. Οι Υπηρεσίες OnStar περιλαμβάνουν Λογισμικό που
σας διαθέτει η OnStar ή ο κατασκευαστής του οχήματός σας («Λογισμικό»). Το
Λογισμικό είναι παραχωρημένο, όχι πωληθέν σε εσάς, και ενδέχεται να χρειάζεται
ενημέρωση ή αλλαγή κατά καιρούς. Συμφωνείτε ότι είτε η OnStar είτε ο
κατασκευαστής του οχήματός σας επιτρέπεται να διενεργούν ενημερώσεις ή αλλαγές
Λογισμικού στο όχημά σας, όταν χρειάζεται και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή
συναίνεση (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η OnStar θα σας ενημερώνει,
όπου αυτό είναι δυνατόν, εκ των προτέρων για ενημερώσεις ή αλλαγές Λογισμικού
που ενδέχεται να αλλάξουν τη οδηγική λειτουργικότητα του οχήματος, ή να
επηρεάσουν ή να διαγράψουν δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο όχημά σας). Για
παράδειγμα (και ενδεικτικά), οι εν λόγω ενημερώσεις ή αλλαγές μπορεί να
βελτιώνουν την προστασία ή την ασφάλεια ή μπορεί να συντηρούν την κατάλληλη
λειτουργία του οχήματός σας. Οι εν λόγω ενημερώσεις ή αλλαγές Λογισμικού
ενδέχεται να επηρεάσουν ή να διαγράψουν δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο
όχημά σας (όπως αποθηκευμένους προορισμούς πλοήγησης ή αποθηκευμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς). Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επηρεασμένα ή
διαγεγραμμένα δεδομένα λόγω μίας ενημέρωσης ή αλλαγής Λογισμικού και θα
πρέπει να διασφαλίσετε ότι πάντοτε δημιουργήτε αντίγραφα ασφαλείας για τα
δεδομένα σας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπουν οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή
άλλες αλλαγές κάνουμε στο Λογισμικό.
11.2. Απομάκρυνση. Εκτός κι αν ρυθμίζεται αλλιώς στους παρόντες Όρους Χρήσης,
δικαιούμαστε να απομακρύνουμε ή να σταματήσουμε τη λειτουργία τμημάτων του
Λογισμικού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί
ως αποτέλεσμα προσπαθειών μας να βελτιστοποιήσουμε ή να βελτιώσουμε τις
Υπηρεσίες OnStar, να αντιμετωπίσουμε την υποβάθμιση της απόδοσης ή να
αντιμετωπίσουμε αλλαγές σε ρυθμιστικές απαιτήσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την OnStar αν παρατηρήσετε προβλήματα με τις Υπηρεσίες OnStar μετά από
ενημέρωση Λογισμικού.

12. ΓΕΝΙΚΑ
12.1 Εκχώρηση. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης (ή
οποιοδήποτε τμήμα τους) χωρίς την έγγραφη συναίνεση της OnStar και όποια
επιχειρούμενη εκχώρηση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της OnStar θα είναι άκυρη
και ανίσχυρη. Η OnStar επιτρέπεται να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης.
12.2 Διαιρετότητα. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης,
ή οποιουδήποτε εγγράφου διά αναφοράς επισυναφθεί σε αυτούς, κριθεί παράνομος
από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, τότε αυτός ο όρος θα διαχωρίζεται από τους
παρόντες Όρους Χρήσης και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή
η εφαρμογή μίας τέτοιας διάταξης σε πρόσωπα ή περιστάσεις εκτός από αυτά για τα
οποία κρίθηκε άκυρη ή ανεφάρμοστη δεν θα επηρεάζονται από αυτό. Κάθε διάταξη
των παρόντων Όρων Χρήσης θα είναι έγκυρη και εφαρμοστέα στο βαθμό που
επιτρέπεται από το νόμο, εκτός κι αν απαγορεύεται από το νόμο.

12.3. Μη παραίτηση. Καμία συγκατάθεση δεν ανακαλείται και καμία παράβαση δε
δικαιολογείται εκτός και αν η εν λόγω ανάκληση ή η συγκατάθεση είναι έγγραφη και
υπογράφεται από το μέρος που ανακαλεί ή συγκατατίθεται. Καμία συγκατάθεση
οποιουδήποτε μέρους, ή παραίτηση από παραβίαση του άλλου μέρους, είτε ρητή είτε
σιωπηρή, δε θα συνιστά συγκατάθεση ή παραίτηση ή δικαιολογία για διαφορετική ή
ακόλουθη παραβίαση.
12.4. Σχέση. Τίποτα που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα
θεωρείται ότι καθιστά εσάς ή την OnStar συνεταίρους, κοινοπραξία, κυρίους,
αντιπροσώπους ή υπαλλήλους του άλλου. Κανένα μέρος δεν θα έχει δικαίωμα,
εξουσία ή δικαιοδοσία, ρητή ή σιωπηρή, για να δεσμεύει το άλλο.
12.5. Αναφορές και επικεφαλίδες. Στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι επικεφαλίδες
των άρθρων και των τμημάτων είναι προς διευκόλυνση την αναφοράς μόνο και δεν
θα θεωρούνται ερμηνευτικές των Όρων Χρήσης. Τα παραδείγματα που δίνονται
στους παρόντες Όρους Χρήσης,
των οποίων προηγούνται οι
φράσεις
«συμπεριλαμβανομένου», «για παράδειγμα», «όπως», ή άλλη παρόμοια διατύπωση,
αποσκοπούν μόνο να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
12.6. Διανοητική Ιδιοκτησία. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, οι Υπηρεσίες
OnStar και το Λογισμικό προστατεύονται από τους διεθνείς νόμους πνευματικής
ιδιοκτησίας (copyright), και μπορεί να υπόκεινται σε άλλου είδους προστασία
διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών και εμπορικών
σημάτων. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εκτελέσετε,
μεταδώσετε, προβάλετε, εκπέμψετε, επαναχρησιμοποιήσετε, επαναδημοσιεύσετε,
χρησιμοποιήσετε, προβείτε σε αποσυμπίληση (decompile) ή αντίστροφη
μηχανίκευση (reverse engineer) (εκτός ως ορίζεται ρητώς στο παρόν) ή να
διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιασδήποτε έκφανση των Υπηρεσιών
OnStar ή του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων, κειμένου,
εικόνων, ήχου και βίντεο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της OnStar.
12.7. Άλλοι χρήστες. Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες
του οχήματός σας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες των χρηστών του
οχήματός σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσβάσεων στις ή χρήσεων των
Υπηρεσιών.
12.8. Υπηρεσίες τρίτων. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα
μέρη, αναγνωρίζετε ότι οι εφαρμοστέοι όροι παροχής υπηρεσίας που παρέχονται
από το εν λόγω τρίτο μέρος αποτελούν μία δεσμευτική συμφωνία μόνο μεταξύ σας
και του εν λόγω τρίτου μέρους, και όχι μεταξύ σας και μεταξύ μας, και ότι ενεργούμε
μόνο ως διαμεσολαβητές μεταξύ σας και του εν λόγω τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε
κανενός είδους ευθύνη σε σχέση με την από μέρους σας χρήση υπηρεσιών που
παρέχονται από τρίτα μέρη.
12.9. Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και όλες οι εξωσυμβατικές
διαφορές που σχετίζονται με αυτούς θα διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο.
12.10. Πλήρης σύμβαση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν όλους τους
όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών αναφορικά με τις Υπηρεσίες
OnStar και υπερισχύουν και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη
σύμβαση, συμφωνία ή διακανονισμό μεταξύ σας και της OnStar, είτε σε προφορική
είτε σε γραπτή μορφή. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν και δεν στηρίζονται
σε άλλες δηλώσεις, δεσμεύσεις, αντιλήψεις, υποσχέσεις ή συμφωνίες μεταξύ των
μερών σχετικά με τις Υπηρεσίες OnStar.

Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση OnStar Europe Limited, Griffin
House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, Ηνωμένο Βασίλειο, LU1 3YT, Αριθμός
μητρώου εταιρειών 8582207, Αριθμός ΦΠΑ GB170 0812 43, τηλ.: +44 3305725 464,
e-mail: europe@onstar.com.
Εκτός και αν μας πείτε διαφορετικά, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις στις
πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχετε και τέτοιες ειδοποιήσεις θα θεωρούνται ότι
έχουν ληφθεί από εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας για σκοπούς ειδοποιήσεων οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί
μας στο τηλέφωνο ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφονται παραπάνω.

