
 

1 
 

Hyundai Bluelink Europe 

 

Όροι Χρήσης – Λογαριασμός Bluelink 

 
Έκδοση: Μάιος 2020 

 

1 Εισαγωγή 

 
1.1 Αποστολή μας είναι να κάνουμε την εμπειρία σας με το Bluelink όσο το δυνατόν πιο ασφαλή, 

απλή και ευχάριστη. Σας προσφέρουμε επομένως έναν λογαριασμό (στο εξής «Λογαριασμός 
Bluelink»), τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες της Hyundai Bluelink 
Europe. Σε αυτές περιλαμβάνονται online υπηρεσίες, εφαρμογές (apps) και άλλες υπηρεσίες 
λογισμικού. 
 

1.2 Είμαστε η Hyundai Hellas S.A. Η έδρα μας βρίσκεται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, 14564, 

Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα. Είμαστε ο αντισυμβαλλόμενός σας όσον αφορά τον Λογαριασμό 
Bluelink.  

 

1.3 Έχετε απορίες; Μπορείτε να μας καλέσετε στο +302105507477 

 
2 Όροι Χρήσης 

 
2.1 Για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον μοναδικό σας Λογαριασμό Bluelink, πρέπει 

να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής «Όροι») επιλέγοντας το σχετικό 
τετραγωνίδιο κατά τη διαδικασία αποδοχής. Οι παρόντες Όροι θα ισχύουν κάθε φορά που 
χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Bluelink. 
 

2.2 Χρειάζεστε τον Λογαριασμό Bluelink ώστε να έχετε πρόσβαση και να μπορείτε να διαχειρίζεστε 

τις υπηρεσίες Bluelink. Για τις υπηρεσίες Bluelink ισχύουν ειδικοί όροι χρήσης. Οι ειδικοί όροι 

χρήσης ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση των υπηρεσιών και να προϋποθέτουν τη σύνδεση 
του Λογαριασμού Bluelink με ένα ή περισσότερα οχήματα Hyundai. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης, οι ειδικοί όροι χρήσης υπερισχύουν των παρόντων Όρων. 
 

2.3 Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Bluelink, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 
όριο ενηλικίωσης. 

 

2.4 Εάν η(οι) συσκευή(ές) σας δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ή δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Όρων ή των ειδικών όρων που αναφέρονται στην 
προαναφερθείσα Ενότητα 2.2, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε Λογαριασμό Bluelink. 

 
2.5 Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Bluelink, ενδέχεται να χρειάζεστε 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σε άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες δεν παρέχονται 
από εμάς. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν επομένως σε ό,τι αφορά τέτοιες υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών (ωστόσο, θα έχετε πιθανότητα ξεχωριστή συμφωνία –μεταξύ άλλων και για 
τις σχετικές χρεώσεις– με τον πάροχο τέτοιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών προς εσάς).  

 
3 Λογαριασμός Bluelink 

 
3.1 Χρειάζεστε τον Λογαριασμό Bluelink ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες 

Bluelink. Ο Λογαριασμός Bluelink είναι μοναδικός, προσωπικός και μη μεταβιβάσιμος 
λογαριασμός, τον οποίο σας χορηγούμε ώστε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Bluelink που 
σας προσφέρουμε.  
 

3.2 Η χρήση του Λογαριασμού Bluelink δεν συνεπάγεται καμία χρέωση από πλευράς μας. 
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3.3 Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες Bluelink ενδέχεται να πρέπει να 

συνδέσετε τον Λογαριασμό Bluelink που έχετε αποκτήσει με ένα ή περισσότερα οχήματα 
Hyundai (οι ειδικοί όροι της προαναφερθείσας Ενότητας 2.2 σας ενημερώνουν για ποιες 
υπηρεσίες ισχύει αυτό).  

 
3.4 Φροντίστε ώστε οι πληροφορίες που υποβάλλετε για τη δημιουργία του Λογαριασμού Bluelink 

να είναι ακριβείς. Σε ό,τι αφορά τον Λογαριασμό Bluelink, συλλέγουμε από εσάς τις ακόλουθες 
πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό 
τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης, την αποδοχή σας όσον αφορά τους παρόντες Όρους, το 
PIN επαλήθευσης, τον αριθμό ταυτοποίησης του οχήματός σας και τον κωδικό 
ενεργοποίησης. 
 

3.5 Φροντίστε να τηρείτε πάντα τους παρόντες Όρους, όταν χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό 
Bluelink.  

 
4 Τροποποιήσεις 

 
Οι παρόντες Όροι ή οι λειτουργίες του Λογαριασμού Bluelink ενδέχεται να τροποποιούνται 
κατά διαστήματα. Εάν πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις, θα σας ενημερώνουμε εκ των 
προτέρων σχετικά με αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον δεν υποβάλλετε εγγράφως 
τυχόν αντιρρήσεις (π.χ. μέσω επιστολής, email ή φαξ) εντός δύο εβδομάδων μετά την 
ενημέρωση εκ μέρους μας, θα θεωρούμε ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις (θα σας 
υποβάλλουμε σχετική υπενθύμιση όταν σας ενημερώνουμε για τις προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις). Εφόσον μας ενημερώσετε ότι δεν αποδέχεστε τις τροποποιήσεις, μπορούμε 
να προβούμε σε λύση της σύμβασης και να απενεργοποιήσουμε τον Λογαριασμό Bluelink που 
σας αναλογεί κατά την ημερομηνία της προβλεπόμενης θέσης σε ισχύ των τροποποιήσεων. 

 
5 Υποχρεώσεις του χρήστη 

 
5.1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Bluelink μόνο εφόσον τηρείτε τους παρόντες 

Όρους. 
 
5.2 Φροντίζετε ειδικότερα ώστε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Bluelink 

να μη συνεπάγεται: 
 
a) παραβίαση ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών, όπως οι κανονισμοί οδικής 

κυκλοφορίας ή υφιστάμενα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
b) απειλή για την ασφάλεια του Λογαριασμού Bluelink ή θέση σε κίνδυνο ή πρόκληση 

βλάβης της τεχνικής υποδομής της Hyundai ή τρίτου ή χρήση του Λογαριασμού 
Bluelink από άλλους πελάτες, ή 

c) ζημία, απενεργοποίηση ή άλλη παρεμβολή στον Λογαριασμό Bluelink ή εισαγωγή 
στον Λογαριασμό Bluelink τυχόν ιών, «σκουληκιών» («worms»), κακόβουλου 
λογισμικού, κατασκοπευτικού λογισμικού, «δούρειων ίππων» («trojans») ή 
οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς κωδικού ή προγράμματος που θα μπορούσαν να 
βλάψουν τη λειτουργία του Λογαριασμού Bluelink. 

 
5.3 Για τη χρήση του Bluelink Account απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης 

πρέπει να είναι αρκούντως ασφαλής ώστε να αποτρέπεται τυχόν πρόσβαση μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων. Έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε κανόνες σχετικά με το τι 
λογίζεται ως αρκούντως ασφαλής κωδικός πρόσβασης. Εσείς έχετε την υποχρέωση να 
διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό. Εάν υποψιάζεστε ότι τυχόν μη εξουσιοδοτημένος 

τρίτος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, φροντίστε να τον αλλάξετε αμέσως. Εάν 
υποψιάζεστε ότι τυχόν μη εξουσιοδοτημένος τρίτος είχε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας 
μέσω του δικού σας Λογαριασμού Bluelink, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας στο 

+302105507477 
 
6 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

 
6.1 Το περιεχόμενο του Λογαριασμού Bluelink προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

δικαιωμάτων δημιουργού ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας με την επιφύλαξη παντός 
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δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα στον Λογαριασμό Bluelink, ιδίως όσα αφορούν το υποκείμενο 
λογισμικό, το περιεχόμενο και τη σχετική διαρρύθμιση, είναι ιδιοκτησία ή έχουν χορηγηθεί με 
άδεια στον όμιλο Hyundai Motor Group (ως «Hyundai Motor Group» λογίζεται η εταιρεία 
Hyundai Motor Company και οι θυγατρικές της).  
 

6.2 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν επιτρέπεται:  
 
a) η πώληση, διανομή, δημοσίευση, μετάδοση, κυκλοφορία ή εμπορική εκμετάλλευση 

του Λογαριασμού Bluelink με οποιονδήποτε τρόπο, ή  
b) η αναπαραγωγή (εξολοκλήρου ή εν μέρει), διαβίβαση (με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα), 

τροποποίηση, απεικόνιση, εκ νέου απόδοση, αδειοδότηση, σύνδεση ή άλλη χρήση 
του Λογαριασμού Bluelink για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. 

 
6.3 Οι παρόντες Όροι δεν συνεπάγονται καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε εικόνας, 

εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών ή λογότυπου ιδιοκτησίας της Hyundai Motor Group. 
Η Hyundai Motor Group διατηρεί όλα τα δικαιώματα που αφορούν πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα ή υλικό σχετιζόμενο με τον Λογαριασμό Bluelink. 

 
7 Περιεχόμενο του χρήστη 

 
Δεν θα έχουμε κανένα δικαίωμα στο περιεχόμενο που εσείς καθιστάτε διαθέσιμο μέσω του 
Λογαριασμού Bluelink και οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν τα δικαιώματά σας ως προς τη 
χρήση του εν λόγω περιεχομένου.  

 
8 Ευθύνη 

 
8.1 Εάν παρουσιαστεί τυχόν πρόβλημα στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης και υποστείτε 

ζημίες ή αναγκαστείτε να προβείτε σε δαπάνες που μπορούν να αποδοθούν σε εμάς, θα 
φέρουμε ευθύνη απέναντί σας ως εξής: 

 
a) σε περιπτώσεις δόλου ή σοβαρής αμέλειας εκ μέρους των νομίμων εκπροσώπων ή 

μεσαζόντων μας, η ευθύνη μας θα καθορίζεται δυνάμει των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων κανόνων περί ευθύνης και δεν θα περιορίζεται περαιτέρω, 
 

b) σε περιπτώσεις απλής αμέλειας φέρουμε ευθύνη μόνο για ζημίες που προκύπτουν 
από την αθέτηση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (δηλαδή υποχρεώσεων των 
οποίων η εκπλήρωση διευκολύνει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως συμβατικές υποχρεώσεις των οποίων την εκπλήρωση αναμένουν 
και θα πρέπει ευλόγως να αναμένουν οι συμβαλλόμενοι), αλλά, σε τέτοια περίπτωση, 
η ευθύνη περιορίζεται στη συνήθη προβλεπόμενη ζημία. 

 
8.2 Οι προαναφερθέντες περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση τυχόν υποχρεωτικής αστικής 

ευθύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά την ευθύνη μας για ζημίες που προκαλούνται λόγω θανάτου, 
τραυματισμού ή πρόκλησης βλάβης της υγείας, την ευθύνη μας δυνάμει της Ελληνικής 
νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή  ή εφόσον έχουμε αναλάβει τυχόν κάλυψη με 
ειδική εγγύηση. 
 

8.3 Φροντίζετε και εσείς από την πλευρά σας να καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για την 
αποτροπή και την ελαχιστοποίηση τυχόν τέτοιων ζημιών. 

 
9 Προστασία δεδομένων 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τον Λογαριασμό Bluelink, διαβάστε τη «Δήλωση 
εμπιστευτικότητας – Λογαριασμός Bluelink». Για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τη 

συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τις υπηρεσίες Bluelink, διαβάστε τις 
δηλώσεις εμπιστευτικότητας για την αντίστοιχη υπηρεσία. 
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10 Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
 

10.1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Bluelink αμέσως μόλις έχετε ολοκληρώσει την 
εγγραφή σας για τον Λογαριασμό Bluelink. 
 

10.2 Μπορείτε να πάψετε να χρησιμοποιείτε και να απενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό Bluelink 
ανά πάσα στιγμή. Η απενεργοποίηση του λογαριασμού συνεπάγεται λύση της μεταξύ μας 
σύμβασης βάσει των παρόντων Όρων.  
 

10.3 Έχουμε το δικαίωμα να σας αποκλείσουμε προσωρινά από τη χρήση του Λογαριασμού 
Bluelink ή να προβούμε σε λύση της σύμβασης μέσω της μόνιμης απενεργοποίησης του 
Λογαριασμού σας, εφόσον παραβιάσετε ουσιωδώς τους παρόντες Όρους.  
 

11 Διάφορα  
 

11.1 Οι παρόντες Όροι απαρτίζουν τη μεταξύ μας σύμβαση όσον αφορά τον Λογαριασμό Bluelink 

και αντικατοπτρίζουν τη συνολική συμφωνία μας αναφορικά με τον Λογαριασμό Bluelink (αλλά 
σας επισημαίνουμε εκ νέου, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2.2 παραπάνω, ότι για τις 
υπηρεσίες Bluelink ισχύουν ειδικοί όροι χρήσης). Τυχόν δηλώσεις ή γνωστοποιήσεις στις 
οποίες προβαίνετε είτε εσείς είτε εμείς δυνάμει της σύμβασής μας –για παράδειγμα 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι όροι της σύμβασης ή να λυθεί η σύμβαση– ισχύουν μόνο 
εφόσον υποβάλλονται εγγράφως (π.χ. μέσω επιστολής, email ή φαξ). Οι προφορικές 
δηλώσεις ή συμφωνίες δεν αρκούν. 
 

11.2 Μπορούμε να δεχθούμε διαφορετικούς ή πρόσθετους όρους μόνο εφόσον αυτοί 
διατυπώνονται ρητά και εγγράφως. 
 

11.3 Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να εκχωρούμε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις μας δυνάμει της μεταξύ μας σύμβασης, είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει. Θα 
σας ενημερώνουμε σχετικά με την προβλεπόμενη εκχώρηση τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες 
νωρίτερα. Εφόσον δεν συμφωνείτε με την προβλεπόμενη εκχώρηση, μπορείτε να προβείτε σε 
λύση της μεταξύ μας σύμβασης ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας τον Λογαριασμό Bluelink 
(θα σας υποβάλλουμε σχετική υπενθύμιση όταν σας ενημερώνουμε για την προβλεπόμενη 
εκχώρηση). 
 

11.4 Εφόσον οποιοσδήποτε όρος της σύμβασής σας αποδειχθεί άκυρος, συμφωνούμε ότι οι 
υπόλοιποι όροι της σύμβασης παραμένουν έγκυροι και αμετάβλητοι. 

 

 
 


