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Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch (ενημέρωση: 01.02.2016) 

 

Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν στην ισχύουσα κατά τη σύναψη της σύμβασης έκδοση για την 
εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch στην Robert Bosch GmbH, 
Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe («πάροχος», «εμείς» ή «εμάς») μέσω 
εσάς ως τελικός χρήστης («χρήστης», «εσείς» ή «εσάς». 

§ 1 Προσφορά υπηρεσιών και διαθεσιμότητα  

1. Η διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch καθιστά δυνατή τη χρήση διαφόρων 
ανεξαρτήτων από αυτή την εγγραφή υπηρεσιών, μέσω των οποίων μπορείτε εκτός 
των άλλων να καλέσετε πληροφορίες.  

2. Οι χρησιμοποιήσιμες μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch υπηρεσίες 
μπορεί να είναι π.χ. κινητές εφαρμογές, εφαρμογές (App), ηλεκτρονικά 
καταστήματα, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων, παρουσιάσεων, 
φωτογραφικών και ηχητικών ντοκουμέντων, πληροφοριών και άλλων 
περιεχομένων (στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «περιεχόμενα»). 

Την έκταση των περιεχομένων θα τη βρείτε στην εκάστοτε περιγραφή των 
υπηρεσιών. Για τη χρήση αυτών των δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσιών ισχύουν 
κάθε φορά ξεχωριστοί όροι χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και 
αυτοί απαιτούν σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσθετα δεδομένα. Εδώ κατά τη 
σύνδεση σε αυτή την υπηρεσία σας επισημαίνεται όμως αυτό ξεχωριστά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα ερωτηθείτε για τα στοιχεία πληρωμών σας. 

3. Διατηρούμε το δικαίωμα να συμπληρώσουμε ή να περιορίσουμε χρονικά τη χρήση 
της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch. Μια απαίτηση για τη διατήρηση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών ή τμημάτων αυτών δεν έχετε ως χρήστης. 

4. Για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch πρέπει να εγγραφείτε. Η 
εγγραφή για τη χρήση όπως επίσης η ίδια η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch είναι δωρεάν. 

5. Δεν υφίσταται καμία αξίωση για μια συνεχή χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch. Δεν εξασφαλίζεται, ότι η πρόσβαση ή η χρήση της διαδικτυακής 
εφαρμογής MyBosch δε θα διακοπεί ή δε θα επηρεαστεί αρνητικά από εργασίες 
συντήρησης, περαιτέρω εξέλιξη ή κατά κάποιον άλλο τρόπο από βλάβες (όπως 
π.χ. διακοπή της τροφοδοσίας ρεύματος, σφάλματα υλισμικού και λογισμικού, 
τεχνικά προβλήματα στους αγωγούς μεταφοράς δεδομένων), που ενδεχομένως 
μπορεί να οδηγήσουν επίσης σε απώλειες δεδομένων. Ο πάροχος προσπαθεί για 
μια κατά το δυνατό συνεχή δυνατότητα χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch.  

§ 2 Εγγραφή στη διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch 

1. Για να μπορείτε να εγγραφείτε στη διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch, πρέπει να είστε 
ενήλικος. Για ανήλικα άτομα και για άτομα, των οποίων το δικαίωμα πρόσβασης 
έχει μονίμως αποκλειστεί, απαγορεύεται η εγγραφή. Κατά τη διαδικασία της 
εγγραφής θα σας ζητηθεί να καθορίσετε τα στοιχεία πρόσβασής σας. Αυτά 
αποτελούνται από ένα όνομα χρήστη που το επιλέγετε οι ίδιοι, έναν ελεύθερα 
επιλεγμένο κωδικό και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). 

2. Η εγγραφή μπορεί επιπλέον να πραγματοποιηθεί επίσης με τα στοιχεία πρόσβασης 
των προσφερόμενων κάθε φορά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook, 
Twitter και Google+ (κάθε φορά ξεχωριστά και/ή μαζί «SocialID»). Αντί ενός ειδικού 
ονόματος χρήστη και κωδικού για τη διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch 
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χρησιμοποιείται εδώ για την εγγραφή η αντίστοιχη λειτουργικότητα του επιλεγμένου 
μέσου κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο χρήστης πρέπει μετά να είναι 
εγγεγραμμένος. 

3. Με την αποστολή των στοιχείων εγγραφής σας μας υποβάλετε μια προσφορά για 
τη σύναψη μιας συμφωνίας άδειας χρήσης στη βάση αυτών των όρων χρήσης. 
Σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς θα αποφασιστεί με ελεύθερη κρίση. Σε 
περίπτωση που η εγγραφή σας δεν επιβεβαιωθεί εντός μιας εύλογης χρονικής 
προθεσμίας μέσω e-mail στην ορισμένη από εσάς διεύθυνση e-mail, δε σας 
δεσμεύει πλέον η προσφορά σας. Με τη λήψη της επιβεβαίωσης e-mail συνάπτεται 
κατά τα συμφωνηθέντα μια σύμβαση χρήσης και εμείς ενεργοποιούμε την 
αιτούμενη πρόσβαση. Από την ενεργοποίηση έχετε το δικαίωμα της χρήσης της 
διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch στα πλαίσια αυτών των όρων χρήσης. Γι’ αυτό 
πρέπει να επιβεβαιώσετε προηγουμένως την ενεργοποίηση, κάνοντας κλικ στο 
σύνδεσμο (link) που περιέχεται στο e-mail. 

4. Στη διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch επιτρέπεται να εγγραφείτε μόνο μία φορά. Η 
εγγραφή σας, η σχέση χρήσης και ο λογαριασμός χρήστη μαζί με τα στοιχεία 
πρόσβασης δεν είναι μεταβιβάσιμα. Κανονικά κατά την εγγραφή δεν εκτελούμε 
κανέναν έλεγχο της ταυτότητάς σας και των στοιχείων σας. Γι’ αυτό δεν 
αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, ότι σε κάθε κάτοχο προφίλ κάθε φορά πρόκειται 
για το άτομο, για το οποίο παρουσιάζεται ο εκάστοτε κάτοχος προφίλ. 

Μια SocialID μπορεί να συνδεθεί μόνο με τη διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch. 

5. Εφόσον διατίθεται ως λειτουργικότητα εντός της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch, μπορείτε να διαμορφώσετε εξατομικευμένα το δικό σας προφίλ χρήστη 
στα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης σύμφωνα με τις δικές σας ιδέες. 
Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην εκάστοτε περιγραφή των υπηρεσιών.  

§ 3 Ευθύνη για τα στοιχεία πρόσβασης 

1. Τα στοιχεία πρόσβασής σας συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού πρέπει να τα 
κρατάτε μυστικά και να μην τα καθιστάτε σε καμία περίπτωση προσιτά σε 
αναρμόδια τρίτα άτομα. 

2. Επίσης είναι στη δική σας ευθύνη, να εξασφαλίσετε, ότι η χρήση των στοιχείων 
πρόσβασής σας και των διαθέσιμων υπηρεσιών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά από 
εσάς ή από τα εξουσιοδοτημένα από εσάς άτομα. Εάν υπάρχει φόβος, ότι 
αναρμόδια τρίτα άτομα έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν γνώση των στοιχείων 
πρόσβασής σας, πρέπει να ειδοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση ο πάροχος. 

Προσέξτε παρακαλώ: Για κάθε χρήση και/ή άλλη ενέργεια, η οποία γίνεται 
κάτω από τα στοιχεία πρόσβασής σας, είστε πλήρως υπεύθυνοι. 

§ 4 Κλείδωμα των προσβάσεων 

1. Την πρόσβασή σας στη διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch μπορούμε να την 
κλειδώσουμε κατά την κρίση μας συνολικά ή να κλειδώσουμε ξεχωριστά επιμέρους 
τομείς προσωρινά ή μόνιμα, όταν υπάρχουν για αυτό σαφείς αποδείξεις, ότι 
παραβιάζετε ή παραβιάσατε αυτούς τους όρους χρήσης και/ή το ισχύον δίκαιο ή 
όταν έχουμε ένα άλλο έννομο συμφέρον για το κλείδωμα. Στην απόφαση για ένα 
κλείδωμα θα ληφθούν υπόψη επαρκώς τα έννομα συμφέροντά σας. Σε περίπτωση 
που παρόλη την υπόδειξη παραβιάζετε επανειλημμένα αυτούς τους όρους χρήσης, 
διατηρούμε το δικαίωμα, να κλειδώσουμε μονίμως την πρόσβασή σας και να σας 
αποκλείσουμε μονίμως από τη μελλοντική χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch. 

2. Στην περίπτωση του μονίμου κλειδώματος του δικαιώματος πρόσβασής σας, θα 
ειδοποιηθείτε γι’ αυτό μέσω e-mail.  
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3. Στην περίπτωση ενός προσωρινού κλειδώματος μετά το πέρας του χρόνου 
κλειδώματος ή την τελική εξάλειψη του λόγου κλειδώματος ενεργοποιείται ξανά το 
δικαίωμα πρόσβασης και θα ειδοποιηθείτε σχετικά μέσω e-mail. Ένα μονίμως 
κλειδωμένο δικαίωμα πρόσβασης δεν μπορεί να αποκατασταθεί ξανά. 

§ 5 Τερματισμός της χρήσης 

1. Τη σχέση χρήσης μέσω Bosch Global ID μπορείτε να την καταγγείλετε 
οποτεδήποτε, τερματίζοντάς την μέσω αποσύνδεσης. Διατηρούμε επίσης το 
δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση χρήσης με μια χρονική προθεσμία 
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. 

2. Σε περίπτωση ενός τερματισμού της συμφωνίας άδειας χρήσης για το Bosch Global 
ID έχουμε το δικαίωμα, με τη λήξη των 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη θέση σε 
ισχύ της καταγγελίας και μετά το πέρας τυχόν νομίμων υποχρεωτικών προθεσμιών, 
να διαγράψουμε οριστικά όλα τα δεδομένα που προέκυψαν στα πλαίσια της 
εγγραφής σας. Για προσωπικά δεδομένα ισχύουν πρωτίστως οι κανονισμοί για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, που μπορεί να καταστήσουν απαραίτητη 
επίσης μια νωρίτερη διαγραφή. 

§ 6 Έκταση της επιτρεπτής χρήσης, κανόνες συμπεριφοράς, παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων χρήσης 

1. Το δικαίωμα χρήσης σας περιορίζεται στην πρόσβαση σε περιεχόμενα, των οποίων 
η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch 
(ενδεχομένως με τη βοήθεια του SocialID), καθώς και στη χρήση του εκάστοτε 
διαθέσιμου εύρους λειτουργιών στα πλαίσια των κανονισμών αυτών των όρων 
χρήσης. 

2. Για τη δημιουργία των απαραίτητων τεχνικών προϋποθέσεων στον τομέα της 
υπευθυνότητάς σας για τη σύμφωνη με τη σύμβαση χρήση των υπηρεσιών 
(ιδιαίτερα υλισμικό, πλοηγός (Browser) Web και πρόσβαση στο διαδίκτυο) είστε οι 
ίδιοι υπεύθυνοι. Εμείς ή ο πάροχος των εκάστοτε υπηρεσιών δεν οφείλουμε καμία 
σχετική παροχή συμβουλών. 

3. Έχουμε το δικαίωμα, τα μη προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας μεταφέρονται ή 
δημιουργούνται στα πλαίσια της χρήσης του Bosch Global ID, να τα 
χρησιμοποιούμε και να τα αξιοποιούμε αποκλειστικά χωρίς περιορισμούς. 

§ 7 Προστασία των περιεχομένων, υπευθυνότητα για τα περιεχόμενα τρίτων 

1. Τα καθιστώμενα διαθέσιμα με την εγγραφή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 
MyBosch περιεχόμενα είναι κυρίως προστατευμένα μέσω των δικαιωμάτων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων περί εμπορικών σημάτων και του 
δικαίου του ανταγωνισμού ή μέσω άλλων δικαιωμάτων προστασίας και βρίσκονται 
κάθε φορά στην ιδιοκτησία μας, στην ιδιοκτησία των πελατών μας ή άλλων τρίτων, 
οι οποίοι διέθεσαν τα εκάστοτε περιεχόμενα. Η κατάρτιση των περιεχομένων ως 
τέτοιων προστατεύεται επίσης από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτά τα περιεχόμενα μόνο σύμφωνα 
με αυτούς τους όρους χρήσης καθώς και στα προκαθορισμένα πλαίσια της 
διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch. 

2. Τα διαθέσιμα στη σελίδα εγγραφής και σύνδεσης για τη χρήση της διαδικτυακής 
εφαρμογής MyBosch περιεχόμενα προέρχονται κατά ένα μέρος από εμάς και κατά 
ένα μέρος από άλλους χρήστες ή άλλα τρίτα άτομα. Τα περιεχόμενα των χρηστών 
καθώς και των άλλων τρίτων ατόμων αναφέρονται στη συνέχεια συνοπτικά ως 
«περιεχόμενα τρίτων».  

3. Στα περιεχόμενα τρίτων δεν εκτελούμε κανέναν έλεγχο για πληρότητα, 
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ορθότητα και νομιμότητα και δεν αναλαμβάνουμε γι αυτό καμία απολύτως 
ευθύνη ή εγγύηση για την πληρότητα, ορθότητα, νομιμότητα και 
επικαιρότητα των περιεχομένων τρίτων. Αυτό ισχύει επίσης και για την 
ποιότητα των περιεχομένων τρίτων και την καταλληλότητά τους για έναν 
ορισμένο σκοπό. 

§ 8 Προστασία προσωπικών δεδομένων, εμπιστευτικότητα 

Στις δικές μας απαιτήσεις ποιότητας ανήκει η υπεύθυνη χρήση των προσωπικών 
σας δεδομένων. Γι’ αυτό αυτά συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται, 
όταν υπάρχει προς τούτο μια νομική βάση ή μας έχετε δώσει μια σχετική δήλωση 
συγκατάθεσης. Στις διατάξεις μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σας 
ενημερώνουμε λεπτομερώς σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας. 

§ 9 Περιορισμός της ευθύνης 

1. Στα πλαίσια της χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch αποκλείεται η 
ευθύνη μας για παραβάσεις καθήκοντος από ελαφρά αμέλεια, εφόσον δεν αφορούν 
ζημιές που απορρέουν από τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή 
της υγείας ή εγγυήσεις ή απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντος. 
Επιπλέον δεν επηρεάζεται η ευθύνη για την παράβαση των υποχρεώσεων, η 
εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή την ενδεδειγμένη εκτέλεση της συμφωνίας 
άδειας χρήσης και την τήρηση των οποίων ο χρήστης επιτρέπεται τακτικά να 
εμπιστεύεται. Το ίδιο ισχύει για παραβάσεις καθήκοντος των δικών μας βοηθών 
εκπλήρωσης.  

2. Εφόσον σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις η ευθύνη μας αποκλείεται ή περιορίζεται, 
ισχύει αυτό επίσης και για την ευθύνη των οργάνων μας και των βοηθών 
εκπλήρωσης και των προστηθέντων μας, ιδιαίτερα των συνεργατών μας. 

§ 10 Αλλαγές αυτών των όρων χρήσης, μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης 

1. Διατηρούμε το δικαίωμα, να αλλάξουμε αυτούς τους όρους χρήσης οποτεδήποτε 
με αποτελεσματικότητα επίσης και εντός των υφιστάμενων συμβατικών σχέσεων. 
Σχετικά με τέτοιες αλλαγές θα ενημερωθείτε το λιγότερο 30 ημερολογιακές ημέρες 
πριν την προγραμματισμένη εφαρμογή των αλλαγών μέσω e-mail. Σε περίπτωση 
που εντός 30 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης δεν προβάλετε αντιρρήσεις 
και συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ακόμη και μετά τη λήξη της 
προθεσμίας ένστασης, τότε ισχύουν οι αλλαγές από τη λήξη της προθεσμίας ως 
έγκυρα συμφωνημένες. Σε περίπτωση ένστασής σας θα συνεχιστεί η σχέση χρήσης 
με τους μέχρι τώρα όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση μιας ένστασης 
να τερματίσουμε τη σχέση χρήσης σύμφωνα με την § § 5. Στην κοινοποίηση της 
αλλαγής θα σας υποδειχθεί το δικαίωμά σας για ένσταση και οι συνέπειες. 

2. Έχουμε το δικαίωμα, τη συμβατική μας σχέση μαζί σας, ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο, 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από και σε σχέση με τη χρήση της δωρεάν 
διαθέσιμης υπηρεσίας της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch και αυτών των όρων 
χρήσης, να τη μεταβιβάσουμε στη Robert Bosch Power Tools GmbH με 
ελευθερωτική για μας ενέργεια. Η εταιρεία Robert Bosch Power Tools GmbH περνά 
έτσι στη θέση μας στη σύμβαση μαζί σας. 

§ 11 Αλλαγές της διαδικτυακής εφαρμογή MyBosch 

Έχουμε το δικαίωμα, να αλλάξουμε οποτεδήποτε τις δωρεάν διαθέσιμες υπηρεσίες 
της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch, να καταστήσουμε διαθέσιμες νέες δωρεάν 
ή επί πληρωμή υπηρεσίες και να σταματήσουμε τη διάθεση δωρεάν υπηρεσιών.  
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§ 12 Γενικές διατάξεις 

1. Λεπτομερείς πληροφορίες για εμάς ως ιδιοκτήτες/στη σελίδα καταχώρισης για τη 
διαδικτυακή εφαρμογή MyBosch θα βρείτε στο αποτύπωμά μας. 

2. Ισχύει το γερμανικό δίκαιο. 

3. Εάν είστε έμπορος, η δωσιδικία είναι αποκλειστικά η έδρα του παρόχου. Έχουμε 
όμως επίσης το δικαίωμα, επιλεκτικά να ασκήσουμε αγωγή στην έδρα της 
επιχείρησής σας. 

4. Σε περίπτωση που μια διάταξη αυτών των διατάξεις χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, 
τότε δε θίγεται απ’ αυτό η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων. Οι συμβαλλόμενοι σε 
μια τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένοι, να συμβάλουν στη δημιουργία 
διατάξεων, μέσω των οποίων να επιτυγχάνεται νομικά έγκυρα ένα οικονομικό κατά 
το δυνατόν πλησίον της άκυρης διάταξης ερχόμενο αποτέλεσμα. Τα ανωτέρω 
ισχύουν αντίστοιχα για το κλείσιμο τυχόν κενών στη σύμβαση. 


