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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Η Yπηρεσία Care Express ανήκει στην “AVINOIL Μονοπρόσωπη Α.Ε.” (AVIN), εταιρεία 

καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΡ. ΓΕΜΗ 334901000 και έδρα στην οδό Ηρώδου Αττικού 

12Α, Μαρούσι Αθηνών, Τ.Τ. 15124, Ελλάδα. 

Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Care 

Express απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. 

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών Care Express από τον χρήστη 

προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους χρήσης που ισχύουν για το 

σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων, των γραφικών, φωτογραφιών και των 

αρχείων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα . Ως εκ τούτου ο χρήστης οφείλει να 

διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν 

συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας.   Η χρήσης της ιστοσελίδας υποδηλώνει ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή 

των παρόντων όρων και όπως θα ισχύουν.  

Η AVIN διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις ή 

αναθεωρήσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή να διακόψει ή αναστείλει τη 

λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Περιορισμός ευθύνης 

Η AVIN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα να περιλαμβάνει έγκυρες και σύννομες πληροφορίες και να 

διέπετε από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. 

Η AVIN δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή το επίκαιρο οποιωνδήποτε 

πληροφοριών, απόψεων, συμπερασμάτων ή συστάσεων περιέχονται στην παρούσα 

ιστοσελίδα Care Express  και, εξαιρουμένης της ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ 

του νόμου, η AVIN δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να 

προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του επισκέπτη/χρήστη επειδή βασίστηκε σε 

οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την 

ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε 

σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της AVIN ή όχι. 

Επίσης, η AVIN δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς ιούς 

(virus free) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και επομένως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν 

ζηµία ή βλάβη προκληθεί από ιό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία στον χρήστη κατά την 

επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην ιστοσελίδα.  Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα 

τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του 

εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν της πρόσβαση στις 

υπηρεσίες της ιστοσελίδας.  

Η AVIN δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν 

ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, 

διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, χρηματική ικανοποίηση κλπ) 

χρηστών  της ιστοσελίδας ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη 

χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που 
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διατίθενται στην εν λόγω ιστοσελίδα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται 

μέσω αυτής. 

Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Η Ιστοσελίδα Care Express περιλαμβάνει κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπους, γραφικά, 

εικόνες, δεδομένα και προγράμματα, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 

οποία, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασής τους, προστατεύονται από τις 

διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είτε ανήκουν στην 

αποκλειστική ιδιοκτησία της AVIN, είτε έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης τους στην 

τελευταία. 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας Care Express δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν µέρει, 

αντικείμενο αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής/διάθεσης, απομίμησης, πώλησης ή 

εμπορικής εκμετάλλευσης µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της AVIN. Οποιαδήποτε προσβολή των ανωτέρω 

δικαιωμάτων από τον χρήστη συνιστά παράνομη πράξη που διώκεται ποινικά και 

στοιχειοθετεί ευθύνη του χρήστη για την πλήρη αποζημίωση της AVIN και οποιοδήποτε 

θιγόμενου τρίτου. 

Απαγορεύεται η χωρίς άδεια χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των σηµάτων, λογοτύπων και 

διακριτικών γνωρισμάτων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα. 

Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή να παρέμβει με 

οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της, ούτε να παραπλανήσει με οποιονδήποτε τρόπο το 

κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου ή να διαστρεβλώσει 

πληροφορίες που περιέχονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με σκοπό την παραπλάνηση 

του καταναλωτικού κοινού και την βλάβη της AVIN. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων 

όρων η AVIN επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της, με σκοπό την 

προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της. 

Δεσμοί (Links) προς και από άλλες ιστοσελίδες 

Η AVIN δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα  , η οποία περιέχει συνδέσμους 

προς ή από την ιστοσελίδα Care Express.   

Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του 

επισκέπτη/χρήστη, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους 

χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η AVIN. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε 

τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό 

δίκαιο. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων 

όρων, αλλά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου 

δικαιώματος ή όρου από την AVIN που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από 

αυτό. 

Το παρόν αποτελεί συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της AVIN και του χρήστη της 

ιστοσελίδας, και των υπηρεσιών της.  
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Η AVIN δύναται να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει τους Όρους Χρήσης, χωρίς υποχρέωση 

ενημέρωσης των χρηστών της ιστοσελίδας. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας Care 

Express αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το 

ελληνικό δίκαιο. 


