VISIONLINK™ SERVICE – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ VISIONLINK™. Αυτοί είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις και η συμφωνία άδειας χρήσης τελικού
χρήστη (συλλογικά, οι “Όροι Χρήσης” ή "Όροι") που ισχύουν για την υπηρεσία διαχείρισης πόρων (μαζί με όλες τις
σχετιζόμενες εφαρμογές για κινητές συσκευές, λήψεις λογισμικού, υπηρεσίες και ροές API, συλλογικά, “Υπηρεσία VisionLink”)
που δημιουργήθηκε από την VirtualSite Solutions LLC (“VSS”, “εμείς” ή “εμάς”) και φιλοξενείται και διανέμεται είτε από την
Trimble Inc. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (“Trimble”) είτε από την Caterpillar Inc. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της
(“Caterpillar”) και είναι διαθέσιμη μέσω αυτής της ιστοσελίδας της VisionLink (“Ιστοσελίδας”) σε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες.
Σε εσάς, ως άτομο ή μεμονωμένη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο και το προσωπικό που δεσμεύεται από την επιχείρησή σας
(συλλογικά, “εσείς” ή “Πελάτης”), θα χορηγηθεί πρόσβαση για τη χρήση της “Υπηρεσίας VisionLink” για τους εσωτερικούς
σκοπούς της επιχείρησής σας, με προϋπόθεση την αγορά από μέρους σας μίας ή περισσοτέρων συνδρομών στην Υπηρεσία
VisionLink (κάθε μία αναφέρεται ως “Συνδρομή Υπηρεσίας”) και την αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων
Χρήσης. Εάν δηλώσετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης για λογαριασμό εταιρείας ή άλλου νομικού
προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε συμβατικά το νομικό πρόσωπο και το προσωπικό του.
Είτε αγοράσετε ή αποκτήσετε τις συνδρομές της Υπηρεσίας VisionLink απευθείας από την Caterpillar ή από την Trimble μέσω
της ιστοσελίδας της VisionLink Store, είτε εμμέσως από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Υπηρεσίας VisionLink ή τον
κατασκευαστή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού σας (συλλογικά “Πόροι”), ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ “OK,”
“ΑΠΟΔΟΧΗ,” “ΣΥΜΦΩΝΩ,” “ΥΠΟΒΟΛΗ” Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ ΥΠΟΝΟΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ/Ή
ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ VISIONLINK ΚΑΙ/Ή ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ/
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ VISIONLINK ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8.2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ,
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν δεσμευτική, νόμιμη συμφωνία ανάμεσα σε σας και την VSS και
προορίζονται να έχουν την ίδια ισχύ και δεσμευτικότητα όπως αν έφεραν την υπογραφή σας.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ (δείτε τις ενότητες 5.4, 10, 11, 12 και 14.1 παρακάτω). ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΑΣ. Εάν είστε πελάτης άλλης υπηρεσίας διαχείρισης
πόρων που διατίθεται σε σας από την Trimble, την Caterpillar ή τον κατασκευαστή των Πόρων και μεταπηδάτε στο VisionLink
σε αντικατάσταση αυτής της άλλης υπηρεσίας, κατανοείτε ότι οι όροι χρήσης, όροι υπηρεσίας ή παροχή άδειας της άλλης
υπηρεσίας δεν ισχύουν για τη χρήση από μέρους σας της Υπηρεσίας VisionLink.
Τρέχον αντίγραφο των Όρων Χρήσης μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα της
Ιστοσελίδας. Συνιστούμε να εκτυπώσετε και να διατηρείτε αντίγραφα των Όρων Χρήσης για το αρχείο σας. Αν δεν συμφωνείτε
με τους Όρους Χρήσης, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε ή συνδεθείτε στην Υπηρεσία VisionLink ή στην Ιστοσελίδα και ότι
δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να το κάνετε.

Όροι χρήσης και παροχή άδειας τελικού χρήστη της υπηρεσίας VisionLink
1.

Υπηρεσίες εφαρμογής

1.1

Γενική περιγραφή. Η Υπηρεσία VisionLink είναι μια υπηρεσία που βασίζεται σε εφαρμογή λογισμικού. Η
εφαρμογή λογισμικού VisionLink συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες (“Δεδομένα”) που καθιστάτε
διαθέσιμα σχετικά με τους Πόρους σας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και πληροφοριών από Πόρους
εφοδιασμένους με τηλεματικές συσκευές που υποστηρίζουν το σύστημα VisionLink (“Συσκευές VL”) ή που
δημιουργούνται με άλλον τρόπο από τους εν λόγω Πόρους ή σχετίζονται με αυτούς και καθίστανται διαθέσιμα
μέσω του περιβάλλοντος χρήστη της Υπηρεσίας VisionLink, ροών API από εσάς ή άλλους, συνδέσεων VPN ή
άλλων παρόμοιων τεχνολογιών πληροφοριακών συστημάτων. Μετά την ενεργοποίηση των Συσκευών VL, η
VSS και οι διανομείς της και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτών και οι αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι
προμηθευτές αυτών επεξεργάζονται, χρησιμοποιούν, κοινοποιούν και μεταφέρουν τα συλλεχθέντα Δεδομένα που
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συγκεντρώνουν για να παρέχουν στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες (όπως ορίζονται στο άρθρο 3) περιεχόμενο,
λειτουργικότητα, αναφορές και υπηρεσίες που μπορεί να μεταβάλλονται από καιρό σε καιρό. Οι Συσκευές VL
πρέπει να είναι ενεργοποιημένες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την Υπηρεσία VisionLink. Για να
τις ενεργοποιήσετε, πρέπει (i) να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμής που ισχύουν για τη
Συνδρομή Υπηρεσίας, (ii) να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και (iii) να συναινέσετε στη μετάδοση
και χρήση των Δεδομένων που συλλέγονται από τους Πόρους σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.1 παρακάτω.
Η Υπηρεσία VisionLink προσφέρεται με διάφορα προγράμματα Συνδρομής Υπηρεσίας (“Προγράμματα
Υπηρεσίας”) και επομένως μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που είτε
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Trimble Store για το VisionLink είτε περιλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα παραγγελίας
ή σε συμφωνίες με την Caterpillar ή με τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή σας της Υπηρεσίας VisionLink.
1.2

Συστήματα επικοινωνίας τρίτων
Ορισμένα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας VisionLink απαιτούν τη χρήση αποκλειστικών συστημάτων επικοινωνίας
τρίτων, όπως ενός φορέα ασύρματης επικοινωνίας ή ενός συστήματος δορυφορικής επικοινωνίας (αποκαλείται στο
εξής “Τηλεπικοινωνιακός Φορέας”). ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ VSS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ Ή ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.

1.3

Ανταλλαγή δεδομένων και συστήματα τρίτων
Η υπηρεσία ανταλλαγής δεδομένων της Υπηρεσίας VisionLink επιτρέπει επίσης την επικοινωνία, μεταφορά και
ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην εφαρμογή λογισμικού VisionLink και ορισμένους Πόρους, συσκευές ή
συστήματα τρίτων. Κανένα από τα Μέρη της VSS δεν ελέγχει τη μορφή ή ποιότητα των δεδομένων που παράγονται
ή μεταδίδονται από ή προς Πόρους, συσκευές ή εφαρμογές τρίτων, όπως προσαρμοσμένες αναφορές ή συστήματα
(συλλογικά, “Δεδομένα Τρίτων”). Επομένως, αν η Συνδρομή Υπηρεσιών σας επιτρέπει χρήση του συστήματος
ανταλλαγής δεδομένων της Υπηρεσίας VisionLink κατανοείτε και συμφωνείτε με τα εξής:

2.

•

Δεδομένα μπορούν να ανταλλάσσονται ανάμεσα στην εφαρμογή VisionLink και Πόρους, συσκευές ή
συστήματα τρίτων, τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση με την Υπηρεσία VisionLink από την VSS.

•

Αποδέχεστε όποιους και όλους τους περιορισμούς έκθεσης και χρήσης Δεδομένων Τρίτων τα οποία εισάγονται
από συσκευές ή εφαρμογές τρίτων, καθώς και Δεδομένων τα οποία παράγονται από Συσκευές VL και
εξάγονται σε συσκευές ή συστήματα τρίτων κατασκευαστών.

•

Η VSS δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, ακρίβεια ή αδυναμία λήψης, πρόσβασης ή χρήσης Δεδομένων
Τρίτων ή Δεδομένων που εξάγονται προς ή μέσω συσκευών, συστημάτων ή εφαρμογών τρίτων (όπως
προσαρμοσμένες αναφορές ή συστήματα), είτε το πρόβλημα οφείλεται σε διακοπή υπηρεσίας τρίτων,
ασυμβατότητα ή αδυναμία λογισμικού τρίτων, είτε σε άλλη αιτία.

•

Η VSS μπορεί να ελέγχει όλα τα Δεδομένα Τρίτων, τα οποία μεταδίδονται προς και από την Υπηρεσία VisionLink,
και μπορεί να διακόψει ή σταματήσει τα Δεδομένα Τρίτων που η VSS πιστεύει ότι μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την απόδοση της Υπηρεσίας VisionLink.

Φύση της εφαρμογής και παροχή
Η Υπηρεσία VisionLink παρέχεται από την VSS, την Trimble και την Caterpillar ή οποιασδήποτε μίας ή δύο εξ αυτών
και περιλαμβάνει την εφαρμογή λογισμικού VisionLink, αδειοδοτούμενη βάσει του Άρθρου 5 παρακάτω, και
λογισμικό ή υπηρεσίες τρίτων (στην έκταση που επιτρέπουν οι τρίτοι προμηθευτές) (“Λογισμικό/Υπηρεσίες
Τρίτων”). Η Υπηρεσία VisionLink προϋποθέτει επίσης τη χρήση υλικολογισμικού στους Πόρους και τις Συσκευές
VL. Η Υπηρεσία VisionLink διατίθεται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από εμάς, τους αδειοδότες μας και
τρίτους προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες και περιεχόμενο σε συνδυασμό με ή μέσω της εφαρμογής
VisionLink (“Τρίτοι Προμηθευτές”). Αναγνωρίζετε ότι τα Δεδομένα και η Υπηρεσία VisionLink μεταδίδονται μέσω
ραδιοκυμάτων, κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικής μετάδοσης, GPS, διαδικτύου ή άλλης ανάλογης τεχνολογίας.
Συναινείτε στη μετάδοση αυτή και αποποιείστε οποιεσδήποτε αξίωσης μπορεί να έχετε από μας για μια τέτοια
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μετάδοση. Η Υπηρεσία VisionLink μπορεί να διατίθεται στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες με διάφορες
προϋποθέσεις, όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η χρήση υπολογιστή, Πόροι, λειτουργικό σύστημα, Συσκευές
VL ενεργοποιούμενες και συντηρούμενες από εσάς, το επίπεδο των Υπηρεσιών που έχετε προμηθευτεί, όνομα
χρήστη, κωδικός πρόσβασης και όχι μόνο. Η Υπηρεσία VisionLink μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό,
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8 παρακάτω, και με την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας VisionLink και
της Ιστοσελίδας, συναινείτε στην προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών διατίθενται σε
συνδυασμό ή μέσω αυτών.
3.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες και χρήση, περιορισμοί.

3.1

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Συμφωνείτε ότι πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας VisionLink θα γίνεται μόνο από
εσάς. Για τον σκοπό αυτό θα εξουσιοδοτήσετε μόνο συγκεκριμένους χρήστες για πρόσβαση και χρήση της
Υπηρεσίας VisionLink (“Εξουσιοδοτημένος Χρήστης”). Η Υπηρεσία VisionLink επιτρέπεται να δέχεται πρόσβαση
και να χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με τους Πόρους με τις Συσκευές VL που είναι απαραίτητες για πρόσβαση
στο διαδίκτυο και πρέπει να καταβάλλετε τα απαιτούμενα τέλη πρόσβασης. Έχετε την ευθύνη για την απόκτηση,
ρύθμιση, παρακολούθηση, συντήρηση και διαχείριση του λογισμικού και του υλικού για χρήση του διαδικτύου,
όπως τοπικό δίκτυο, υπολογιστές, μόντεμ, συσκευές τηλεπικοινωνίας και τη δικτυακή σύνδεση με την Ιστοσελίδα.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη δικτυακή σύνδεση ή ζητήματα, προβλήματα ή συνθήκες που οφείλονται στη
δικτυακή σύνδεση, όπως ενδεικτικά ζητήματα ταχύτητας, διακοπών και/ή άλλων καταστάσεων που οφείλονται στη
διαδικτυακή και/ή τη δικτυακή σύνδεση.

3.2

Περιορισμοί χρήσης. Η μετάδοση πληροφοριών με τη χρήση Συσκευής VL ή με άλλον τρόπο υπόκειται σε νομικές
προϋποθέσεις που μπορεί να διαφέρουν από τόπο σε τόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται
σε αυτά, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Πρέπει να περιορίζετε τη χρήση οποιασδήποτε Συσκευής VL
σε εκείνες τις θέσεις όπου πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις για τη χρήση της Συσκευής VL και του
επικοινωνιακού δικτύου της Υπηρεσίας VisionLink. Σε περίπτωση που ένας Πόρος εφοδιασμένος με Συσκευή VL
βρίσκεται σε μέρος όπου (i) δεν καλύπτονται οι νομικές απαιτήσεις ή (ii) η μετάδοση ή επεξεργασία τέτοιων στοιχείων
σε πολλαπλές τοποθεσίες δεν είναι νόμιμη, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για μια τέτοια παράβαση και μπορούμε να
διακόψουμε τη μετάδοση στοιχείων από τον συγκεκριμένο Πόρο. Κατανοείτε επίσης και αναγνωρίζετε ότι η
Υπηρεσία VisionLink δεν προορίζεται για χρήση σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, κατάσταση ασφαλείας,
κρίσιμη κατάσταση ή εφαρμογή, ή άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
την Υπηρεσία VisionLink κατ’ αυτόν τον τρόπο.

3.3

Δεδομένα Τρίτων. Δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να καθιστάτε διαθέσιμα τα Δεδομένα Τρίτων στη VisionLink για
χρήση, επεξεργασία, διαμοιρασμό κ.λπ., σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι έχετε παράσχει όλες τις
αναγκαίες ειδοποιήσεις και έχετε λάβει όλες τις αναγκαίες συναινέσεις όσον αφορά οποιεσδήποτε προσωπικά
ταυτοποιήσιμες πληροφορίες που περιέχονται στα Δεδομένα Τρίτων.

4.

Εγγραφή, πληρωμή

4.1

Λογαριασμός χρήστη. Για να συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία VisionLink, θα
ζητηθεί από εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας να παρέχουν σε εμάς αληθή, ακριβή, τρέχοντα και
πλήρη στοιχεία εγγραφής, τα οποία και θα ενημερώνετε όταν χρειάζεται. Αν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι τα
στοιχεία που παρέχονται από έναν Εξουσιοδοτημένο Χρήστη δεν είναι ακριβή, πλήρη ή αληθή, έχουμε το δικαίωμα
να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το δικαίωμα σας ή το δικαίωμα του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη για πρόσβαση και
χρήση της Υπηρεσίας VisionLink. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε έναν αρχικό κωδικό για
πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας VisionLink.

4.2

Πρόσβαση ιστοσελίδας και κωδικός, ασφάλεια. Κατά την αρχική σύνδεση στην ιστοσελίδα, οι Εξουσιοδοτημένοι
Χρήστες θα δημιουργήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που θα χρειάζονται για πρόσβαση στην
Υπηρεσία VisionLink. Έχετε την ευθύνη να διατηρείτε εμπιστευτικά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς
πρόσβασης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας και έχετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα
στην Ιστοσελίδα γίνεται με τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών
σας. Μπορούμε να σας ζητήσουμε να αλλάξετε τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης των
Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας, εάν αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι μπορεί να είναι
προσβλητικά ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την VSS για οποιαδήποτε
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μη εξουσιοδοτημένη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ή για
οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, και να εξασφαλίζετε ότι οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες θα αποσυνδέονται
στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εσείς έχετε την ευθύνη να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό οποιουδήποτε
Εξουσιοδοτημένου Χρήστη δεν απασχολείται πλέον σε σας. Αναγνωρίζετε ότι η VSS δεν είναι υπεύθυνη να
παρακολουθεί τη χρήση της Υπηρεσίας VisionLink από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και ότι η VSS δεν μπορεί
και δεν πρόκειται να φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να προκύψει από την αδυναμία
σας να συμμορφωθείτε με το παρόν Άρθρο 4.
4.3

Πληρωμή. Συμφωνείτε να καταβάλλετε όλα τα τέλη και έξοδα σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που ισχύουν για τις
συνδρομές υπηρεσιών που προμηθεύεστε.

5.

Παροχή Άδειας, Περιορισμοί Άδειας

5.1

Περιορισμένη άδεια προς τον Πελάτη. Με την προϋπόθεση της συμμόρφωσής σας προς αυτούς τους Όρους
Χρήσης, τους όρους της συνδρομής Υπηρεσίας σας και την καταβολή όλων των ανάλογων εξόδων, η VSS σας
παρέχει μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη αναθέσιμη άδεια (χωρίς δικαίωμα εκχώρησης) για
χρήση της εφαρμογής λογισμικού VisionLink μέσω της Ιστοσελίδας, για σκοπούς επαγγελματικούς ή άλλους
σύμφωνους με όσα προβλέπονται εδώ. Η VSS, οι προμηθευτές και οι αδειοδότες της διατηρούν όλα τα δικαιώματα
που δεν σας εγκρίνονται ρητά εδώ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι για τα API (Διεπαφή(ές) Προγραμματισμού
Εφαρμογών) τα οποία καθίστανται διαθέσιμα σε σχέση με την Υπηρεσία VisionLink.

5.2

Περιορισμοί αδείας - Απαγορεύεται η κατάχρηση υπηρεσιών. Η χρήση από μέρους σας της Υπηρεσίας VisionLink
περιορίζεται στις χρήσεις που ρητά επιτρέπονται βάσει της Συνδρομής Υπηρεσίας σας και των παρόντων Όρων
Χρήσης. Ως προϋπόθεση για τη χρήση από μέρους σας της Υπηρεσίας VisionLink, συμφωνείτε ότι δεν θα τη
χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε σκοπό μπορεί να είναι παράνομος ή να απαγορεύεται από τους παρόντες
Όρους Χρήσης. Μπορούμε να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε την παροχή της Υπηρεσίας VisionLink προς εσάς,
εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι γίνεται κατάχρηση ή δόλια χρήση εκ μέρους σας ή πράγματι γίνονται τέτοιες
ενέργειες από μέρους σας. Θα έχετε την ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα δικά μας ή τρίτων (συμπεριλαμβανόμενης
της δικηγορικής αμοιβής) που μπορεί να προκληθούν από τέτοια κατάχρηση ή δόλια χρήση. Δεν μπορείτε:
(i) να αναπαράγετε, τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, διανείμετε, εκθέσετε δημόσια, προσαρμόσετε, αλλοιώσετε,
μεταφράσετε, ούτε να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από την Υπηρεσία VisionLink, ή το Λογισμικό/Υπηρεσίες
Τρίτων, (ii) να συγχωνεύσετε το λογισμικό της Υπηρεσίας VisionLink ή το Λογισμικό/Υπηρεσίες Τρίτων με άλλο
λογισμικό, (iii) να εκχωρήσετε την άδεια, εκμισθώσετε, πωλήσετε, ενοικιάσετε, δανείσετε ή άλλως μεταβιβάσετε την
Υπηρεσία VisionLink ή το σχετικό λογισμικό ή το Λογισμικό/Υπηρεσίες Τρίτων σε οποιονδήποτε τρίτο, (iv) να
αποκωδικοποιήσετε, αναλύσετε, αποσυναρμολογήσετε ή άλλως επιχειρήσετε να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα
του λογισμικού της Υπηρεσίας VisionLink, του Λογισμικού/Υπηρεσιών Τρίτων ή της Ιστοσελίδας, (v) να
χρησιμοποιήσετε ή αντιγράψετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Υπηρεσία VisionLink ή το σχετικό λογισμικό ή
το Λογισμικό/Υπηρεσίες Τρίτων, παρά μόνο όπως ρητά σας επιτρέπεται από τους Όρους Χρήσης,
συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Άρθρου 5, (vi) να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία VisionLink ή το σχετικό
λογισμικό ή το Λογισμικό/Υπηρεσίες Τρίτων σε “γραφείο παροχής υπηρεσιών” ή ανάλογο σχήμα κατά το οποίο
τρίτοι θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας VisionLink ή του Λογισμικού/Υπηρεσιών Τρίτων δια μέσου
υμών, (vii) να αφαιρέσετε, σβήσετε ή αλλοιώσετε τις δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή
άλλες ιδιωτικές σημειώσεις που είναι ενσωματωμένες, προσαρτημένες ή στις οποίες γίνεται παραπομπή από την
Υπηρεσία VisionLink, το σχετικό λογισμικό και/ή την Ιστοσελίδα, (viii) να καταστρέψετε, αχρηστεύσετε,
υπερφορτώσετε, παρεμβάλλετε, διαταράξετε ή φθείρετε την Υπηρεσία VisionLink, την Ιστοσελίδα, τους διακομιστές
ή τα δίκτυα που συνδέονται με αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο, (ix) να παρεμβάλλετε την πρόσβαση ή χρήση
από τρίτους της Υπηρεσίας VisionLink ή της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, (x) εκούσια ή ακούσια να
παραβιάσετε οποιαδήποτε, τοπική, πολιτειακή, εθνική ή διεθνή νομοθεσία, όπως νόμους και κανονισμούς που
αφορούν τις εξαγωγές και όχι μόνο, ή (xi) να αντιποιηθείτε με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να
παραποιήσετε τη σχέση σας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5.3

Λογισμικό/υπηρεσίες τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε εδώ ότι κάθε Λογισμικό/Υπηρεσίες Τρίτων είναι
συνδεδεμένο με την Υπηρεσία VisionLink (όπως οι χάρτες) σας παρέχεται από Τρίτους Προμηθευτές και όχι
από την VSS. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε δια της παρούσης ότι η πρόσβαση και χρήση από μέρους σας
τέτοιου Λογισμικού/Υπηρεσιών Τρίτων δεν διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, αλλά μπορεί να διέπεται
από τους όρους χρήσης, τη συμφωνία άδειας τελικού χρήστη ή άλλη ανάλογη συμφωνία των Τρίτων
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Προμηθευτών. Η VSS θα επιδείξει καλή πίστη και θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να σας ειδοποιήσει
για γεγονότα που αφορούν το Λογισμικό/Υπηρεσίες Τρίτων (όπως διακοπή λειτουργίας ή συντήρηση) και μπορεί
να επηρεάζουν τη χρήση της VisionLink. Η VSS, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ, ΚΑΙ ΡΗΤΑ
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ (Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ).
5.4

Συνδρομή υπηρεσίας περιορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που η χρήση της Υπηρεσίας VisionLink που σας
παρέχεται είναι περιορισμένου χρόνου (όπως αυτή που παρέχεται για δοκιμαστική χρήση, σε μεταπωλητές
και διανομείς για επίδειξη ή σε υποψήφιους πελάτες για αξιολόγηση) ("Υπηρεσία Περιορισμένου Χρόνου"),
τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Περιορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους
Χρήσης αποκλειστικά για τον σκοπό που σας παρέχεται και μόνο για το περιορισμένο χρονικό διάστημα που
ορίζεται από την VSS ή το μέρος από το οποίο έχετε προμηθευτεί την Υπηρεσία Περιορισμένου Χρόνου. Η VSS
μπορεί να ανακαλέσει την πρόσβασή σας στη, και την εξουσιοδότησή σας για, τη χρήση της Υπηρεσίας
Περιορισμένου Χρόνου ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που στη συνέχεια αποκτήσετε Συνδρομή Υπηρεσίας
επί πληρωμή, τότε η στη συνέχεια χρήση από μέρους σας της VisionLink θα συνεχίσει να διέπεται από τους
παρόντες Όρους Χρήσης και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις της Συνδρομής Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η μεταπώληση, μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διανομή της Υπηρεσίας Περιορισμένου
Χρόνου.

6.

Συγκατάθεση στη μετάδοση και χρήση δεδομένων, άδεια και συγκεντρωτικά δεδομένα

6.1

Συγκατάθεση στη μετάδοση και χρήση δεδομένων. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθούν, οι Πόροι που είναι
εφοδιασμένοι με τις Συσκευές VL μας συγκεντρώνουν και μεταδίδουν Δεδομένα για αυτούς τους Πόρους, την
κατάσταση και τη λειτουργία τους. Δεδομένα μπορούν επίσης να συγκεντρώνονται και να μεταδίδονται στη VSS με
άλλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των επιτόπιων επιθεωρήσεων, των δειγματοληψιών
πετρελαίου και των διαγνωστικών εργαλείων εκτός πλατφόρμας. Τα Δεδομένα που μεταδίδονται μπορεί να
περιλαμβάνουν: σειριακό αριθμό, θέση και στοιχεία λειτουργίας μηχανήματος, όπως κωδικούς σφάλματος,
στοιχεία εκπομπών, κατανάλωση καυσίμου, ώρες λειτουργίας, εκδόσεις λογισμικού και υλικού, ωφέλιμο φορτίο,
χρόνους κύκλων λειτουργίας και εγκατεστημένα εξαρτήματα.
Τα Δεδομένα μεταδίδονται στην VSS, την Trimble, την Caterpillar ή σε μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες
εταιρείες τους, τους αδειοδότες, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους προμηθευτές τους και/ή τους πωλητές τους. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν προμηθεύεστε τη συνδρομή σας στην Υπηρεσία VisionLink από τον
κατασκευαστή των Πόρων ή τους πωλητές του, μπορεί επίσης να μεταδίδονται Δεδομένα στον κατασκευαστή των
Πόρων ή τους πωλητές του.
Μπορεί να μοιραστούμε ορισμένα ή όλα τα συλλεχθέντα Δεδομένα με τον/τους πωλητή(ές) μας, τις συνδεδεμένες
εταιρείες μας και τους πωλητές τους, την Trimble και τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τους αδειοδότες, τους
παρόχους υπηρεσιών και τους προμηθευτές αυτών, τ ην Caterpillar και τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τους
αδειοδότες, τους παρόχους υπηρεσιών και τους προμηθευτές αυτών, τον κατασκευαστή των Πόρων σας και τους
πωλητές του, και τους επαγγελματικούς συνεργάτες της VSS, της Trimble ή της Caterpillar διεθνώς που παρέχουν
τις Υπηρεσίες VisionLink τους Πόρους και τα σχετικά προϊόντα σε σας.
Δεδομένα μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από την Trimble και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους αδειοδότες,
τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές και τους πωλητές της για τους εξής σκοπούς: (α) παροχή Υπηρεσιών
VisionLink σε εσάς και στους Πόρους, (β) έλεγχος ή συντήρηση των Πόρων και των Συσκευών VL που
υποστηρίζονται από το σύστημα VisionLink,(γ) παρακολούθηση της υγείας ή της απόδοσης ενός Πόρου, (δ) παροχή
βοήθειας για τη συντήρηση ενός Πόρου ή/και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Πόρου, (ε) αξιολόγηση ή
βελτίωση της Υπηρεσίας VisionLink ή/και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, (στ) συμμόρφωση προς τις νομικές
απαιτήσεις και τις έγκυρες δικαστικές εντολές, όπως ισχύει, (ζ) διενέργεια έρευνας αγοράς, (η) προσφορά σε εσάς
νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή (θ) για οποιουσδήποτε άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης με άλλες εφαρμογές.
Δεδομένα μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από την Caterpillar σύμφωνα με τη δήλωσή της περί διαχείρισης
δεδομένων. Αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.caterpillar.com/en/legalnotices/datagovernancestatement.html (“Caterpillar Data Governance Statement”).
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Εξουσιοδοτώντας την ενεργοποίηση των Συσκευών VL στους Πόρους σας, παρέχετε τη συγκατάθεση
σας στη μετάδοση, τη χρήση και τη μεταβίβαση των Δεδομένων για τους σκοπούς και με τους
τρόπους που περιγράφονται παραπάνω.
6.2

Άδεια και συγκεντρωτικά δεδομένα. Σε περίπτωση που έχετε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συμφέροντα επί των
Δεδομένων, δίνετε στην VSS, στην Trimble και στην Caterpillar και σ τις συνδεδεμένες εταιρείες τους και τους
πωλητές τους και στους αδειοδότες, τους παρόχους υπηρεσιών και τους προμηθευτές αυτών μια μη αποκλειστική,
άνευ αποζημίωσης και αμετάκλητη άδεια, στο διηνεκές και διεθνώς, να χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται,
διαχειρίζονται και/ή τροποποιούν και αντιγράφουν τα Δεδομένα, να επεξεργάζονται και να δημιουργούν
παράγωγα έργα από τα Δεδομένα, για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό και για την ανάλυση και βελτίωση των
Συσκευών VL, των Πόρων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών και στην περίπτωση της Caterpillar, για χρήση
σύμφωνα με τη Δήλωση της Caterpillar περί Διαχείρισης Δεδομένων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε εδώ ότι η VSS, η
Trimble και οι συνδεδεμένες εταιρείες της και η Caterpillar και οι συνδεδεμένες εταιρείες της, οι αδειοδότες, οι
πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές μπορούν να αποκαλύψουν σε τρίτους συγκεντρωτικά στοιχεία με βάση τα
Δεδομένα, εφόσον εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας δεν αναγνωρίζονται από τα κοινοποιούμενα
συγκεντρωτικά δεδομένα. Επιπλέον συναινείτε στην κοινοποίηση των Δεδομένων στην VSS και στην Trimble, τις
συνδεδεμένες εταιρείες της, τους υπεργολάβους τους και τους συνεταίρους τους και τρίτους προμηθευτές τους
και στην Caterpillar και τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τους αδειοδότες, τους παρόχους υπηρεσιών και τους
προμηθευτές αυτών υπό την προϋπόθεση ότι ούτε εσείς ούτε κανείς από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας
δεν θα αναγνωρίζεται από τα κοινοποιούμενα Δεδομένα. Όλα τα άλλα Δεδομένα και στοιχεία που συλλέγονται,
μεταδίδονται, καταγράφονται ή είναι προσβάσιμα από την Υπηρεσία VisionLink και δεν είναι Δεδομένα από τα
οποία αναγνωρίζεστε εσείς και/ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας, καθώς και όλα τα δεδομένα, αναφορές,
παράγωγα έργα, επεξεργασίες, τροποποιήσεις και άλλο υλικό δημιουργούνται από ή με τη χρήση Δεδομένων, θα
αποτελούν, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστική ιδιοκτησία μόνο της VSS, και εσείς για λογαριασμό σας και για
λογαριασμό των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας, εκχωρείτε εδώ το δικό σας και το δικό τους δικαίωμα, τίτλο και
συμφέρον, εάν υπάρχει, επί οιωνδήποτε τέτοιων στοιχείων στην VSS, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση και
χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στο μέλλον.

7.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Στοιχεία Χρήστη

7.1

Αναγνωρίζετε ότι τα Δεδομένα που αποθηκεύονται και συγκεντρώνονται μέσω της Υπηρεσίας VisionLink μπορεί να
είναι εντοπίσιμα σε συγκεκριμένα άτομα (“Προσωπικά Δεδομένα”) όπως περιγράφεται περαιτέρω στη Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της VisionLink, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. Η Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της VisionLink συνάδει με την Παγκόσμια Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Caterpillar και τη Διεθνή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Trimble, στις οποίες περιγράφεται ο
τρόπος με τον οποίο η Caterpillar και η Trimble συλλέγουν, επεξεργάζονται και μοιράζονται προσωπικά δεδομένα, τα
δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλες
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Η Παγκόσμια Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Caterpillar είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Η
Διεθνής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Trimble είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού τηλεματικής που είναι
εγκατεστημένο στους Πόρους σας, μεγάλο μέρος των προσωπικών πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τη
VisionLink συλλέγεται, υφίσταται επεξεργασία, χρησιμοποιείται και διαμοιράζεται από την Caterpillar και την
Trimble μέσω των πλατφορμών τους IoT (Διαδίκτυο των πραγμάτων). Συνεπώς, πρέπει να διαβάσετε την Παγκόσμια
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Caterpillar και τη Διεθνή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της Trimble μαζί με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κατανοήσετε
πλήρως τα δικαιώματά σας και τις επιλογές σας όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες. Η Δήλωση
Διακυβέρνησης Δεδομένων της Caterpillar, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της VisionLink, η
Διεθνής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Trimble και η Παγκόσμια Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Caterpillar (η “Τεκμηρίωση Διακυβέρνησης Δεδομένων”) ενδέχεται να αλλάζουν
κατά καιρούς, συνεπώς πρέπει να τις διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα και με προσοχή. Οι αλλαγές θα
επισημαίνονται στην ανάλογη διεύθυνση URL και θα σημειώνεται επίσης η ημερομηνία πραγματοποίησης των
αλλαγών ή/και η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν οι αλλαγές είναι ουσιαστικές,
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εμείς (ή η Caterpillar ή η Trimble) ενδέχεται να σας στέλνουμε ένα μήνυμα μέσω e-mail ή άλλων τρόπων επικοινωνίας
για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές και τις επιλογές που ενδεχομένως έχετε ή τις ενέργειες που μπορείτε
να κάνετε πριν αρχίσουν να ισχύουν οι εν λόγω αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης από εσάς της Υπηρεσίας VisionLink
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών θα καταδεικνύει την αποδοχή αυτών των αλλαγών από εσάς.
7.2

Κάθε φορά που ένας Εξουσιοδοτημένος Χρήστης συνδέεται στην Υπηρεσία VisionLink και την Ιστοσελίδα,
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη, μεταδίδονται στους διακομιστές μας. Οι πληροφορίες
αυτές χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στον λογαριασμό του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, τις Υπηρεσίες
VisionLink και άλλα εξατομικευμένα στοιχεία. Η VSS, η Trimble ή η Caterpillar μπορεί να αντιστοιχήσει το όνομα
χρήστη σε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία για να παρέχει στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη τις Υπηρεσίες
VisionLink που δικαιούται να χρησιμοποιεί, καθώς και για να του χορηγεί σχετικά Δεδομένα και πληροφορίες.
Επιπλέον, η εφαρμογή VisionLink επιτρέπει τη συλλογή Δεδομένων για τη θέση και τη λειτουργία των Πόρων και
των Υπηρεσιών VisionLink που χρησιμοποιείτε (“Δεδομένα Θέσης”) με αποτέλεσμα να μπορεί να εντοπιστεί η
θέση του χειριστή του Πόρου ή της Συσκευής VL.
Συμφωνείτε ότι θα ενημερώνετε ρητά, με σαφήνεια και σε τακτική βάση όλους τους Εξουσιοδοτημένους
Χρήστες και λοιπό προσωπικό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία
VisionLink και λειτουργούν τους Πόρους για την ως άνω συλλογή, μετάδοση και χρήση των Δεδομένων,
όπως και Προσωπικών Δεδομένων και Δεδομένων Θέσης που περιλαμβάνονται σε αυτά. Ότι έχετε πάρει
και θα πάρετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας και λοιπό
προσωπικό, φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία VisionLink, τους Πόρους
και τις Συσκευές VL, και επηρεάζονται από αυτά. Και ότι έτσι τηρείτε πλήρως τις υποχρεώσεις σας,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τη μετάδοση και χρήση των Δεδομένων. Συμφωνείτε να
αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε από κάθε ευθύνη καθένα από τα Μέρη VSS (όπως
ορίζονται στο Άρθρο 10 παρακάτω) από κάθε αξίωση, αποζημίωσης, απαίτηση, ενέργεια ή σειρά ενεργειών
που μπορεί να προκύψει από παραβίαση εκ μέρους σας των παραπάνω υποχρεώσεων.

7.3

Την Υπηρεσία VisionLink διαχειρίζεται η VSS από τα γραφεία της ή οι διάφορες συνδεδεμένες εταιρείες της σε
διάφορες θέσεις εντός των Η.Π.Α.. Η VSS μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένη εταιρεία ή έναν ή
περισσότερους εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών για τη φιλοξενία της Υπηρεσίας VisionLink. Συνεπώς, τα
Δεδομένα μπορεί να συλλέγονται, αποστέλλονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τόσο εντός όσο και εκτός
των Η.Π.Α.. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης εφαρμοστέου δικαίου ή κανονισμών μεταξύ εκείνων που
ισχύουν στην χώρα σας και αυτών που ισχύουν στον τόπο εγκατάστασης του νομικού προσώπου που φιλοξενεί την
Υπηρεσία VisionLink, θα υπερισχύει πάντα αυτό της δεύτερης.

8.

Τροποποίηση Υπηρεσιών

8.1

Η VSS μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει μόνιμα την Υπηρεσία VisionLink ή την
Ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε μέρος τους, με ή χωρίς προειδοποίηση. Σύμφωνα με το Άρθρο 14.2 παρακάτω, κανένα
Μέρος VSS δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι κανενός τρίτου για οποιαδήποτε τέτοια
τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή.

8.2

Η VSS μπορεί να τροποποιήσει ή ενημερώσει τους παρόντες Όρους Χρήσης αν αλλάξουν οι συνθήκες εφαρμογής
τους μετά την αγορά της Συνδρομής Υπηρεσίας σας, και η VSS θα σας παρέχει εύλογη ειδοποίηση για τέτοιες
αλλαγές. Συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας VisionLink μετά την κοινοποίηση τέτοιων αλλαγών θα συνιστά
επιβεβαίωση αποδοχής των ενημερωμένων Όρων Χρήσης, εκτός αν ενημερώσετε την VSS γραπτώς εντός
30 ημερών από την ειδοποίησή σας ότι δεν τους αποδέχεστε. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι Όροι
Χρήσης που ίσχυαν κατά τον χρόνο αγοράς ή ανανέωσης της Συνδρομής Υπηρεσίας (όποιος είναι
μεταγενέστερος) για τον υπόλοιπο χρόνο της συνδρομής σας, εκτός αν η VSS, κατά τη διακριτική της ευχέρεια,
ασκήσει το δικαίωμά της να τερματίσει τη Συνδρομή Υπηρεσίας σύμφωνα με το Άρθρο 14.2 παρακάτω.

9.

Κάλυψη δικτύου, δορυφόροι GNSS, διακοπή υπηρεσίας

9.1

Αναγνωρίζετε ότι η δικτυακή πρόσβαση και οι Υπηρεσίες VisionLink υπόκεινται σε περιορισμούς στη μετάδοση που
οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, η γεωμορφολογία, περιορισμένη ή
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καμία κάλυψη του υποκείμενου φορέα και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς συνθήκες. Επιπλέον, θόρυβος από τον
κινητήρα ή την έναυση, μεταλλική θωράκιση, παρεμβολές από χρήστες των ιδίων ή γειτονικών ραδιοκαναλιών
μπορεί να περιορίζουν ή να παρεμβάλουν την κάλυψη. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η VSS δεν φέρει καμία ευθύνη
για τη λειτουργία ή την αδυναμία λειτουργίας των δορυφόρων του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος
πλοήγησης (“GNSS”) ή τη διαθεσιμότητα δορυφορικού σήματος GNSS.
9.2

Κανένα Μέρος VSS δεν θα φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οιουσδήποτε τρίτους για οποιαδήποτε απώλεια ή
ζημία προέλθει από την Υπηρεσία VisionLink ή τη διακοπή της, σφάλματα μετάδοσης (όπως ανακρίβειες στα
Δεδομένα Θέσης), ελαττώματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, συμπεριλαμβανομένης διακοπής στο σύστημα του
υποκείμενου τηλεπικοινωνιακού φορέα και όχι μόνο. Τα Μέρη VSS δεν αναλαμβάνουν και δεν πρόκειται να
φέρουν καμία ευθύνη λόγω συμβάντων πέρα από τον έλεγχο του Μέρους VSS ή των υπεργολάβων, αδειοδοτών ή
επαγγελματικών συνεργατών του Μέρους VSS, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων όπως θεομηνίες, κυβερνητικές
ενέργειες, ενέργειες κατά του δημοσίου συμφέροντος, απεργίες ή καιρικές συνθήκες.

10.

Καμία εγγύηση, ευθύνη του πελάτη για τους Πόρους, κίνδυνος ζημίας και διαμόρφωση επιλογών ειδοποίησης.
Η VSS, Η TRIMBLE, Η CATERPILLAR ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ,
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΚΑΘΕΝΑΣ “ΜΕΡΟΣ VSS” ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ “ΜΕΡΗ VSS”) ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
VISIONLINK ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ: α) Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ VISIONLINK ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, “ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ” ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ” ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΣΑΣ, (β) ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ VSS ΔΕΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΑΛΛΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, (i) ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΕΥ ΒΑΡΩΝ,
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ, (ii) ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, (iii) ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK, ΚΑΙ (iv) ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
VISIONLINK ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ VISIONLINK, ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ, Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΠΑΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ (ΕΙΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΕΙΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ
ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΑΝΑΛΟΓΑ, ΕΙΣΤΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΖΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Ή
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK, ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΛΟΠΗΣ, ΠΥΡΑΣ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ, ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ.
Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, λόγω αστάθμητων παραγόντων στη διαμόρφωση από μέρους σας
οποιασδήποτε λειτουργίας "ειδοποίησης" στο Λογισμικό VisionLink, στη χρήση και συντήρηση από μέρους
σας των σχετικών Πόρων και Συσκευών VL και στις εγγενείς ανακρίβειες εντοπισμού των παγκόσμιων
δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης GNSS πέρα από τον εύλογο έλεγχο των μερών VSS, κανένα Μέρος
VSS δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του νόμου για οποιαδήποτε κλοπή ή άλλη απώλεια λόγω
εσφαλμένης μετάδοσης ή αδυναμίας μετάδοσης μηνυμάτων ειδοποίησης.
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΡΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
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11.

Περιορισμός ευθύνης
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ
ΜΕΡΗ VSS ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΩΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ, ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΣ,
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ
ΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK Ή ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ VSS ΕΧΕΙ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ). Ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΙΑ
ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΤΡΟΠΟ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΔΡΑΣΗΣ.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ VSS ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ, ΕΙΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ‘Η ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΆΛΛΗ ΝΑ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΣΤΑ ΜΕΡΗ VSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ VISIONLINK ΤΟΥΣ
12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
VISIONLINK.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΔΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ VSS.

12.

Αποζημίωση από τον πελάτη
ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΤΕ
ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ VSS ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΑΓΩΓΕΣ,
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΛΟΓΩ, ΕΞ
ΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ (A) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK Ή ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,
(B) ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ή (Γ) ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΝΟΜΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Θα πληρώσετε όποια και όλα τα έξοδα, ζημίες και αμοιβές,
όπως, και όχι μόνο, εύλογη δικηγορική αμοιβή και δικαστικά έξοδα που θα καταλογιστούν ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο επιβαρύνουν ένα Μέρος VSS, σε συνάρτηση με ή ως συνέπεια οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης αποζημίωσης,
αγωγής, ενέργειας, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας. Το σχετιζόμενο Μέρος VSS μπορεί, με δικά του έξοδα, να
αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιαδήποτε υπόθεσης που κατά τα άλλα
προϋποθέτει αποζημίωση από μέρους σας, και στην περίπτωση αυτή συμφωνείτε να συνεργαστείτε με το
εν λόγω Μέρος VSS για την υπεράσπισή του.

13.

Πνευματικά δικαιώματα

13.1 Εδώ συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η VSS (και κατά περίπτωση η Trimble, η Caterpillar και Τρίτοι Προμηθευτές),
κατέχει όλα τα δικαιώματα, κυριότητα και συμφέροντα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως ορίζονται παρακάτω) σε
συνάρτηση ή σε σχέση με την Υπηρεσία VisionLink και την Ιστοσελίδα. “Πνευματική Ιδιοκτησία” είναι όποια και
όλα τα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, επαγγελματικών μυστικών,
σημάτων, και κάθε άλλο περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα, καθώς και όποιες και όλες οι εφαρμογές, ανανεώσεις,
επεκτάσεις και αποκαταστάσεις αυτών, τώρα και στο εξής, σε ισχύ και εφαρμογή ανά τον κόσμο. Δεν έχετε
κανένα δικαίωμα, άδεια ή συμφέρον επ' αυτών, ρητό ή σιωπηρό, εκτός από την άδεια που ρητά σας εγκρίνεται εδώ.
Η VSS ή οι αδειοδότες της, κατά περίπτωση, διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον για και σε
οποιαδήποτε αντικατάσταση, βελτίωση, ενημέρωση, ενίσχυση, παράγωγο έργο και άλλες τροποποιήσεις (όπως,
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και όχι μόνο, την ενσωμάτωση οποιωνδήποτε ιδεών, μεθόδων ή διαδικασιών από σας ή δια μέσου σας) γίνουν
στην Πνευματική Ιδιοκτησία από οποιονδήποτε, ακόμα και αν έχει πληρωθεί από σας και άσχετα αν είναι
παρόμοιες με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας. Θα αναλάβετε όποιες και όλες τις ενέργειες
που απαιτούνται για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα αυτά στην VSS, όπως, και όχι μόνο, την εκχώρηση (και εδώ τα
εκχωρείτε) στην VSS όλων των δικαιωμάτων σε τέτοια δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως, και όχι μόνο,
αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, ευρεσιτεχνίες, ηθικά και περιουσιακά δικαιώματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με την
Υπηρεσία VisionLink ή την Ιστοσελίδα. Παρόλα τα παραπάνω, τα πνευματικά δικαιώματα της VSS που αφορούν τα
Δεδομένα, περιλαμβάνουν μόνο τα δικαιώματα που εγκρίνονται στην VSS βάσει του Άρθρου 5 παραπάνω.
13.2 Αναγνωρίζετε ότι όλα τα σήματα, σήματα παροχής υπηρεσιών και λογότυπα (συλλογικά, “Σήματα”) τα οποία
εμφανίζονται οπουδήποτε στην Υπηρεσία VisionLink ή στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην VSS ή τους αντίστοιχους
κατόχους τέτοιων Σημάτων και προστατεύονται από τη νομοθεσία των Η.Π.Α. και τη διεθνή νομοθεσία περί
σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε από αυτά τα Σήματα χωρίς τη
ρητή, γραπτή συγκατάθεση της VSS ή του κατόχου του Σήματος, κατά περίπτωση, απαγορεύεται αυστηρά. Η
VSS μπορεί, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει και/ή να
τερματίσει τους λογαριασμούς Εξουσιοδοτημένων Χρηστών που μπορεί να παραβιάζουν τα πνευματικά
δικαιώματα άλλων.
14.

Αναστολή, διακοπή ή ακύρωση της υπηρεσίας προς τον πελάτη, τέλη ακύρωσης

14.1 Η VSS μπορεί να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και να τερματίσει την άδειά σας να
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες VisionLink χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, εάν
(i)

παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης ή τους όρους της Συνδρομής Υπηρεσίας σας ή οποιαδήποτε άλλη έγκυρη
συμφωνία για τη χρήση της Υπηρεσίας VisionLink,

(ii) δεν μπορέσετε να καταβάλετε εντός της προθεσμίας τη Συνδρομή Υπηρεσίας ή άλλα ποσά που οφείλετε, (είτε
οφείλονται απευθείας σε ένα Μέρος VSS είτε στον πωλητή ή διανομέα από τον οποίο αποκτήσατε τη Συνδρομή
Υπηρεσίας σας),
(iii) ο τηλεπικοινωνιακός φορέας μέσω του οποίου μπορείτε να συνδέεστε και χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία
VisionLink τερματίσει την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία σας, ή
(iv) η VSS έχει λόγους να πιστεύει ότι εσείς, οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας, πράκτορές σας ή οποιοσδήποτε
τρίτος κάνει κατάχρηση, απατηλή ή παράνομη χρήση της Υπηρεσίας VisionLink.
Εάν καταβάλλετε τα τέλη της Συνδρομής Υπηρεσίας σας στον πωλητή ή διανομέα από τον οποίο την
αποκτήσατε (και όχι στο Μέρος VSS απευθείας) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η VSS μπορεί καλόπιστα
να βασιστεί, σε ειδοποίηση από τον πωλητή ή διανομέα προς την VSS περί μη πληρωμής της Συνδρομής
Υπηρεσίας σας, να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία VisionLink και να τερματίσει την άδειά
σας να τη χρησιμοποιείτε χωρίς να φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, βάσει του Άρθρου 14.2 παρακάτω, η VSS
μπορεί να διακόψει την Υπηρεσία VisionLink στο σύνολό της ή εν μέρει, και/ή να ακυρώσει τον λογαριασμό της
Υπηρεσίας VisionLink σας με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΟΤΙ KANENA ΜΕΡΟΣ VSS ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ VSS,
ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ
ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΑΣ Ή
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΛΟΓΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΔΩ. ΑΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
VISIONLINK ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ VSS.
14.2 Εάν η Συνδρομή Υπηρεσίας και ο λογαριασμός Υπηρεσίας VisionLink τερματιστούν για λόγους της VSS και χωρίς καμία
αιτία από μέρους σας, τότε δεν έχετε καμία υποχρέωση να πληρώσετε Συνδρομή Υπηρεσίας για τον χρόνο μετά την
ημερομηνία τερματισμού και θα σας επιστραφεί το μέρος της συνδρομής που έλαβε η VSS που αναλογεί στον χρόνο της
τρέχουσας Συνδρομής Υπηρεσίας σας που απομένει από την ημερομηνία τερματισμού. Εξακολουθείτε, όμως, να έχετε
την υποχρέωση καταβολής της Συνδρομής Υπηρεσίας για τον χρόνο μέχρι την ημερομηνία τερματισμού.
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14.3 Αν ακυρώσετε τον λογαριασμό και/ή τη Συνδρομή Υπηρεσίας σας, στο σύνολό της ή εν μέρει, ή αν εμείς
ακυρώσουμε ή τερματίσουμε τον λογαριασμό και τη Συνδρομή Υπηρεσίας σας λόγω παραβίασης των Όρων
Χρήσης, παραβίασης των όρων της Συνδρομής Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης έγκυρης συμφωνίας με ένα Μέρος
VSS, πτώχευσης, χρεοκοπίας (ή ανάλογης δράσης ή διαδικασίας) ή διακοπής εργασιών από μέρους σας, θα
χρεωθείτε τέλη ακύρωσης ίσα με το ποσό που αντιστοιχεί στον υπόλοιπο χρόνο της τρέχουσας Συνδρομής
Υπηρεσίας σας. Αυτά τα έξοδα ακύρωσης χρεώνονται και καθίστανται απαιτητά αμέσως.
15.

Διαγραφή Δεδομένων Πελατών και άλλων Πληροφοριών
Η VSS μπορεί κατά καιρούς να διαγράφει οποιεσδήποτε και όλες τις πληροφορίες, Δεδομένα και άλλο
περιεχόμενο που τηρούνται στους λογαριασμούς σας της Υπηρεσίας VisionLink. Η VSS δεν αποδέχεται καμία
ευθύνη για τη διαγραφή τέτοιων πληροφοριών, Δεδομένων ή περιεχομένου.

16.

Διεθνή
Την Υπηρεσία VisionLink διαχειρίζεται η VSS από τα γραφεία της ή οι διάφορες συνδεδεμένες εταιρείες της σε
διάφορες θέσεις εντός των Η.Π.Α.. Η VSS δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ότι οι Υπηρεσίες VisionLink είναι
κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε τοποθεσίες εκτός Η.Π.Α., και η προσπέλασή τους από περιοχές όπου
οι Υπηρεσίες VisionLink είναι παράνομες απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εξάγετε ή επανεξάγετε
την Υπηρεσία VisionLink ή το περιεχόμενό της ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή διασκευή σε παραβίαση κείμενης
νομοθεσίας ή κανονισμών, όπως η νομοθεσία και οι κανονισμοί περί εξαγωγών των Η.Π.Α. και όχι μόνο. Αν
επιλέξετε να προσπελάσετε την Υπηρεσία VisionLink από τοποθεσίες εκτός Η.Π.Α., το κάνετε με δική σας
πρωτοβουλία και φέρετε την ευθύνη συμμόρφωσης προς την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία.

17.

Ενημέρωση και ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας στέλνετε e-mail, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συναινείτε να
επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνούμε μαζί σας με e-mail ή αναρτώντας ειδοποιήσεις σε αυτή την
ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι κάθε συμφωνία, ειδοποίηση, αποκάλυψη ή άλλη επικοινωνία σας παρέχουμε
ηλεκτρονικά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις κατά τον νόμο ανάλογης γραπτής επικοινωνίας. Μπορείτε να
ενημερώσετε τη διεύθυνση e-mail σας επισκεπτόμενοι στην Ιστοσελίδα τη θέση όπου έχετε δώσει τα στοιχεία
επικοινωνίας σας. Αν δεν παρέχετε στην VSS ακριβή στοιχεία, η VSS δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν μπορέσει να
σας ειδοποιήσει. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την VSS να σας παρέχει τέτοιες
ειδοποιήσεις γραπτώς και μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την VirtualSite Solutions LLC, Attention:
VisionLink Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 Η.Π.Α., e-mail:
VL_Support@Trimble.com. Οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία πρέπει επίσης να αποστέλλεται σε αυτή τη διεύθυνση.

18.

Περιορισμένα δικαιώματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α. [ισχύει μόνο για τους αδειοδόχους της κυβέρνησης των Η.Π.Α.]
Η εφαρμογή, η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες VisionLink, το περιεχόμενό τους και άλλο υλικό, θεωρούνται
“εμπορικό λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή” και “εγχειρίδια λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή” κατά DFAR
Section 227,7202 και FAR Section 12,212 (και τα όποια διάδοχα άρθρα). Χρήση της Υπηρεσίας VisionLink και της
Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανόμενης, και όχι μόνο, της παραγωγής και έκθεσής τους, από τις Η.Π.Α. και/ή
οποιαδήποτε από τα όργανά τους, άσχετα από τη μορφή τους, διέπεται από τους Όρους Χρήσης.

19.

Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου και δικαιοδοσίας
Οι Όροι Χρήσης διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Πολιτειακή Νομοθεσία της Καλιφόρνιας και την
Ομοσπονδιακή Νομοθεσία των Η.Π.Α., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα συγκρούσεως κανόνων δικαίων.
Συναινείτε και συμφωνείτε εδώ για την αποκλειστική δικαιοδοσία των, και την εκδίκαση στα πολιτειακά και
ομοσπονδιακά δικαστήρια της Santa Clara, California. Παρόλα τα παραπάνω, η VSS μπορεί να επιλέξει να υποβάλει
μήνυση εναντίον σας ή να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη νομική δράση (όπως, και όχι μόνο, να ζητήσει ασφαλιστικά
μέτρα ή προσωρινή διάταξη) εναντίον σας σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο της χώρας σας, για οποιαδήποτε απαίτηση ή
ενέργεια προκύπτει ή σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης ή τη χρήση από μέρους σας της Υπηρεσίας VisionLink.

20.

Εξαγωγή
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Η χρήση του VisionLink υπόκειται στους κανονισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α.. Συμφωνείτε στα παρακάτω:
(α) δεν είστε πολίτης, ιθαγενής ή κάτοικος, και δεν τελείτε υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κούβας, του Ιράν,
της Βόρειας Κορέας, της Συρίας, του Σουδάν, ούτε καμίας άλλης χώρας προς τις οποίες οι Η.Π.Α. έχουν
απαγορεύσει τις εξαγωγές, (β) δεν πρόκειται να εξάγετε ή επανεξάγετε υλικό από την Ιστοσελίδα, άμεσα ή
έμμεσα, ούτε στις παραπάνω χώρες ούτε σε πολίτες, ιθαγενείς ή κατοίκους αυτών των χωρών, (γ) δεν είστε
καταγεγραμμένος στον κατάλογο σεσημασμένων πολιτών (SDN), τρομοκρατών (SDT) ή εμπόρων ναρκωτικών
(SDNT) του υπουργείου οικονομικών των Η.Π.Α., ούτε είστε καταγεγραμμένος στον πίνακα αποκλεισμού του
υπουργείου εμπορίου των Η.Π.Α., (δ) δεν θα εξάγετε ή επανεξάγετε υλικό της Ιστοσελίδας, άμεσα ή έμμεσα, σε
άτομα από τις παραπάνω κατηγορίες, και (ε) δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή υλικό της Ιστοσελίδας,
ούτε θα επιτρέψετε χρήση της Ιστοσελίδας ή υλικού της Ιστοσελίδας, για σκοπούς που απαγορεύονται από τη
νομοθεσία των Η.Π.Α., όπως, και όχι μόνο, για την ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή ή παραγωγή πυρηνικών, χημικών ή
βιολογικών όπλων μαζικής καταστροφής.
21.

Υπηρεσίες εξ αποστάσεως
Στον βαθμό που δεν απαγορεύεται από τους εφαρμοστέους νόμους, εμείς (ή η Caterpillar ή η Trimble) ενδέχεται να εκτελούμε
διαγνωστικές λειτουργίες εξ αποστάσεως και να καθιστούμε διαθέσιμες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού και
υλικολογισμικού εξ αποστάσεως για τις Συσκευές VL και, στην περίπτωση της Caterpillar, για τους Πόρους CAT® στους οποίους
μπορεί να είναι εγκατεστημένες οι Συσκευές VL. Οι διαδικασίες της Caterpillar όσον αφορά την παροχή εξ αποστάσεως
ενημερώσεων και αναβαθμίσεων περιγράφονται στο έγγραφο “CAT® Remote Services – Software Update Process for Cat
Branded Product” (Υπηρεσίες εξ αποστάσεως CAT® – Διαδικασία Ενημέρωσης Λογισμικού για Προϊόν Μάρκας Cat), το οποίο
είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.cat.com/remoteservicesprocess. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επιλέγετε να
συμμετάσχετε στις Υπηρεσίες εξ αποστάσεως (συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως διαγνωστικών λειτουργιών και των
εξ αποστάσεως ενημερώσεων και αναβαθμίσεων) για τους εν λόγω Πόρους και Συσκευές VL και ότι εξουσιοδοτείτε εμάς (και την
Caterpillar και την Trimble) να αποκτούμε πρόσβαση, να προγραμματίζουμε και να εγκαθιστούμε ενημερώσεις και αναβαθμίσεις
εξ αποστάσεως για τις εν λόγω Συσκευές VL και τους Πόρους, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, και στην περίπτωση
ενημερώσεων και αναβαθμίσεων που παρέχονται από την Caterpillar, σύμφωνα με τη Δήλωση Διακυβέρνησης Δεδομένων της
Caterpillar και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο “CAT® Remote Services – Software Update Process for Cat
Branded Product”. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προτιμήσεις χρήστη και οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχουν γίνει από
εσάς ή από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας θα διατηρηθούν μετά από μια ενημέρωση ή αναβάθμιση στους εν λόγω
Πόρους ή στις Συσκευές VL, είτε έχουν γίνει εξ αποστάσεως είτε με άλλον τρόπο.

22.

Γενικές προϋποθέσεις
Οι Όροι Χρήσης, οι όροι της Συνδρομής Υπηρεσίας σας και/ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα συμφωνία ανάμεσα σε
σας και ένα Μέρος VSS για χρήση της Υπηρεσίας VisionLink, συνιστούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε σας
και την VSS και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας VisionLink και της Ιστοσελίδας, κατισχύοντας όποιας και κάθε
προηγούμενης συμφωνίας, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας (γραπτής, προφορικής ή ηλεκτρονικής) ανάμεσα σε
σας και την VSS για το παρόν θέμα. Καμία αλλαγή, τροποποίηση ή αποποίηση των Όρων Χρήσης, δεν δεσμεύει
την VSS παρά μόνο αν γίνει γραπτώς, με την έγκριση της VSS. Όποια δικαιώματα δεν εγκρίνονται άλλως ρητά από
τους Όρους Χρήσης διατηρούνται από την VSS και τους αδειοδότες της. Αδυναμία της VSS να εξασκήσει ή
επιβάλλει όποιο δικαίωμα ή προϋπόθεση των Όρων Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση του δικαιώματος ή της
προϋπόθεσης αυτής. Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο από αρμόδιο
δικαστήριο, θα ερμηνευτεί κατά τρόπο συνεπή προς την εφαρμοστέα νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει, κατά
το δυνατόν ακριβέστερα, τις αρχικές προθέσεις της VSS, ενώ το λοιπό μέρος θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και
εφαρμογή. Συμφωνείτε ότι άσχετα από οποιαδήποτε διάταξη ή νομοθεσία προβλέπει το αντίθετο, όποια απαίτηση ή
ενέργεια προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας VisionLink και/ή τη Συνδρομή Υπηρεσίας σας
πρέπει να ασκείται εντός (1) έτους από τη στιγμή που ανακύπτει, διαφορετικά παραγράφεται για πάντα.

23.

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα των Όρων Χρήσης είναι τα Αγγλικά. Για λόγους ερμηνείας ή σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της
έκδοσης των Όρων Χρήσης στα Αγγλικά και της έκδοσης των Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα,
υπερισχύει η έκδοση στα Αγγλικά.

Αναθ. 7 Ιουνίου 2018
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