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Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων και 

προϋποθέσεων. 

 Εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται το αντίθετο, τα πνευματικά δικαιώματα για το κείμενο, τις 

εικόνες, το γραφικό ή οπτικοακουστικό περιεχόμενο που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν 

στην Iveco, τις θυγατρικές της, τις εταιρείες του CNH Industrial Group ή χρησιμοποιούνται με άδεια 

τρίτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή χρήση αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πινακίδες ονομάτων μοντέλου και τα εταιρικά 

λογότυπα και τα εμβλήματά της. 

 Εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται το αντίθετο, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα που 

χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Iveco, σε εταιρείες του CNH Industrial Group, 

στις θυγατρικές του ή χρησιμοποιούνται με άδεια τρίτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, 

τροποποίηση ή χρήση αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.  

 Σας ενημερώνουμε ότι ούτε αυτός ο ιστότοπος, ούτε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει δεν παρέχει ή 
θεωρείται ότι παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο άδεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην Πνευματική 
Ιδιοκτησία της Iveco. 

 Ενώ έχει δοθεί εύλογη προσοχή στη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχει αυτός ο 

ιστότοπος, η Iveco δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την 
πληρότητα, τη χρησιμότητα ή την καταλληλότητά τους για οποιουδήποτε είδους χρήση από τους 
χρήστες και απορρίπτει ρητώς την ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις.  

 Ορισμένες από τις πληροφορίες για προϊόντα, τις απεικονίσεις και τις εικόνες που περιέχει αυτός ο 

ιστότοπος μπορεί να έχουν προετοιμαστεί για γενική χρήση σε ιστότοπους της Iveco που διατηρούνται 
σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, ορισμένες από τις πληροφορίες ή/και τις 
υπηρεσίες ή/και τα παρελκόμενα που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες ή τα οποία, προκειμένου 

να ικανοποιήσουν τη ζήτηση της τοπικής αγοράς ή τους ρυθμιστικούς ελέγχους σε αυτές τις χώρες, 
ενδέχεται να διατίθενται μόνο σε διαφορετικές προδιαγραφές ή διαμορφώσεις. 

 Εάν ενδιαφέρεστε για οποιοδήποτε μοντέλο οχήματος, βαφή, επιλογή ή αξεσουάρ που εμφανίζεται 

στον ιστότοπο και δεν είστε βέβαιοι για τη διαθεσιμότητα ή τις προδιαγραφές του στην περιοχή σας, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα OK Trucks μέσω της ενότητας "Contact Us" (Επικοινωνήστε 

μαζί μας) ή/και τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που αναφέρεται στην ενότητα "Local Partner" 
(Τοπικός συνεργάτης) για το σχετικό προϊόν, για πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες λεπτομέρειες 
στην περιοχή σας.  

 Όλες οι τιμές που καθορίζονται είναι οι προτεινόμενες τιμές λιανικής. Οι τιμές ισχύουν κατά το χρόνο 
της δημοσίευσης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 

 Η Iveco δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη σε σχέση με την πρόσβαση αυτού του ιστότοπου από 

τους χρήστες ή τη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου από αυτούς. 

 Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους δίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για τη 

διευκόλυνση του χρήστη και δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση σε σχέση με αυτούς τους 

ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους και απορρίπτεται ρητώς κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτούς. 


