Αριθμ. Αίτησης:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στην Αργυρούπολη Αττικής σήμερα …………………………………….…………………..……… συνάπτεται η παρούσα σύμβαση μεταξύ 1) της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία FCA Capital Hellas Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων ( που αναφέρεται στο εξής ως « η Πωλήτρια » ),
που έχει αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 25054/02/Β/91/302 και έδρα στο Δήμο Αργυρούπολης οδός Λ. Βουλιαγμένης 580 Α και
νομίμως εκπροσωπείται, 2) του/των αγοραστή/τών ( που στο εξής αναφέρεται ως « ο Αγοραστής » ) και του/των εγγυητή/τών (που στο
εξής θα αναφέρεται ως « ο Εγγυητής » ), που προσδιορίζονται κατωτέρω και νομίμως εκπροσωπούνται. Με την παρούσα σύμβαση οι ως
άνω συμβαλλόμενοι, ύστερα από αίτηση του Αγοραστή που ενσωματώνεται στην παρούσα, συμφωνούν την πώληση του αυτοκινήτου που
περιγράφεται κατωτέρω από την Πωλήτρια στον Αγοραστή με παρακράτηση της κυριότητας υπό τους όρους και συμφωνίες της παρούσας:
Στοιχεία Σύμβασης:
Αρ. Σύμβασης Πωλήσεως:

Τίμημα Αγοράς
Αυτοκινήτου:

Χρηματοδοτούμενο
Ποσό:

Προκαταβολή:

Επιτόκιο

Στοιχεία Αυτοκινήτου ( Καινούργιου ή Μεταχειρισμένου ):
Κατασκευαστής:

Ημερομηνία Πιστοποιητικού:

Μοντέλο:

Αρ. Πιστοποιητικού:

Αριθμός Πλαισίου:

Τελωνείο:

Αρ. Κινητήρα:

Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας:

Κυλινδρισμός:

Αριθμός Πινακίδας:

Στοιχεία Πελάτη/ων :
Προσωπικά
Στοιχεία
Επώνυμο:

Αγοραστής (Α) ………….%

Αγοραστής (Β) …………%

Όνομα:
Πατρώνυμο:
Επάγγελμα:
Διεύθυνση:
Περιοχή / Πόλη:
Ταχ. Κώδικας:
Α.Δ.Τ. :
Α.Φ.Μ. :
Δ.Ο.Υ. :
Στοιχεία Εγγυητή :
Επώνυμο:

Περιοχή / Πόλη:

Όνομα:

Ταχ. Κώδικας:

Πατρώνυμο:

Α.Δ.Τ. :

Επάγγελμα:

Α.Φ.Μ.:

Διεύθυνση:

Δ.Ο.Υ.:

Eπί καινούργιου αυτοκινήτου

Αγοραστής (Γ) …………%

Η Πωλήτρια δήλωσε ότι έχει στην πλήρη, αποκλειστική, αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα καινούργιο Αυτοκίνητο πλήρες,
με τα διάφορα παρακολουθήματα, παραρτήματα και εξαρτήματά του , το οποίο περιγράφεται στη σελίδα 1 του παρόντος, το οποίο
απόκτησε με αγορά από την εταιρεία
. Το αυτοκίνητο αυτό , η Πωλήτρια εγγυάται και υπόσχεται
ελεύθερο από κάθε βάρος , χρέος, κατάσχεση συντηρητική , αναγκαστική, μεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση , ενεχυρίαση , οφειλή δημοσίων και
δημοτικών φόρων και τελών κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, οφειλές από κάθε είδους αυτοκινητικό ατύχημα, φιλονικία, διένεξη,
αμφισβήτηση , διεκδίκηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα. Το αυτοκίνητο αυτό η Πωλήτρια υπό τον όρο της διατηρήσεως της
κυριότητας, κατά τα κατωτέρω, το πωλεί, το παραχωρεί, το μεταβιβάζει και το παραδίδει κατά χρήση και μόνο, στον αφ’ετέρου
συμβαλλόμενο, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες .
Επί μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
Η Πωλήτρια δήλωσε ότι έχει στην πλήρη, αποκλειστική, αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πλήρες, με τα διάφορα παρακολουθήματα, παραρτήματα και εξαρτήματά τ ου , το οποίο περιγράφεται στη
σελίδα 1 του παρόντος. Το αυτοκίνητο αυτό , η Πωλήτρια εγγυάται και υπόσχεται ελεύθερο από κάθε βάρος , χρέος, κατάσχεση συντηρητική
, αναγκαστική, μεσεγγύηση , τρίτου εκνίκηση, ενεχυρίαση , οφειλή δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών κυκλοφορίας, δασμούς
τελωνείου, οφειλές από κάθε είδους αυτοκινητικό ατύχημα, φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση , διεκδίκηση και γενικά από κάθε νομικό
ελάττωμα. Το αυτοκίνητο αυτό η Πωλήτρια υπό τ ον όρο τ ης διατηρήσεως της κυριότητας, κατά τα κατωτέρω , το πωλεί, το παραχωρεί, το
μεταβιβάζει και το παραδίδει κατά χρήση και μόνο, στον αφ’ετέρου συμβαλλόμενο, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.
1. Το συνολικό τίμημα αγοράς του αυτοκινήτου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή όπως προσδιορίζεται στη σελίδα
1 του παρόντος (και που αποκαλείται εφεξής το «Τίμημα») ορίζεται το ποσό των ευρώ:
που αποτελείται από την αξία του
αυτοκινήτου που ανέρχεται σε:
, από συμβατικό τόκο πλέον κόστους εισπράξεως δόσεων που ανέρχεται σε:
, από τον ειδικό φόρο πολυτελείας (επί καινούργιου αυτοκινήτου) που ανέρχεται σε ευρώ
, από το φόρο
προστιθέμενης αξίας επί
α) της αξίας του αυτοκινήτου (εξαιρούνται τα αυτοκίνητα ειδικού καθεστώτος) β) των τόκων και του κόστους εισπράξεως δόσεων και γ) του
φόρου πολυτελείας (επί καινούργιου αυτοκινήτου) που ανέρχεται αντίστοιχα σε ευρώ:
σε ευρώ
και σε ευρώ

.
Η Πωλήτρια κατέβαλε στο τελωνείο Αθηνών κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αγοραστού τα τέλη ταξινόμησης (επί καινούργιου
αυτοκινήτου)
και τα οποία εισέπραξε σήμερα από τον Αγοραστή. Η Πωλήτρια πληρώθηκε σήμερα από τον Αγοραστή
,
σε μετρητά . Το δε υπόλοιπο του τιμήματος από
η Πωλήτρια δέχεται να το πληρωθεί από τον Αγοραστή και αυτός
υπόσχεται ότι θα το πληρώσει στην Πωλήτρια σε
τοκοχρεολυτικές δόσεις που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01 επισυναπτόμενο
στην παρούσα σύμβαση και υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση υπερημερίας, που εννοείται χωρίς καμία όχληση ή
επιταγή προς εκτέλεση, η καταβολή από τον Αγοραστή στην Πωλήτρια θα γίνει με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας μέχρι την τελική και
ολοσχερή εξόφληση τους. Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Πραγματικής Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως αυτό ορίζεται από την Κοινή Υπουργική
Απόφαση Ζ1- 699/23-6-2010 (ΦΕΚ Β917/2010) ορίζεται στο
% του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση απότομης και σημαντικής αλλαγής
των επιτοκίων της αγοράς (όπως π.χ. το επιτόκιο αναφοράς της αρμόδιας Κεντρικής Τράπεζας ή το μέσο κόστος δανεισμού ), η Πωλήτρια
διατηρεί το δικαίωμα ανάλογης αναπροσαρμογής του παρόντος ως προς το ονομαστικό επιτόκιο του υπόλοιπου δανείου καθώς και το
ποσοστό Σ.Ε.Π. Π.Ε. Η αναπροσαρμογή θα ανακοινώνεται γραπτώς στον Αγοραστή.
2. Η εξόφληση κάθε μίας από τις παραπάνω δόσεις θα γίνεται με την εμπρόθεσμη πληρωμή τους από τον Αγοραστή και θα αποδεικνύεται
είτε με την σχετική απόδειξη καταθέσεως του ποσού της δόσεως στον ειδικό λογ/σμό της Πωλήτριας στις συνεργαζόμενες τράπεζες, όπως
αυτές αναλύονται στο έντυπο «ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ» επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση και υπογραφόμενο από τους
συμβαλλόμενους , είτε στην περίπτωση συναλλαγματικών με τη σχετική απόδειξη πληρωμής της τράπεζας Alpha αποκλειομένου κάθε άλλου
αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου. Πληρωμή των ανωτέρω δόσεων πριν από τον συνομολογημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος χρόνο επιτρέπεται μόνο εφόσον ο Αγοραστής καταβάλει το σύνολο της αξίας των κατά την παράγραφο 1 του
παρόντος δόσεων μετ’ αφαίρεση προεξοφλητικού τόκου επί του ποσού των δόσεων υπολογιζόμενου επ΄ αυτών από την ημέρα προπληρωμής
μέχρι την ημέρα πληρωμής κάθε δόσεως και ισούμενου με τη διαφορά ανάμεσα στο υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό κατά την ημέρα της
εξόφλησης και την παρούσα αξία του υπολοίπου οφειλομένου ποσού κατά την ίδια ημέρα υπολογιζόμενη με την μέθοδο του ανατοκισμού.
Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας θα γίνεται με βάση το επιτόκιο με το οποίο εκείνη την ημέρα επιβαρύνει η Πωλήτρια τη σύναψη νέων
συμβάσεων πωλήσεως αυτοκινήτων με πίστωση του τιμήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορεί η προκύπτουσα παρούσα αξία να είναι
μικρότερη από το ανεξόφλητο μέρος της αξίας του αυτοκινήτου χωρίς τους συμβατικούς τόκους που έχουν ενσωματωθεί στις
προεξοφλούμενες δόσεις. . Ο Αγοραστής δικαιούται να προπληρώσει εφάπαξ το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της πίστωσης υπό τον
όρο ότι θα επιδώσει στην Πωλήτρια σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Ημερομηνία εξόφλησης είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την
παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω προειδοποίησης, αλλά αυτή η ημερομηνία
προπληρωμής θα συμπίπτει με μία ημερομηνία αποπληρωμής από τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης
της πίστωσης , η Πωλήτρια δικαιούται εύλογης και αντικειμενικά αιτιολογημένης αποζημίωσης για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση
με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης , υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για
το οποίο έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων. Η εν λόγω αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:
α) το 1% του ποσού της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της
συμφωνηθείσας λήξης της σύμβασης πίστωσης υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν το χρονικό αυτό διάστημα δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η
αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 % του ποσού της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα,
β) το ποσό των τόκων που θα είχε καταβάλει ο Αγοραστής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας
ημερομηνίας λήξης της σύμβασης πίστωσης. Η Πωλήτρια μπορεί να αξιώνει την εν λόγω αποζημίωση μόνον ως προς το ποσό της πρόωρης
εξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών. Σε περίπτωση τροποποίησης του άρθρου 16 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΖΙ-699/23-6-2010, η Πωλήτρια , εκτός τυχόν αντίθετης πρόβλεψης των νέων διατάξεων, θα δικαιούται να
προσδιορίσει την ανωτέρω αποζημίωση είτε βάσει των νέων διατάξεων, είτε βάσει τών ανωτέρω όρων της παρούσας παραγράφου
3. Σε περίπτωση εκδόσεως από την Πωλήτρια συναλλαγματικών που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε οφειλή του Αγοραστή σχέση έχουσα με
την παρούσα σύμβαση, συμφωνείται ότι η αποδοχή των εν λόγω συναλλαγματικών από τον Αγοραστή δεν αποτελεί εξόφληση ή ανανέωση
του χρέους ή μείωση των δικαιωμάτων της Πωλήτριας επί του αυτοκινήτου, αλλά απλά διευκόλυνση της πληρωμής της οφειλής για
μεγαλύτερη ασφάλεια της Πωλήτριας.
4. Μέχρι την τελική και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος που πιστώθηκε καθώς και μέχρι την ολοσχερή και προσήκουσα εκπλήρωση κάθε
άλλης οικονομικής υποχρέωσης του Αγοραστή που τυχόν απορρέει από το παρόν συμβόλαιο η κυριότητα του αυτοκινήτου παραμένει στην
Πωλήτρια, του Αγοραστή θεωρούμενου ότι το χρησιμοποιεί μέχρι τότε με παρακλητική σχέση και χωρίς να έχει το δικαίωμα να το μεταβιβάσει
με οποιονδήποτε νομικό τύπο, ακόμα και κατά την χρήση του. Αν, παρά ταύτα, το αυτοκίνητο περιέλθει για οποιονδήποτε λόγο στην κατοχή
και χρήση άλλου ή μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση από αυτήν που ο Αγοραστής δήλωσε στην αρχή του παρόντος, ο Αγοραστής έχει
υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην Πωλήτρια εγγράφως μέσα σε 24 ώρες από την επέλευσή του. Πάντως τέτοιες μεταβολές

συμφωνείται ρητώς ότι απαγορεύονται αν δεν έχει δοθεί προηγουμένως η έγγραφη συναίνεση της Πωλήτριας, τυχόν δε επέλευσή τους χωρίς
την εν λόγω προηγούμενη συναίνεση της Πωλήτριας αποτελεί, εφ’ όσον το επιθυμήσει η Πωλήτρια, λόγω λύσης (διαλυτική αίρεση) της
παρούσας σύμβασης και αφαίρεση του αυτοκινήτου με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος.

5. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ή μη προσήκουσας εκπληρώσεως ή σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε
όρου του παρόντος συμβολαίου (οι οποίοι όλοι συνομολογούνται και αναγνωρίζονται από τους ώδε συμβαλλόμενους κύριοι και ουσιώδεις),
ειδικότερα δε σε περίπτωση καθυστερήσεως από τον Αγοραστή της πληρωμής ακόμη και μίας δόσης κατά την οριζομένη στο παρόν για την
εξόφλησή της τακτή ημερομηνία η Πωλήτρια δύναται κατά την απόλυτη αυτής χρήση να καταστήσει από την επόμενη ημέρα ολόκληρη τη
χορηγηθείσα πίστωση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις.
Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής εκ μόνης της καθυστερήσεως περιέρχεται σε υπερημερία χωρίς όχληση και χωρίς
την συνδρομή του στοιχείου της υπαιτιότητας ως προς την καθυστέρηση, επερχομένων όλων των συνεπειών της υπερημερίας και ιδίως της
καταβολής τόκων υπερημερίας. Η Πωλήτρια στην περίπτωση αυτή δικαιούται να επιδιώξει την ικανοποίηση και είσπραξη της απαίτησής της
με κάθε νόμιμο τρόπο που ήθελε επιλέξει, χωρίς όμως να υποχρεούται να καλέσει προηγουμένως εγγράφως τον Αγοραστή να εξοφλήσει
ολόκληρη την οφειλή ή το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτής. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς η Πωλήτρια έχει δικαίωμα απέναντι του Αγοραστή:
Α) να απαιτήσει την καταβολή ολοκλήρου του οφειλομένου τιμήματος, το οποίο έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά τα
ανωτέρω, πλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων καθώς και κάθε άλλης οφειλής του Αγοραστή, ασκώντας όλα τα κατά τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας δικονομικά δικαιώματά της, περιλαμβανομένης της αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής βάσει του παρόντος, το
οποίο ο Αγοραστής αναγνωρίζει ως έγγραφη αναγνώριση οφειλής ορισμένου ποσού το ληξιπρόθεσμο του οποίου στο σύνολο του
αποδεικνύεται εκ της παρόδου μιας οποιασδήποτε εκ των ημερομηνιών καταβολής των ανωτέρω δόσεων, επιφυλασσομένου πάντως του
δικαιώματος της Πωλήτριας, προκειμένου περί απαιτήσεων της καλυπτομένων δια συναλλαγματικών, να απαιτήσει την πληρωμή των
αντιστοίχων συναλλαγματικών, κατά την κρίση της,
Β) να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε δηλοποίηση, ασκώντας τα δικαιώματα της από την παρακρατηθείσα κυριότητα
(και αν ακόμη είχε προηγουμένως απαιτήσει την πληρωμή του τιμήματος κατ’ άρθρο 532 Α.Κ.), να προβεί στην αφαίρεση του αυτοκινήτου
από τα χέρια του Αγοραστή και οποιουδήποτε τρίτου αποκλειομένου του δικαιώματος της επισχέσεως από τον Αγοραστή για οποιαδήποτε
αιτία. Σε περίπτωση αρνήσεως του Αγοραστή να παραδώσει στην Πωλήτρια το αυτοκίνητο θα θεωρείται ότι παρακρατεί αυτό παράνομα
έχοντας διαπράξει το αδίκημα της υπεξαίρεσης και ότι διαταράσσει την νομή της Πωλήτριας επί του ως άνω αυτοκινήτου και η Πωλήτρια θα
έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την αφαίρεση του αυτοκινήτου, ασκώντας όλα τα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικονομικά
δικαιώματά της, περιλαμβανομένης και της αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, ο δε Αγοραστής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
αποζημιώσει για κάθε θετική και αποθετική ζημιά την Πωλήτρια κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις. Στην περίπτωση που η Πωλήτρια
αφαιρέσει το αυτοκίνητο ή της το επιστρέψει ο Αγοραστής με τη θέλησή του, κάθε ποσό που έχει καταβληθεί στη Πωλήτρια μέχρι την
αφαίρεση ή την οικειοθελή επιστροφή του αυτοκινήτου, το κρατεί η Πωλήτρια για λογαριασμό της και για δικό της όφελος, λόγω
συμφωνημένης από τώρα αποζημιώσεώς της για την χρήση του αυτοκινήτου από τον Αγοραστή, και ως συμφωνημένη αποζημίωση για τη
μείωση της αξίας του αυτοκινήτου και για τις φθορές και τις βλάβες αυτού μέχρι την αφαίρεση του ή την οικειοθελή επιστροφή του,
επιτρεπομένης κατά την κρίση της Πωλήτριας, και της επιδιώξεως των μέχρι της αφαιρέσεως ληξιπρόθεσμων δόσεων του τιμήματος της
Πωλήτριας δικαιούμενης να επιδιώξει την είσπραξή τους με την έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και κάθε επιπλέον θετικής ή αποθετικής
ζημίας της Πωλήτριας μη καλυπτόμενης από το καταβληθέν μέρος του τιμήματος και την πώληση σε τρίτους του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου.
Στην περίπτωση όμως που η Πωλήτρια δεν επιτύχει την ανάληψη του αυτοκινήτου είτε διότι ο Αγοραστής αρνείται την παράδοσή του στην
Πωλήτρια διαπράττοντας έτσι το αδίκημα της υπεξαίρεσης κατά τα ρητώς ως ανωτέρω οριζόμενα, είτε διότι αυτό έχει εξ υπαιτιότητας του
Αγοραστή καταστραφεί, είτε διότι εξ υπαιτιότητας του Αγοραστή δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθεί και να αφαιρεθεί από αυτόν, ο Αγοραστής
αναγνωρίζει ότι οφείλει και υπόσχεται να καταβάλλει στην Πωλήτρια ως αποζημίωση εξαιτίας της ως άνω παράνομης και υπαίτιας
συμπεριφοράς του ποσόν ίσο με το ποσόν απάντων των ανεξόφλητων ακόμη και των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων του πιστούμενου τιμήματος
που έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά τα ανωτέρω, της Πωλήτριας δικαιούμενης να προσάγει το παρόν συμφωνητικό
στο δικαστήριο και να ζητήσει και να λάβει διαταγή πληρωμής που θα υποχρεώνει τον Αγοραστή στην πληρωμή όλων ανεξαρτήτως των μη
εξοφληθεισών από αυτόν δόσεων της πίστωσης μετά των τόκων υπερημερίας και των λοιπών εξόδων και επιβαρύνσεων χωρίς να αποκλείεται
το δικαίωμα της Πωλήτριας να επιδιώξει περαιτέρω αποζημίωσή της κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις. Η Πωλήτρια έχει το δικαίωμα να
προβαίνει σε σωρευτική άσκηση όλων των πιο πάνω δικαιωμάτων της για αποζημίωση της κατά τις πιο πάνω διακρίσεις και για συμφωνημένη
από τώρα ποινική ρήτρα, του Αγοραστή παραιτουμένου από κάθε αντίθετο δικαίωμά του. Οποιαδήποτε τυχόν, έστω και μακρά, ανοχή από
την Πωλήτρια παραβάσεως των όρων του παρόντος από τον Αγοραστή, δε συνεπάγεται ούτε τεκμηριώνει παραίτηση της Πωλήτριας ή
καταχρηστική άσκηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων της Πωλήτριας που απορρέουν από τον παρόντα όρο και μάλιστα των δικαιωμάτων
της που απορρέουν από την παρακρατηθείσα κυριότητα του αυτοκινήτου.
5.1 Η Πωλήτρια δικαιούται πάραυτα και χωρίς προηγούμενη όχληση του Αγοραστή να καταστήσει το σύνολο του οφειλομένου τιμήματος
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, και να προβεί σε σωρευτική άσκηση απάντων των ως άνω δικαιωμάτων της και στις εξής περιπτώσεις:
5.1.1 Στην περίπτωση που η περιουσία των συμβαλλομένων (αγοραστών και εγγυητή) ή ουσιώδη στοιχεία αυτής επιβαρυνθούν, κατασχεθούν
ή σφραγισθούν.
5.1.2 Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι (αγοραστές και εγγυητής) περιέλθουν σε κατάσταση παύσεως των πληρωμών ή τεθούν υπό
αναγκαστική διαχείριση, ή υπαχθούν υπό την διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών, ή υπό ειδική εκκαθάριση, ή υπό οιοδήποτε καθεστώς
διαχειρίσεως, ή υποβληθεί κατ΄ αυτών αίτηση περί των ανωτέρω.
5.1.3 Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι (αγοραστές και εγγυητής) απολέσουν ή υποστούν περιορισμό της ικανότητάς τους προς
δικαιοπραξία ή απολέσουν ή υποστούν περιορισμό της εξουσίας διαθέσεως της περιουσίας τους, καθώς και στην περίπτωση θανάτου του
Αγοραστή ή αγοραστών.
5.1.4 Στην περίπτωση που η επιχείρηση της αγοράστριας μεταβιβασθεί ή εκμισθωθεί εν όλω ή εν μέρη καθώς και στην περίπτωση που το
νομικό πρόσωπο της αγοράστριας λήξει, λυθεί, ή ληφθεί απόφαση για να λυθεί.
5.1.5 Στην περίπτωση που σφραγισθούν επιταγές εκδόσεως των συμβαλλομένων (αγοραστών και εγγυητή), ή συνταχθούν διαμαρτυρικά για
γραμμάτια ή συναλλαγματικές λόγω μη πληρωμής τους από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές και εγγυητή).

5.1.6 Στην περίπτωση που μειωθεί ουσιωδώς η εξασφάλιση της Πωλήτριας από τις ασφάλειες που έχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρασχεθεί
για την εξασφάλιση της οφειλής των συμβαλλομένων (αγοραστών και εγγυητή) προς την Πωλήτρια.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών: o Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από
την πίστωση του αυτοκινήτου άλλα ΟΧΙ και από την πώληση του αυτοκίνητου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος
2 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ζ1-699/2010, έτσι ώστε μεταξύ άλλων ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει στην
Πωλήτρια το χρεωστικό υπόλοιπο της Πίστωσης με τους επ’ αυτού δεδουλευμένους μέχρι την εξόφληση τόκους και τυχόν έξοδα χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης. Επί
υπερημερίας του Αγοραστή ως προς την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του μετά την υπαναχώρηση εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα επί υπερημερίας του ως προς την εξόφληση οποιασδήποτε δόσεως της πιστώσεως, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά της έκδοσης διαταγής πληρωμής, της καταγγελίας της σύμβασης, της αφαίρεσης του αυτοκινήτου κλπ
7. Ρητά συμφωνείται και ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι τα αποσπάσματα ή τα μηχανογραφημένα έντυπα ή τα φωτοαντίγραφα από τα
επίσημα έγγραφα που θα εκδίδει η Πωλήτρια και θα εμφανίζουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του πιστωμένου τιμήματος θα αποτελούν
πλήρη απόδειξη για το ποσόν των ανεξόφλητων δόσεων που οφείλει ο Αγοραστής στην Πωλήτρια, της Πωλήτριας δυναμένης να
καταχωρεί στον λογαριασμό του Αγοραστή οιασδήποτε φύσεως έξοδα που αφορούν την σύμβαση αυτή, εφόσον βεβαίως το ύψος
των εξόδων αυτών αποδεικνύεται με οποιοδήποτε προβλεπόμενο από τον Κ.Πολ.Δ. αποδεικτικό μέσο.
8. Ο Αγοραστής εφόσον το επιθυμεί έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα με απλή έγγραφη αίτησή του προς την Πωλήτρια η οποία θα
φέρει υπογραφή υπαλλήλου της ότι την παρέλαβε, να ζητεί να πληροφορηθεί την πορεία του λογαριασμού του και το ακριβές
υπόλοιπο αυτού. Η Πωλήτρια εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή της ως άνω αίτησης οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τον Αγοραστή για το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δόσεών του και την εν γένει πορεία του
λογαριασμού του, ο δε Αγοραστής δικαιούται μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από την ως άνω ενημέρωσή του να
προβάλλει με έγγραφη δήλωσή του προς την Πωλήτρια η οποία θα φέρει υπογραφή υπαλλήλου της ότι την παρέλαβε, οιαδήποτε
αντίρρησή του, σε περίπτωση δε που δεν το πράξει θεωρείται ότι ουδεμία αντίρρηση έχει ή διατηρεί για την πορεία του λογαριασμού
του και το ακριβές ποσόν των ανεξόφλητων δόσεών του, και ότι αναγνωρίζει το ακριβές αυτό ποσόν των ανεξόφλητων δόσεών του.
9. Τα πάσης φύσεως έξοδα στα οποία τυχόν θα υποβληθεί η Πωλήτρια στην εκτέλεση του παρόντος συμφωνητικού για την
διασφάλιση των απαιτήσεών της ενδίκως ή και εξωδίκως (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων των αμοιβών δικηγόρων
και δικαστικών επιμελητών) βαρύνουν τον Αγοραστή και είναι καταβλητέα από αυτόν εντόκως από την ημέρα πληρωμής τους, η δε
Πωλήτρια δικαιούται να χρεώσει με τα έξοδα αυτά τον λογαριασμό του Αγοραστή.
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στην κατοχή του Αγοραστή του πωλούμενου αυτοκινήτου και μέχρι της ολοσχερούς
εξοφλήσεως του τιμήματος και της μεταβιβάσεως της κυριότητας στον Αγοραστή απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε προσθήκη,
αφαίρεση ή μετατροπή στο πωλούμενο αυτοκίνητο. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες αποτελεί σοβαρότατη παράβαση της
συμβάσεως που δικαιολογεί την εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος και δημιουργεί υποχρέωση του Αγοραστή προς
αποζημίωση της Πωλήτριας για οποιαδήποτε ζημία της περιλαμβανομένων και των τυχόν αποζημιώσεων, φορολογικών
υποχρεώσεων ή προστίμων που τυχόν θα υποχρεωθεί η Πωλήτρια να καταβάλει εξαιτίας της παραβάσεως αυτής. Ο Αγοραστής για
κάθε τυχόν βλάβη ή επισκευή του πωλούμενου αυτοκινήτου υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των τεχνικών της
Πωλήτριας, με την επιφύλαξη δε την οριζομένων ανωτέρω, οποιαδήποτε επισκευή ή προσθήκη επωφελής , αναγκαία ή πολυτελής
παραμένει προς όφελος του αυτοκινήτου και της Πωλήτριας. Ο Αγοραστής μέχρι να εξοφλήσει τελικώς και ολοσχερώς το τίμημα που
πιστώθηκε, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του, που απορρέει από το παρόν συμφωνητικό, έχει την υποχρέωση να
διαφυλάσσει, να συντηρεί και να επιδιορθώνει με έξοδά του το αυτοκίνητο και επίσης να διατηρεί το αυτοκίνητο σε αρίστη
κατάσταση έχοντας ευθύνη απέναντι στην Πωλήτρια για κάθε φθορά, βλάβη ή απώλεια του, ακόμα και εκ τύχης και να πληρώνει
εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του όπως επίσης και κάθε άλλο φόρο ή τέλος ή πρόστιμο, που βαρύνει το αυτοκίνητο. Σε
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας από τον Αγοραστή, μπορεί να τα πληρώσει η Πωλήτρια και να ασκήσει
τα ανωτέρω συνομολογηθέντα δικαιώματά της είτε για την είσπραξη της οφειλής, είτε για την αφαίρεση του αυτοκινήτου με τη
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος. Επίσης, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να
ειδοποιήσει αμέσως με έγγραφο την Πωλήτρια σε περίπτωση βλάβης ή δυστυχήματος ή συντηρητικής κατασχέσεως ή αντιποιήσεως
δικαιώματος τρίτου επί του αυτοκινήτου.
11. Το αυτοκίνητο έχει ασφαλισθεί σήμερα υπέρ της Πωλήτριας με φροντίδα της τελευταίας και είναι υποχρέωση του Αγοραστή να
παραμείνει έτσι ασφαλισμένο με τις καλύψεις που αναφέρονται στο αρχικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μέχρι την τελική και ολοσχερή
εξόφληση του τιμήματός του, καθώς και οποιαδήποτε άλλης οφειλής του, που πηγάζει από το παρόν, σε ασφαλιστική εταιρεία της
επιλογής της Πωλήτριας. και με έξοδα του Αγοραστή. Δεδομένου ότι η παραπάνω ασφάλιση γίνεται προς κάλυψη του ασφαλιστικού
συμφέροντος της Πωλήτριας, ο Αγοραστής δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να προβεί δαπάναις του σε επαύξηση των ασφαλιστικών
καλύψεων, στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία, η δε Πωλήτρια δικαιούται να απαιτήσει από τον Αγοραστή να μεριμνήσει ο ίδιος για την
συνομολόγηση της παραπάνω ασφαλίσεως σε εταιρεία της επιλογής της Πωλήτριας. Ο Αγοραστής καμία αξίωση δεν έχει κατά της
Πωλήτριας σε περίπτωση μη ασκήσεως εκ μέρους της του δικαιώματός της για τις με δαπάνες του Αγοραστή, διατήρηση της
καλύψεως
του ασφαλιστικού της συμφέροντος. Ειδικότερα, το αυτοκίνητο έχει ασφαλισθεί και θα παραμείνει ασφαλισμένο για ατυχήματα σε
τρίτα πρόσωπα και υλικές ζημιές αυτών (πράγματα τρίτων) μέχρι των αντίστοιχων ποσών που ορίζονται εκάστοτε βάσει του Ν.
489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, καθώς και εκείνων που θα προβλέπει
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθοριζομένων κατωτάτων ορίων αποζημιώσεως τρίτων
που θα προκύψουν με Υπουργική Απόφαση κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεώς του. Η ασφάλιση αυτή
περιλαμβάνει επίσης την ασφάλιση των επιβατών του αυτοκινήτου από ατύχημα, την ευθύνη του οποίου φέρει ο οδηγός αυτού ως
και όλες τις ανωτέρω καλύψεις για την ευθύνη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση κλοπής (Αυτογνώμονος αφαίρεσης). Επίσης στο ανωτέρω
ασφαλιστήριο αυτοκινήτου θα συμπεριληφθεί και η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία της αξίας αντικαταστάσεως αυτού
συνεπεία πυρός και ολικής κλοπής που ίσχυε κατά την ημέρα αγοράς του. Ειδικότερα συνομολογείται ότι έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο
συμβόλαιο , το οποίο θα ανανεώνεται κάθε εξάμηνο μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του Αγοραστή προς
την Πωλήτρια και της υπογραφής της κατά την παράγραφο 12 της παρόντος πράξεως. Η ανανέωση θα γίνεται ένα μήνα πριν τη λήξη
κάθε εξάμηνης ασφαλιστικής περιόδου με την καταβολή εκ μέρους του Αγοραστή των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική εταιρεία. Οι

συμβαλλόμενοι συνομολογούν ότι ο Αγοραστής κατέβαλε σήμερα στην ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία το ποσό που απαιτείται για
την εξόφληση των ασφαλίστρων της πρώτης εξαμήνου περιόδου ασφαλίσεως .Αν επέλθει κάποιος από τους ασφαλιζόμενους
κινδύνους σε βάρος του ίδιου του αυτοκινήτου, η Πωλήτρια ως δικαιούχος όλων εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δικαιωμάτων,
άλλως ως εκδοχέας βάσει εκχωρήσεως που γίνεται με το παρόν συμβόλαιο, θα εισπράξει απ' ευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία
ολόκληρο το οφειλόμενο για τον εν λόγω κίνδυνο ασφάλισμα και αφού παρακρατήσει από αυτό τα οποιαδήποτε ποσά της οφείλει
ο Αγοραστής τόσο από το τίμημα της πώλησης, όσο και από οποιαδήποτε άλλη αιτία του παρόντος, θα αποδώσει στον Αγοραστή το
οποιοδήποτε υπόλοιπό του.
Ομαδική Ασφάλιση (AXA)
Σε περίπτωση αίτησης του αγοραστή για την ασφαλιστική κάλυψη, που αφορά CPI–Ασφάλεια Δανείου για Ασφάλεια Ζωής, Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας, Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας και Ακούσιας Ανεργίας, με Τιμή Ασφάλειας Δανείου μετρητοίς που
ανέρχεται στο ποσό
€ ή και για ασφαλιστική κάλυψη που αφορά GAP – Κάλυψη Ολικής Απώλειας και συνίσταται σε
συμπληρωματική κάλυψη ασφάλειας αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής απώλειας (GAP Index) με Τιμή Κάλυψη Ολικής Απώλειας μετρητοίς
που ανέρχεται στο ποσό
€ με την υπογραφή του παρόντος ο αγοραστής δηλώνει ότι ενημερώθηκε πλήρως για τους όρους
της ασφάλισης και τις καλύψεις καθώς και για το ποσό ασφάλισης και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ο αγοραστής δηλώνει υπεύθυνα ότι παρέλαβε τους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος και τα υποδείγματα των Δηλώσεων
Υπαναχώρησης/ Εναντίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Βεβαιώνει επίσης ότι πληρεί τα κριτήρια για τη συμμετοχή
του στην ως άνω ασφάλιση, κατά τους όρους αυτής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω ποσά είναι μηδενικό, τότε δεν ισχύει και η
αντίστοιχη κάλυψη.
12. Με την εξόφληση και της τελευταίας δόσης του τιμήματος, καθώς και οποιασδήποτε άλλης οφειλής του Αγοραστή που πηγάζει από το
παρόν και υπό την προϋπόθεση προσκομίσεως στην Πωλήτρια των δύο τελευταίων αποδείξεων που καλύπτουν τις δύο τελευταίες δόσεις
του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος τιμήματος, ο Αγοραστής γίνεται κύριος του αυτοκινήτου και η Πωλήτρια έχει την υποχρέωση να
υπογράψει πράξη εξόφλησης του τιμήματος και περιελεύσεως της κυριότητας του στον Αγοραστή, τον οποίο θα βαρύνουν τα σχετικά έξοδα
(ταχυδρομείο, διεκπεραίωση, κτλ.) .
13. Τα τυχαία γεγονότα και όλα τα ατυχήματα ή δυστυχήματα σε πρόσωπα που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο ή μη και σε ζώα ή πράγματα
γενικά, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Αγοραστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε αποζημίωση γι’ αυτούς τους λόγους, η δε
Πωλήτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της και διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της αναγωγής κατά του Αγοραστή σε περίπτωση που
υποχρεωθεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τις παραπάνω αναφερόμενες αιτίες.
14. Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος δηλώνει ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την Πωλήτρια την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε
οικονομικής υποχρέωσης του Αγοραστή που απορρέει από την παρούσα σύμβαση πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά
την εκπλήρωση από του Αγοραστή ( Πρωτοφειλέτη ) όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την παρούσα
σύμβαση ενεχόμενος εις ολόκληρων με τον Αγοραστή ως αυτοφειλέτης και ευθυνόμενος ανεξαρτήτως από το νομότυπο της υποχρεώσεως
που έχει αναλάβει ο Αγοραστής.
Ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα να προτείνει, κατά το άρθρο 853ΑΚ, ενστάσεις
του Αγοραστή κατά της Πωλήτριας. Επίσης ο Εγγυητής παραιτείται έναντι της Πωλήτριας του δικαιώματος να ασκήσει τα τυχόν δικαιώματα
από αναγωγή που θα έχει κατά του Αγοραστή, εφόσον θα υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο από τη συνομολογούμενη απαίτηση της Πωλήτριας.
Επίσης ο Εγγυητής παραιτείται έναντι της Πωλήτριας του δικαιώματος της υποκαταστάσεως του στα παρεπόμενα εμπράγματα δικαιώματα
της Πωλήτριας, έστω και αν η απαίτηση της εξοφληθεί ολοσχερώς από αυτόν. Ο Εγγυητής δεν ελευθερώνεται, έστω και αν για οποιανδήποτε
λόγο που βαρύνει ή όχι την Πωλήτρια κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή της από τον Αγοραστή, ούτε αν η Πωλήτρια για οποιονδήποτε λόγο
παραιτήθηκε από ασφάλειες υπέρ της απαιτήσεώς της ,παρέχει δε από ανεκκλήτως την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στην Πωλήτρια να
παραιτείται οποτεδήποτε από τις εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή ενοχικές, που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν. Τυχόν απόσβεση της κυρίας
οφειλής χωρίς να ικανοποιηθεί η Πωλήτρια ( άρθρο 864 Α.Κ ) ή τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια για την ανάληψη ή τη συνέχιση από την
Πωλήτρια της δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεώς της ( άρθρα 866 –868 Α.Κ ) συμφωνείται ότι δεν αποτελούν λόγο ελευθερώσεως του
Εγγυητή. Κάθε αναγνώριση της οφειλής που θα γίνει στο μέλλον από τον Αγοραστή υποχρεώνει και τον Εγγυητή, ο οποίος αποδέχεται
απότώρα τη μεταβολή οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή.
15. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, ο Αγοραστής κατόπιν συμφωνίας με την Πωλήτρια, κατέβαλε σήμερα σε αυτήν το ποσό
των……………………….. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στις εύλογες διαχειριστικές δαπάνες στις οποίες προέβην εξ ιδίων η Πωλήτρια για την
αξιολόγηση της χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού σταδίου και το ποσό των
ευρώ προς κάλυψη των
εξόδων παράδοσης και μέρους του διοικητικού κόστους για τη μεταβίβαση του πωλουμένου αυτοκινήτου (επί καινούργιου αυτοκινήτου).
16. Συμφωνίες που δεν αναφέρονται εδώ είναι άκυρες και χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
17. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των δικών περί την εκτέλεση οι
συμβαλλόμενοι ορίζουν αποκλειστικώς αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών, οποιαδήποτε και αν είναι η κατοικία του Αγοραστή,
δικαιούμενης όμως της Πωλήτριας και μόνο, να απευθυνθεί και σε άλλα αρμόδια δικαστήρια.
18. Ο Αγοραστής διορίζει από τώρα, αντίκλητό του/ την ……………………………………………………….. του……………………………………………………………,
κάτοικο…………………………..…………………………………………………………..……..… ή και την/τον …….…………………….………………………………………………….
του…………………………………………………….……………………κάτοικο……………………………………………………..……………………………
και
σε
περίπτωση
αδυναμίας σε αυτόν για οποιοδήποτε λόγο, τον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας, στους οποίους η Πωλήτρια θα δικαιούται να
κοινοποιεί όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά με την εκτέλεση ή τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, καθώς και όλες τις σχετικές δικαστικές
αποφάσεις.
19.1 Επί καινούργιου αυτοκινήτου
Ο Αγοραστής δήλωσε ότι παρέλαβε το παραπάνω αυτοκίνητο μόνο στη χρήση του, ότι το εξέτασε προηγουμένως και σχολαστικός με
εξειδικευμένα πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του και το βρήκε να είναι απολύτως καινούργιο, σε άψογη κατάσταση εμφάνισης και
λειτουργίας, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και ελλείψεις ιδιοτήτων και απολύτως κατάλληλο για το σκοπό που το προορίζει, συμφωνημένου
ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση , η ευθύνη της Πωλήτριας σε περίπτωση υπάρξεως κατασκευαστικού ελαττώματος στο πωλούμενο πράγμα
περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση του ελαττώματος στο συνεργείο της ή σε συνεργείο που θα υποδείξει αυτή, με την
προϋπόθεση διαπιστώσεως του ελαττώματος από τεχνικούς της Πωλήτριας αποκλειόμενης ρητώς κάθε περαιτέρω ευθύνης της Πωλήτριας
από οποιονδήποτε άλλο λόγο, τόσο για θετικές όσο και αποθετικές ζημιές από την πιο πάνω αιτία, σύμφωνα με τους λεπτομερείς όρους που
αναγράφονται σε ειδικό φυλλάδιο εγγυήσεως που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Ο Αγοραστής δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα
παραπάνω δηλώθηκαν.
19.2 Επί μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
Ο Αγοραστής δήλωσε ότι παρέλαβε το παραπάνω αυτοκίνητο μόνο στη χρήση του, ότι το εξέτασε προηγουμένως και σχολαστικός με
εξειδικευμένα πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του και το βρήκε να είναι σε καλή κατάσταση εμφάνισης και λειτουργίας, με κριτήριο
πάντοτε το γεγονός ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι μεταχειρισμένο, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και ελλείψεις ιδιοτήτων μη θεωρουμένων

ως πραγματικών ελαττωμάτων των φθορών που δικαιολογούνται από τη μέχρι τούδε χρήση του αυτοκινήτου, των οποίων έλαβε γνώση ο
Αγοραστής αποκλειόμενης ως εκ τούτου ρητώς κάθε ευθύνης της Πωλήτριας τόσο για θετικές όσο και για αποθετικές ζημιές από πραγματικά
ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθείσων ιδιοτήτων του πωλούμενου αυτοκινήτου. Ο Αγοραστής δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα
παραπάνω δηλώθηκαν.
20. Εάν οι αγοραστές είναι περισσότεροι από έναν (αναφερόμενοι στο εξής ως ο « Αγοραστής»), ευθύνονται έναντι της Πωλήτριας
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο και καθένας εξ αυτών διορίζεται αντιπρόσωπος και αντίκλητος των άλλων για όλες τις σχέσεις και δηλώσεις
προς και από την Πωλήτρια που αφορούν την παρούσα σύμβαση, περιλαμβανομένων των επιδόσεων εισαγωγικών δίκης δικογράφων. Κάθε
ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε εξ αυτών θα θεωρείται ως ενέργεια ή παράλειψη και των άλλων και συνεπάγεται όλες τις συνέπειες
ως εάν επρόκειτο για ενέργεια ή παράλειψη όλων των αγοραστών, όλα δε τα δικαιώματα καθενός εξ αυτών μόνο από κοινού με τους άλλους
μπορούν να ασκηθούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ασκηθούν από καθένα εξ αυτών χωριστά.

Η Πωλήτρια δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ασκεί τα δικαιώματά της και χωριστά κατά οποιουδήποτε εκ των αφ ετέρου
συμβαλλομένων, κάθε δε καταβολή ή παροχή προς αυτήν από οποιονδήποτε εκ των αφ ετέρου συμβαλλομένων μπορεί η Πωλήτρια να την
αποκρούσει ως μη προσήκουσα, αν δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη καταβολή ή παροχή και των άλλων εκ των αφ ετέρου
συμβαλλομένων ή να την αποδεχθεί καταλογίζοντας την στις υποχρεώσεις οποιουδήποτε εξ αυτών.
21. Το παρόν μόνον εγγράφως μπορεί να τροποποιηθεί. Κάθε τυχόν τροποποιητική συμφωνία μόνον εγγράφως μπορεί να αποδειχθεί,
αποκλειομένου ακόμη και του όρκου, ακόμη και σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου. Η εκ μέρους της Πωλήτριας έστω και μακρά ανοχή
παραβάσεων του παρόντος από τον Αγοραστή ή η είσπραξη δόσεων μεταγενεστέρων καίτοι υφίστανται ανεξόφλητα προγενέστερα, σε καμία
περίπτωση δεν δηλώνει ή τεκμηριώνει μεταξύ άλλων κυρίως παράταση πληρωμής από την Πωλήτρια ή παραίτηση της Πωλήτριας από τα εκ
της κυριότητας και νομής δικαιώματά της ή μείωση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων της Πωλήτριας.
Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Η FCA CAPITAL HELLAS Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων (εφεξής η «η Πωλήτρια») δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής τα «Δεδομένα») που εσείς δίνετε (εφεξής τα «Υποκείμενα») κατά την υποβολή αίτησης ή/και την
εκτέλεση σύμβασης για αγορά ειδών με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας .Η Πωλήτρια ενημερώνει με την παρούσα
τα Υποκείμενα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο ανωτέρω πλαίσιο.
1.
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία είναι η FCA CAPITAL HELLAS
Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων, που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης 580Α, Τ.Κ. 16452. Η Πωλήτρια
έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr.gr@fcagroup.com
2.
Σκοπός επεξεργασίας
Η Πωλήτρια δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα,
SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας) για τους ακόλουθους
σκοπούς:
(α)
για την αξιολόγηση της αίτησης του Υποκειμένου για την αγορά ειδών με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας
, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου,
(β)
για την εκτέλεση της σύμβασης για την αγορά ειδών με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας ανάμεσα σε εσάς
και την Πωλήτρια ,
(γ)
για την διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της Πωλήτριας σύμφωνα με το
έννομο συμφέρον της Πωλήτριας,

(δ)
για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών της Πωλήτριας με το Υποκείμενο, και για αποδεικτικούς σκοπούς,
υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου,
(ε)
για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού αναφορικά με
την παροχή εμπορικών υπηρεσιών από την Πωλήτρια , ή την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του
Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ"),
(στ)
για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Πωλήτρια, καθώς και σε συνεργαζόμενες
με αυτές εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ασφάλισης που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών
επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον
όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ Τρίτων"),
(ζ)
για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της Πωλήτριας,
(η)
για την προάσπιση των συμφερόντων της Πωλήτριας, και
(θ)
για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές.
3. Νομική βάση επεξεργασίας και συνέπειες σε περίπτωση μη παροχής των Δεδομένων

Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(β) εκτέλεση της σύμβασης, και 2(δ) καταγραφή και
αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για αποδεικτικούς σκοπούς, είναι απαραίτητη για την σύναψη ή/και εκτέλεση της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών, και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, η Πωλήτρια δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει
σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(ζ) εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων και 2(θ) πρόληψη, αποτροπή και καταστολή
παράνομων πράξεων σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της Πωλητριας, με τις έννομες
υποχρεώσεις της, και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, η Πωλητρια δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει
σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(δ) διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών, και 2(θ) προάσπιση συμφερόντων της
Πωλητριας, βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Πωλητριας και το Υποκειμένο μπορεί να εναντιωθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία
με βάση το έννομο συμφέρον του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(ε) μάρκετινγκ και 2(στ) μάρκετινγκ τρίτων, βασίζεται στην ρητή σας συναίνεση, την οποία
μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.
4. Αποδέκτες των Δεδομένων
Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από: (α) την Πωλήτρια και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, στις οποίες η
Πωλήτρια αναθέτει την επεξεργασία των Δεδομένων για λογαριασμό της σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις,
εγγυήσεις και κανόνες και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ, όπως η μητρική της, θυγατρικές ή συνδεδεμένες
εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της διεκπεραίωσης οχημάτων, της ασφάλισης, της διαφήμισης και του
μάρκετινγκ, αλλά και σε κρίσιμους για την λειτουργεία της Πωλήτριας τομείς, όπως ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών
μηχανογράφησης, συμβούλους, δικηγόρους, κ.α., (γ) τους εξουσιοδοτημένους διανομείς κατασκευαστών ή άλλους εμπόρους
αυτοκινήτων που υποδεικνύει το Υποκείμενο, , (δ) τις αρμόδιες αρχές ή τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την
συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών από δημόσιες αρχές ή την άσκηση δικαιώματος της Πωλήτριας ενώπιον
των δικαστικών αρχών.
5.
Μεταβίβαση των Δεδομένων εκτός ΕΟΧ
Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Πωλήτρια μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της
Πωλήτριας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των Δεδομένων. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται
εκτός του ΕΟΧ, η Πωλήτρια θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα και εγγυήσεις για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των
Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που
έχει υιοθετήσει η ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.
6. Τήρηση των Δεδομένων
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(β) εκτέλεση της σύμβασης, και 2(γ)
ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Πωλήτρια για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση
των σκοπών αυτών και την παρέλευση κάθε προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των
ανωτέρω σκοπών. Η Πωλήτρια μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για
την προστασία των συμφερόντων της Πωλήτριας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή των εμπορικών
υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της
αίτησης και 2(γ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Πωλήτρια για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την λήψη τους.
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό 2(δ) καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για
αποδεικτικούς σκοπούς, θα τηρούνται από την Πωλήτρια για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την παρέλευση κάθε
προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των σκοπών 2 (β), 2 (ζ) και 2 (η). Τα Δεδομένα που
τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2 (ε) και 2 (στ) θα τηρούνται από την Πωλήτρια από την στιγμή που το Υποκείμενο παρέχει
την συγκατάθεσή του μέχρι την στιγμή που θα την ανακαλέσει. Εφόσον το Υποκείμενο ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, τα Δεδομένα
δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Πωλήτρια, ειδικότερα
όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Πωλήτρια που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία
αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια επιβλέπουσα Αρχή.

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Για την σύναψη και εκτέλεση σύμβασης παροχής εμπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Υποκειμένου και της Πωλήτριας, απαιτείται η
αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα του Υποκειμένου Η αυτοματοποιημένη λήψη
απόφασης βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα, τα οποία με βάση την συλλογή πληροφοριών από την προηγούμενη εμπειρία παρέχουν
ποσοτικές εκτιμήσεις της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων του Υποκειμένου. Οι πιθανότητες αθέτησης μεταφράζονται σε
“πιστωτικό σκορ”, σύμφωνα με το οποίο τα Υποκείμενα κατατάσσονται κατά επικινδυνότητα, χωρίς να προσδιορίζεται ρητά η
πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Επί της απόφασης που θα ληφθεί αυτοματοποιημένα το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα
να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις.
8. Τα δικαιώματα του Υποκειμένου
Το Υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
1.

Το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λάβει από την Πωλήτρια ενημέρωση για το
κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχει πρόσβαση σε αυτά.

2.

Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να
λάβει διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι
νόμιμο.
Το δικαίωμα περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
Το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τα Δεδομένα σε
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσει τα
Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους.
Το δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκλησης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία
των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για σκοπούς
Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ τρίτων, εφόσον συμβαίνει αυτό.
Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.

3.
4.

5.

6.

9.Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των Δεδομένων
Αφού διάβασα και κατάλαβα την Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα
1.

Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Πωλητρια για την αξιολόγηση της αίτησής μου για την αγορά ειδών
με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας, όπως ορίζεται στο σημείο 2(α) της παρούσας Ενημέρωσης για τα
Προσωπικά Δεδομένα.

2.

Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Πωλητρια για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των
συναλλαγών της Πωλήτριας με το Υποκείμενο, και για αποδεικτικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο σημείο 2(δ) της παρούσας
Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα

3. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τις συνεργαζόμενες με την Πωλήτρια εταιρείες που ενεργούν για
λογαριασμό της Πωλήτριας σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες όπως ορίζονται στο
σημείο 4 της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ
Όπως ορίζονται στο σημειο 5 της παρουσας ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα

4.

Έχοντας ενημερωθεί κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα όσον αφορά το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης σχετικά με την
επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, δηλώνω
ότι □ ΣΥΝΑΙΝΩ / □ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ στο να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ή/ και τρίτους
κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της. Τυχόν άλλα προσωπικά μου δεδομένα που θα συλλεγούν από εμένα ή/και τρίτους (π.χ
ιατρούς) θα μπορούν να διαβιβαστούν στην Ασφαλιστική εταιρεία ή/και σε τρίτους κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στο
πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει δοθεί από εμένα η σχετική εξουσιοδότηση στους
εν λόγω τρίτους, εφόσον εγκριθεί η αίτησή μου από την Πωλήτρια

5.

Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Πωλητρια για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και
την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού αναφορικά με την παροχή εμπορικων υπηρεσιών από την Πωλήτρια, ή
την διενέργεια ερευνών αγοράς, όπως ορίζεται στο σημείο (ε) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι
ανάκλησης της συγκατάθεσης.

6.

Στην επικοινωνία των προσωπικών μου δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Πωλήτρια, καθώς και σε
συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ασφάλισης που θα τα επεξεργάζονται για
την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την
διενέργεια ερευνών αγοράς, όπως ορίζεται στο σημείο (στ) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι
ανάκλησης της συγκατάθεσης.

22. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τη σύμβαση αυτή, ο Αγοραστής μπορεί να απευθύνεται
στην Πωλήτρια, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Λ.Βουλιαγμένης 580Α, Αργυρούπολη Αθήνα, τηλέφωνο 210-9988711, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομεί : fgacapital@fcagroup.com. Περαιτέρω, για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του

ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απευθυνόμενος ενδεικτικά , στο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας
144, 11471 Αθήνα.
23. Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, να ακυρώσουν και
γενικά να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για ό,τι αναφέρεται στα άρθρα 178, 179
και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή τους κατά του κύρους της παρούσας σύμβασης.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε και παραδόθηκε το παρόν είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή , σε αντίστοιχα αντίγραφα
όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Πωλήτρια
ως
εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος.

