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Άρθρο 1 - Ορισμοί
Εκχώρηση : η ρητή δήλωση της vidaXL προς τον Αγοραστή ότι η δημοπρασία στην οποία ο Αγοραστής έχει
υποβάλει προσφορά έχει εκχωρηθεί στον Αγοραστή. Αυτή η δήλωση μπορεί να σημαίνει ότι έχει αποσταλεί
επιβεβαίωση μέσω email,
Δημοπρασία : η διαδικτυακή δημοπρασία που προσφέρει η vidaXL στον Ιστότοπο Δημοπρασιών,
Όροι και Προϋποθέσεις Δημοπρασιών : αυτοί οι γενικοί όροι δημοπρασιών,
Ιστότοπος Δημοπρασιών : ο δικτυακός τόπος που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση vidaxl.gr και οποιοσδήποτε
άλλος ιστότοπος αφιερωμένος στη vidaXL.
Υποβάλλων Προσφορά : ο καταναλωτής που καταχωρεί τη συμμετοχή του σε Δημοπρασίες ή έχει εγγραφεί για
να συμμετάσχει σε Δημοπρασία,
Αγοραστής : Ο Υποβάλλων Προσφορά στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εκχώρηση,
Καταναλωτής : το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για λογαριασμό ενός επαγγελματία ή μιας επιχείρησης,
Προσφορά: το ποσό που προσφέρεται από τον Υποβάλλων Προσφορά για ένα προϊόν σε Δημοπρασία
περιλαμβανομένων των φόρων,
Προσωπικά δεδομένα : τα (προσωπικά) δεδομένα που πρέπει να παρέχονται στη vidaXL από τον Καταναλωτή
για να εγγραφεί και να υποβάλει προσφορά σε μια Δημοπρασία και είναι εξακριβώσιμα στο πρόσωπο του/της,
Συμφωνία Αγοράς : η συμφωνία αγοράς μεταξύ του προσώπου με την υψηλότερη προσφορά σε Δημοπρασία
και της vidaXL βάσει της εκχώρησης,
vidaXL: vidaXL International B.V.

Άρθρο 2 - Εφαρμοσιμότητα
2.1. Εκτός από τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ισχύουν επίσης οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για τη σχέση μεταξύ της vidaXL και του Υποβάλλοντα Προσφορά
για κάθε Δημοπρασία της vidaXL, τη χρήση του Ιστοτόπου Δημοπρασιών, την εγγραφή του
Υποβάλλοντα Προσφορά με τη vidaXL για συμμετοχή σε Δημοπρασίες και κάθε Δημοπρασία που

λαμβάνει χώρα. Οποιεσδήποτε (γενικές) συνθήκες ενός Υποβάλλοντα Προσφορά απορρίπτονται από
τη vidaXL.
2.2. Με τη συμμετοχή σε μια Δημοπρασία, οι Υποβάλλοντες Προσφορά δηλώνονται ο ένας στον άλλο και ο
Καταναλωτής δηλώνει στη vidaXL ότι υποχρεούται να διαχειριστεί σε επιβεβαίωση τους παρόντες
Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Δημοπρασιών και δεσμεύεται από τα νομικά συμπεράσματα που
προκύπτουν από αυτούς. Ένας Υποβάλλων Προσφορά υποχρεούται να συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα
με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις και να απέχει από κάθε συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει
το συμφέρον της vidaXL ως ηλεκτρονικού καταστήματος δημοπρασιών.

Άρθρο 3 - Εγγραφή
3.1. Για να συμμετάσχει σε μια Δημοπρασία, ο Υποβάλλων Προσφορά πρέπει να είναι εγγεγραμμένος εκ
των προτέρων στον Ιστότοπο Δημοπρασιών με τον τρόπο που ορίζει η vidaXL. Επιπλέον, ο
Υποβάλλων Προσφορά δηλώνει με τη συμμετοχή του/της σε Δημοπρασία ως εξουσιοδοτούμενος που
διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο Υποβάλλων Προσφορά δηλώνει επίσης (σε περίπτωση
Εκχώρησης) ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάψει Συμφωνία Αγοράς για τη σχετική Δημοπρασία.
Επιπλέον, ο Υποβάλλων Προσφορά πρέπει να συμφωνήσει ανεπιφύλακτα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Η vidaXL
διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την εγγραφή και τη συμμετοχή σε δημοπρασίες για δικούς της λόγους,
ανά πάσα στιγμή και να καταγγείλει οποιαδήποτε συμφωνία.
3.2. Ο Υποβάλλων Προσφορά πρέπει να κατονομαστεί καταλλήλως με το πρώτο αίτημα της vidaXL. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο Υποβάλλων Προσφορά δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στη Δημοπρασία.
3.3. Ο Υποβάλλων Προσφορά υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται
από τον Υποβάλλων Προσφορά στη vidaXL συμπληρώνονται πλήρως, ειλικρινά και σωστά. Ο
Υποβάλλων Προσφορά επιπλέον εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχει. Εάν οι πληροφορίες αυτές αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ο Υποβάλλων Προσφορά έχει την
υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως τη vidaXL για αυτές τις αλλαγές.
3.4. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο Υποβάλλων Προσφορά σε
Δημοπρασία είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μπορούν να μεταφερθούν από τον Υποβάλλων
Προσφορά σε τρίτους. Αν ο Υποβάλλων Προσφορά φοβάται ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό
πρόσβασής του, ο Υποβάλλων Προσφορά πρέπει να ενημερώσει αμέσως τη vidaXL. Ο Υποβάλλων
Προσφορά ευθύνεται και δεσμεύεται από όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε μια
Δημοπρασία και προκύπτουν από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής του/της ή/και του ονόματος
χρήστη του/της, ακόμη και σε περιπτώσεις κατάχρησης εάν ο Υποβάλλων Προσφορά ήταν απρόσεκτος
με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του/της. Η vidaXL δικαιούται να διεκδικήσει την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής ενός Υποβάλλοντα Προσφορά λόγω προσφορών που
πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη του Υποβάλλοντα
Προσφορά.

Άρθρο 4 - Δήλωση περί Απορρήτου
4.1. Η vidaXL θα χρησιμοποιεί τα (προσωπικά) δεδομένα από έναν Υποβάλλοντα Προσφορά σύμφωνα με
τη Δήλωση περί Απορρήτου στον Ιστότοπο Δημοπρασιών. Ένας υποβάλλων προσφορά θα πρέπει
πάντα να συμβουλεύεται τις τελευταίες τροποποιήσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου κατά την
επίσκεψη στον Ιστότοπο Δημοπρασιών.

Άρθρο 5 - Ασφάλεια
5.1. Η vidaXL καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσει τα συστήματά της από την απώλεια
δεδομένων ή/και οποιαδήποτε παράνομη χρήση και θα χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να το πράξει.
5.2. Ο υποβάλλων προσφορά είναι υποχρεωμένος έναντι στη vidaXL να διασφαλίσει τον υπολογιστή
του/της - ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή - από ιούς ή άλλα παράνομα προγράμματα ή αρχεία που
διαδίδονται μέσω του Διαδικτύου κατά την είσοδο στον Ιστότοπο Δημοπρασιών. Επιπλέον, ο
Υποβάλλων Προσφορά πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να είναι ασφαλής από τη μη
εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη του από τρίτους.

Άρθρο 6 - Διαδικασία Δημοπρασίας
6.1. Η προετοιμασία και διεξαγωγή της Δημοπρασίας καθορίζεται αποκλειστικά από τη vidaXL. Αυτό
σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η vidaXL καθορίζει την κατάσταση πριν και κατά τη διάρκεια της
Δημοπρασίας και έχει την εξουσία να αποφασίσει, αν κατά τη γνώμη της vidaXL υπάρχουν βάσιμοι

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

λόγοι, ώστε να παραλείψει άτομα από περαιτέρω συμμετοχή, να κλείσει μία ή περισσότερες
Δημοπρασίες ή να αλλάξει Δημοπρασίες, να μην αναγνωρίσει μια προσφορά και να την κηρύξει άκυρη
και να την αναστείλει, να ανανεώσει ή να ακυρώσει τη Δημοπρασία ή να προβεί σε άλλες απαραίτητες
ενέργειες.
Η διάρκεια μιας Δημοπρασίας επισημαίνεται στον Ιστότοπο Δημοπρασιών. Παρόλα αυτά, η vidaXL
δικαιούται να ακυρώσει, να τερματίσει, να αναστείλει ή να παρατείνει μια Δημοπρασία (πρόωρα) ανά
πάσα στιγμή. Εάν μια Δημοπρασία δεν είναι ανοικτή σε όλους τους Υποβάλλοντες Προσφορές λόγω
τεχνικών προβλημάτων, η vidaXL θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα παράτασης της Δημοπρασίας, αλλά η
vidaXL δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει.
Ένας υποβάλλων προσφορά υποχρεούται από ή για λογαριασμό της vidaXL να ακολουθεί τις εντολές
και τις οδηγίες που του δίδονται σε περίπτωση Δημοπρασίας.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί με τη σειρά που παρατίθεται στον κατάλογο Δημοπρασιών στον Ιστότοπο
Δημοπρασιών. Ωστόσο, διατηρείται το δικαίωμα της απόκλισης από τη σειρά.
Ένας Υποβάλλων Προσφορά αποδέχεται τους ειδικούς όρους που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη
διάρκεια μιας Διαδικτυακής Δημοπρασίας και τα (τεχνικά) ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτά
τα θέματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν: την αδυναμία πρόσβασης στον Ιστότοπο Δημοπρασιών ή μια
συγκεκριμένη Δημοπρασία, την αδυναμία έκδοσης Προσφοράς, βλάβες ή ελαττώματα στον Ιστότοπο
Δημοπρασιών ή/και τις συνδέσεις υποκείμενου υλικού ή/και δικτύου ή/και λογισμικού που εκτελείται
στον Ιστότοπο Δημοπρασιών. Επιπλέον, η συντήρηση στον Ιστότοπο Δημοπρασιών ή/και στο
υποκείμενο σύστημα μπορεί να σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα περιορισμένης
πρόσβασης στον Ιστότοπο Δημοπρασιών ή/και τη Δημοπρασία ή/και να εμποδίσουν την υποβολή
Προσφοράς.

Άρθρο 7 - Περιγραφή δημοπρασιών
7.1. Οι περιγραφές μιας Παρτίδας και όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο Δημοπρασιών γίνονται με βάση
της όσο το δυνατόν καλύτερης γνώσης. Επομένως, μπορεί να προκύψει λανθασμένη ή ελλιπής
περιγραφή μιας Δημοπρασίας.

Άρθρο 8 - Η Προσφορά
8.1. Η Προσφορά πρέπει να γίνει με τον τρόπο που υποδεικνύεται από τη vidaXL στον Ιστότοπο
Δημοπρασιών. Η Δημοπρασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή του «πλειοδότη». Η vidaXL
δικαιούται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μια Δημοπρασία ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια της Δημοπρασίας, υπάρχουν πάντα αποδεικτικά στοιχεία μόνο (μιας) δημόσιας πρόσκλησης
της vidaXL να υποβάλει Προσφορά. Η vidaXL δικαιούται να μην αναγνωρίσει μια προσφορά εάν
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι κατά τη γνώμη της vidaXL.
8.2. Μια Προσφορά από έναν Υποβάλλων Προσφορά θα θεωρηθεί ως μια νομικά δεσμευτική προσφορά
στη vidaXL. Ο Υποβάλλων Προσφορά δεσμεύεται από την Προσφορά που είναι αμετάκλητη και άνευ
όρων. Κάθε Υποβάλλων Προσφορά που υποβάλλει προσφορές θεωρείται ότι υποβάλλει προσφορά για
τον εαυτό του και δεσμεύεται προσωπικά έναντι στη vidaXL και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την Προσφορά του/της προς τη vidaXL. Αυτό ισχύει επίσης και αν ο Υποβάλλων Προσφορά
δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό Τρίτου.
8.3. Εάν πολλά άτομα δηλώνουν ότι υποβάλλουν από κοινού μια Προσφορά (ή έχουν υποβάλει Προσφορά
στο παρελθόν) ευθύνονται από κοινού και ξεχωριστά για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν
προς τη vidaXL.
8.4. Η vidaXL δικαιούται να συμμετέχει στη Δημοπρασία και να υποβάλλει προσφορές για λογαριασμό
τρίτου στις Δημοπρασίες.

Άρθρο 9 - Σύναψη Συμφωνίας Αγοράς
9.1. Κάθε Προσφορά που τοποθετείτε στις Δημοπρασίες της vidaXL αποτελεί νόμιμη προσφορά για αγορά
του προϊόντος. Δεν μπορείτε να αποσύρετε μια προσφορά εκτός από τις περιορισμένες περιπτώσεις
που επιτρέπονται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, για παράδειγμα, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται
με την περιγραφή που παρέχεται σε σχέση με αυτό στον Ιστότοπο Δημοπρασιών.
9.2. Η συμμετοχή σε Δημοπρασία δεν σημαίνει ότι τα προϊόντα θα πωληθούν τελικά στον Υποβάλλοντα
Προσφορά. Ακόμη και αν ο Ιστότοπος Δημοπρασιών δηλώνει ότι μια δημοπρασία γίνεται βάσει
σύμβασης με την υψηλότερη προσφορά, δεν οδηγεί αναγκαστικά σε Συμφωνία Αγοράς.
9.3. Ο Υποβάλλων Προσφορά γνωρίζει ότι τα προϊόντα που πωλούνται στις Δημοπρασίες αποτελούν
ιδιοκτησία της vidaXL. Η Συμφωνία Αγοράς δημιουργείται μεταξύ του Αγοραστή και της vidaXL.

Άρθρο 10 - Χρεώσεις και Πληρωμές
10.1. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό εντός 3
ημερών από το τέλος της online δημοπρασίας.
10.2. Κατά την πώληση προϊόντων σε καταναλωτές, δεν επιτρέπεται ποτέ η προπληρωμή άνω του 50%. Εάν
προβλέπεται προκαταβολή, ο καταναλωτής μπορεί να εκτελέσει δικαιώματα μόνο αφού έχει
εκπληρωθεί η προκαθορισμένη προπληρωμή.
10.3. Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως στον φορέα εκμετάλλευσης ανακρίβειες στα
στοιχεία ή τις λεπτομέρειες πληρωμής.
10.4. Σε περίπτωση αθέτησης από τον χρήστη, ο φορέας εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη νομικών
περιορισμών, έχει το δικαίωμα να χρεώνει στον καταναλωτή εύλογα έξοδα.
10.5. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κωδικοί κουπονιών κατά την πληρωμή ενός προϊόντος που
κερδίζεται σε Δημοπρασία.

Άρθρο 11 - Εφαρμοστέο Δίκαιο
11.1. Στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Δημοπρασιών και διαφωνίες που μπορεί να
προκύψουν από Δημοπρασίες, εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 12 - Λοιπές Διατάξεις
12.1. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους Γενικούς Όρους και
Προϋποθέσεις Δημοπρασιών. Σε περίπτωση αλλαγών, οι νέοι όροι ισχύουν από την επόμενη
Δημοπρασία. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την έναρξη μιας συναλλαγής θα ισχύουν
έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις θεωρείται ότι αποτελεί την δεσμευτική αποδοχή σας για
τις τροποποιήσεις αυτές.

