
  
 
 
·  on the ROAD                                                                        
   ·   in time                                                                                  
       ·   your best SOLUTION                                                      

 
 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο www.transport-to-greece.gr θαη ηα πεξηερφκελά ηνπ πξνζθέξνληαη γηα 

εμππεξέηεζή ζαο. Η Road Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ κε ηελ ππεξεζία ηεο 

Transport -to-Greece θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ην πεξηερφκελν θαη νη 

εκθαληδφκελεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πιεξνθνξίεο λα είλαη αθξηβείο θαη αιεζείο. H Road 

Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηπρφλ ιάζε, ειιείςεηο ή 

παξαιήςεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Οηηδήπνηε παξέρεηαη ζε 

εζάο σο ρξήζηε / επηζθέπηε κέζσ ηνπ Δηθηπαθνχ καο ηφπνπ δελ απνηειεί ζε θακία 

πεξίπησζε, επζέσο ή εκκέζσο, παξφηξπλζε, ζπκβνπιή ή πξνηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα 

νπνηαδήπνηε πξάμεσο αιιά ελαπφθεηηαη  ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ζαο σο ρξήζηε / επηζθέπηε 

λα αμηνινγήζεηε φ,ηη ζαο παξέρεηαη θαη λα ελεξγήζεηε βαζηδφκελνη ζηελ ηδησηηθή ζαο 

βνχιεζε, απνθιεηζκέλεο νπνηαζδήπνηε δηθήο καο επζχλεο. Ρεηψο δεζκεχεζηε σο 

επηζθέπηεο/ ρξήζηεο κε ηελ παξνχζα φηη έρεηε αλαγλψζεη θαη απνδερζεί ρσξίο επηθπιάμεηο 

ηνπο φξνπο νη νπνίνη δηέπνπλ ηε ρξήζε ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο.. Επηπιένλ δεζκεχεζηε λα 

ζπκκνξθψλεζηε πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ Ειιεληθνχ θαη Δηεζλνχο Δηθαίνπ θαη εηδηθά  σο πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο νπνηνπδήπνηε 

φξνπ, πνπ ππάξρεη εδψ απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ρξήζε ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο.  

ΓΔΝΙΚΑ  

 

Γεληθά ν επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηζηνζειίδαο:  

• Καηαλνεί θαη απνδέρεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ/ππεξεζηψλ παξέρεηαη "σο έρεη".  

• Έρεη ηελ επζχλε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε ζρεηηθή πξφζβαζε 

κπνξεί λα απαηηεί ηελ θαηαβνιή ηειψλ ζε ηξίηνπο θνξείο (π.ρ. παξνρείο ππεξεζηψλ Ιnternet, 

ρξέσζε ρξφλνπ παξακνλήο ζην Ιnternet).  

• Είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ 

ηνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

• Εθφζνλ επηζπκεί λα εγγξαθεί ζηελ/ζηηο ππεξεζία/εο ηεο ηζηνζειίδαο 

www.transport-to-greece.gr ζπκθσλεί λα παξέρεη αιεζείο, αθξηβείο, έγθπξεο θαη πιήξεηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηνχληαη ζηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα πξφζβαζε 

ζηα πεξηερφκελα/ππεξεζίεο ηνπ.  

H Road Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ κε ηελ ππεξεζία ηεο Transport-to-Greece δελ 

επζχλνληαη γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκία ππνζηεί ν επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ,  

ππεξεζηψλ, επηινγψλ θαη πεξηερνκέλσλ ηνπ, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία.  

 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΥΡΗΗ–ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ   

 

H ηζηνζειίδα αλήθεη ζηελ Road Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ. Οη ρξήζηεο δελ 

κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ (download), αλαπαξάγνπλ, δηαλείκνπλ, δηαζπείξνπλ, δηακνηξάζνπλ,  

πνπιήζνπλ,  δεκνζηεχζνπλ θαη θπθινθνξήζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πιηθφ απφ ηνλ 

παξφληα δηθηπαθφ ηφπν, παξά κφλν γηα πξνζσπηθή, κε θεξδνζθνπηθή ρξήζε. ε άιιε 

πεξίπησζε ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Road Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ.  Σα 

γξαθηθά θαη νη εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζ' απηφλ ην δηθηπαθφ ηφπν πξνζηαηεχνληαη απφ 

πλεπκαηηθά θαη ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα (copyright) θαη δελ επηηξέπεηαη λα αλαπαξαρζνχλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθαηνχρνπ.  

Σξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ή ρξήζε γηα άιινπο ζθνπνχο δηψθεηαη πνηληθά.  

 

 

http://www.transport-to-greece.gr/
http://www.transporttogreece.gr/


  
 
 
·  on the ROAD                                                                        
   ·   in time                                                                                  
       ·   your best SOLUTION                                                      

 
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

 

Κάζε επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα δψζεη νπνηαδήπνηε 

πξνζσπηθή πιεξνθνξία. Πξνζσπηθά δεδνκέλα δίδνληαη απφ ηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο κφλν 

θαηά ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζηελ ππεξεζία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο,  

ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ Ν.  2472/1997 θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ. Η Road Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ  κε ηελ ππεξεζία ηεο 

“Transport-to-Greece” ζε θακία πεξίπησζε δελ δηαθηλεί, πνπιάεη ή ελνηθηάδεη ηηο δηεπζχλζεηο 

e-mail πνπ θαηαρσξνχληαη. 

 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ  

 

Οη πιεξνθνξίεο θαη ην πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα 

ππφθεηληαη ζε κεηαβνιέο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο Road Solution Hellas  

Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ, άλεπ πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ.  

 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΡΙΣΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ  

 

Ο παξψλ δηθηπαθφο ηφπνο, ελδερνκέλσο, εκπεξηέρεη παξαπνκπέο ζε άιινπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο (links), θαηαζθεπαζκέλνπο απφ άιινπο ηδηψηεο θαη νξγαληζκνχο. Οη παξαπνκπέο 

απηέο παξέρνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.H Road Solution Hellas Μνλνπξφζσπε 

ΕΠΕ δελ είλαη ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε εζθαικέλε πιεξνθνξία ή παξάιεηςε εκπεξηέρεηαη 

ζηηο ζειίδεο απηέο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηνπο.  Η Road 

Solution Hellas Μνλνπξφζσπε ΕΠΕ απνπνηείηαη θάζε επζχλεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

παξαπνκπψλ απηψλ, ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε κε δηθή ηνπ επζχλε.  

Οη αλσηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ παξφληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ,  θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπο, δηέπνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ειιεληθφ θαη 

επξσπατθφ δίθαην θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο.  

 

 


