Δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Ford
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
ATTIKH
AUTO ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 210-5625100, Α. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε ΠΟΛΥΓΩΝΟ 210-6426386,
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. (CAR CENTER) ΑΜΦΙΘΕΑ 210-9428157, ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΜΑΝΔΡΑ 210-5559929,
TSOKAS MOTORS A.E.B.E. ΚΟΡΩΠΙ 210-6621350-3, ΑUΤΟ POINT A.E. ΑΙΓΑΛΕΩ 210-5909815,
ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΦ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 210-6253200, ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 210-6857923 210-6818660,
ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 211-1066000, ΕΛΦΟΡ Δ.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ-Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 210-5712965,
ΚΑΠΠΑ CAR E.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210-4173400, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 210-6613864,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 210-6014104, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210-2832788,
ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΑΘΗΝΑ 210-5135011-3, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210-2856610,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210-5786710, Π.ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΚΑΡΕΑΣ 210-7649000
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Ι.Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 210-9975000,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Ι.Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.) ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210-9959642-6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑUΤΟ POINT A.E. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310-699902-5, ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2311-476200-202,
ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΚΑΛΟΧΩΡΙ 2311-476100-102, ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23940-25605,
ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310-553880, ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΘΕΡΜΗ 2310-473330
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
F-KINISIS A.E. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27410-84222,ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ 27310-29764,
ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΤΡΑ 2610-524436, Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΥΡΓΟΣ 26210-22619,
ΜΑΛΑΧΙΑΣ Α.Ε. ΑΡΓΟΣ 27510-91961, Ν. ΧΑΝΤΖΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27210-99909,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2610-431811-2, Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΙΓΙΟ 26910-23761
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΘΗΒΑ 22620-24470, ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑ 22210-90660,
ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜΙΑ 22310-27100, 93377, ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟ 26410-50491-4
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
FORCAR A.E. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24410-79600-1, FORCAR A.E. ΤΡΙΚΑΛΑ 24310-30644-5, ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑ 2410-851500,
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ 2410-661430-3, Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 24210-80676-7
ΗΠΕΙΡΟΣ
AUTOLINEA A.E. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510-94317-8, STAR ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510-94955, ΜΑΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΤΑ 26810-52111
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
MOTORSTAR ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ 2510-392332-3, ΚΑΛΑΘΑΣ Α.Ε. ΣΕΡΡΕΣ 23210-99077,
MOTORSTAR ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΔΡΑΜΑ 25210-57075, OLYMPOS MOTORS Α.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23510-78484,
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗ 24610-21000-2, Ν. ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 24630-23658,
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24670-89001, ΚΡΙΚΟΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΕΡΟΙΑ 23310-74051,
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 23410-22099, ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 23820-82692, ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
23730-26612, ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 23820-82304, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΙΡΕΚΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 23410-77170
ΘΡΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΞΑΝΘΗ Α.Ε. ΞΑΝΘΗ 25410-72260, ΧΑΤZΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25310-29054,
ΧΑΤZΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25510-45510 25510-45512
ΚΡΗΤΗ
Γ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΝΙΑ 28210-23517,ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28410-25338,
ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 28310-35515, ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810-225854,
ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΧΑΝΙΑ 28210-75151, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ A.E. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 28420-80064,
Ι.Α. ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗΣ ΜΟΙΡΕΣ 28920-22293, AUTO POINT A.E. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810-543666
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
RODOS AUTO SERVICE A.E. ΡΟΔΟΣ 22410-72116,
ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΡΑΚΑ Α.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-46965, Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΧΙΟΣ 22710-28514,
Γ & Ε ΦΟΥΑΣΣΗΣ Ο.Ε. ΣΥΡΟΣ 22810-84555 22810-87128
ΕΠΤΑΝΗΣΑ
STAR CORFU Α.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ 26610-82255-6, Ι. ΣΥΝΕΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26950-62406,
Δ. ΝΤΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 26710-24656 26710-24021

Feel the difference

FordNext
Το πρόγραμμα που
σας ανταμείβει

Feel the difference

Η Ford κάνει το επόμενο βήμα για σας!
Για όλους εμάς στη Ford, προτεραιότητα μας
είναι η ικανοποίηση του πελάτη.
Στο πλαίσιο αυτό, και αντιλαμβανόμενοι
τις ανάγκες σας, προχωράμε τα τελευταία
χρόνια σε σημαντικές μειώσεις στις τιμές των
ανταλλακτικών, ώστε να μην σας ανησυχεί η
συντήρηση του αυτοκινήτου σας.

Δεν μένουμε, όμως, εκεί. Κάνουμε και το
επόμενο βήμα!
Θέλοντας να ανταποδίδουμε πάντοτε την
εμπιστοσύνη σας, προχωράμε σήμερα στη
δημιουργία του Ford Next!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης
Ford Service Line στο 801 11 701 601 για
κλήσεις από σταθερό και στο 210-9892982 για
κλήσεις από κινητό τηλέφωνο. Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00 και το
Σάββατο 09:00-17:00,εκτός επίσημων αργιών.

Η φιλοσοφία του Ford Next
Κάνετε σήμερα το service σας (ή και οποιαδήποτε αγορά γνήσιων ανταλλακτικών
και αξεσουάρ Ford) στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία Ford. Στην επόμενη επίσκεψή σας
η Ford σας επιστρέφει μέρος της αξίας του!

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Ford Next
Μετά από κάθε σας δαπάνη στα εξουσιοδοτημένα
συνεργεία Ford, θα ενημερώνεστε με SMS
(γραπτό μήνυμα) στο κινητό σας τηλέφωνο
για το ποσό της επιστροφής που δικαιούστε
στις επόμενες επισκέψεις σας. Το ποσό αυτό
θα προκύπτει ως ποσοστό της αξίας
του παρόντος τιμολογίου, το οποίο
και θα καθορίζει ο εξουσιοδοτημένος
επισκευαστής. Στις επόμενες επισκέψεις σας
σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
του δικτύου Ford (αναλυτική λίστα των σημείων
εξυπηρέτησης στην τελευταία σελίδα του εντύπου),
το ποσό αφαιρείται, ενώ παράλληλα κερδίζετε νέα
επιστροφή για τις επόμενες επισκέψεις σας, ανάλογα με
το συνολικό ποσό της νέας σας δαπάνης.

Πόντοι που έχετε συγκεντρώσει
μέσω του Ford Service Miles
Λόγω λήξης του προγράμματος Ford Service Miles, οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από
τους ενεργούς πελάτες* μπορούν πλέον να εξαργυρωθούν με τη μορφή επιπρόσθετων
επιστροφών μέχρι εξαντλήσεως των Miles. Αναλογία: 1 mile = 1 euro.
* Ενεργοί πελάτες θεωρούνται όσοι έχουν καταχωρήσεις Miles από τον Αύγουστο του 2007 και μετά

ΟΡΟΙ
1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «FORD ΝΕΧΤ»:Το πρόγραμμα «FORD ΝΕΧΤ» είναι ένα πρόγραμμα της FORD MOTOR HELLAS για την επιβράβευση των κατόχων αυτοκινήτων
Ford που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες των Επισήμων Εμπόρων της FORD MOTOR HELLAS με τη μορφή επιστροφής χρημάτων, το σύνολο (ή μέρος) των οποίων θα
αφαιρούνται από το κόστος της επόμενης επίσκεψης του δικαιούχου σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 2.ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ: Όπου στο παρόν ή στο εκάστοτε εκδιδόμενο από τη
FORD MOTOR HELLAS ειδικό έντυπο του προγράμματος FORD NEXT εμφανίζονται οι ακόλουθοι όροι, έχουν την παραπλεύρως αυτών αποδιδόμενη έννοια, εκτός εάν άλλως
προκύπτει από το ειδικότερο περιεχόμενο του παρόντος ή του εκάστοτε ισχύοντος εντύπου. α) Πρόγραμμα FORD NEXT είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης και προνομίων που
εφαρμόζεται από τη FORD MOTOR HELLAS για τους Πελάτες, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. β) «Πελάτης» είναι ο κύριος- φυσικό ή νομικό πρόσωπο-αυτοκινήτου FORD.
γ) «Λογαριασμός πελάτη» είναι ο προσωπικός λογαριασμός κάθε πελάτη στον οποίο πιστώνεται κάθε φορά το εκάστοτε ποσό της επιστροφής.
Ο λογαριασμός αυτός καθίσταται αποκλειστικός είτε με τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, είτε με τον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου του. Σε περίπτωση κατοχής
πολλών αυτοκινήτων, ο λογαριασμός καθίσταται αποκλειστικός μόνο με τον αριθμό του κινητού του. δ) «Επιστροφή» είναι το χρηματικό ποσό το οποίο πιστώνεται στον
λογαριασμό του πελάτη μετά από την επίσκεψή του στο συνεργείο και το οποίο παραμένει στην ευχέρεια του επίσημου εμπόρου όπου έγινε η δαπάνη να καθορίσει (μπορεί να
είναι και μηδενικό). ε) «Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα» είναι οι δικαιούχοι της επιστροφής κατά τα ως άνω οριζόμενα (οι Πελάτες που παρέχουν τα στοιχεία τους στον Dealer
και καταχωρούνται στο πρόγραμμα). στ) FORD MOTOR HELLAS είναι η FORD MOTOR HELLAS ΑΕΒΕ. στ) «Dealer» είναι ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής της FORD
MOTOR HELLAS. 3.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «FORD NEXT»:3.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.1.1Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
αυτομάτως όλοι όσοι, μετά την επίσκεψή τους σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, δίνουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον Dealer προκειμένου αυτός να τα καταχωρήσει
στο ειδικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ένα αυτοκίνητο ανήκει κατά κυριότητα σε περισσότερους του ενός Κατόχους το εξουσιοδοτημένο κέντρο που επί του παρόντος τον
εξυπηρετεί θα αποφασίσει για ποιον από τους συγκυρίους θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ένας Κάτοχος έχει στην κυριότητα του περισσότερα του ενός
αυτοκίνητα FORD θα απολαμβάνει αθροιστικά τα προνόμια του προγράμματος FORD NEXT εκείνα που αντιστοιχούν σε καθένα από τα αυτοκίνητα της κυριότητας του.
3.1.2 Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους σε αυτό σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης.
3.1.3 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα FORD NEXT δηλώνει την ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντα ως προς τη λήψη σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) ή και μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα και υπηρεσίες FORD και τους σκοπούς του προγράμματος. 3.2 Δικαίωμα επιστροφής. 3.2.1 Ειδικός
λογαριασμός πελάτη 3.2.1.1 Με την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων και του ποσού της δαπάνης δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, στον οποίο καταχωρείται
αυτομάτως το συνολικό ποσό της επιστροφής που δικαιούται ο συμμετέχων στο πρόγραμμα. 3.2.2 Δικαίωμα επιστροφής 3.2.2.1 Το ποσό της επιστροφής καταχωρείται σε
ειδικό λογαριασμό του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα στο κέντρο διαχείρισης και ο πελάτης πληροφορείται για το ποσό με SMS κάθε φορά που το συνεργείο του Dealer
της FORD MOTOR HELLAS καταχωρεί το ποσό της επιστροφής που του πιστώνει. 3.2.2.3 Όταν κατά την επόμενη επίσκεψη εκδοθεί τιμολόγιο προς τον κάτοχο για τη νέα
δαπάνη, αφαιρείται από αυτό, το ποσό της επιστροφής (ή μέρος του) που δικαιούται από τις προηγούμενες επισκέψεις. Με τη νέα δαπάνη ο έμπορος καταχωρεί το νέο ποσοστό
επιστροφής που θα δικαιούται ο συμμετέχων στην επόμενη επίσκεψη. 3.2.2.4 Το δικαίωμα επιστροφής είναι δυνατό να ασκηθεί σε οποιονδήποτε Dealer συμμετέχει στο
πρόγραμμα ανεξάρτητα σε ποιόν δημιουργήθηκε, όμως σε κάθε περίπτωση, η απόδοση επιστροφής η οποία δημιουργήθηκε σε διαφορετικό Dealer από αυτόν που καλείται να
την αποδώσει εναπόκειται στην ευχέρεια του Dealer που την αποδίδει. 3.2.3 Η εξαργύρωση της προσφερόμενης επιστροφής που προκύπτει από την τελευταία επίσκεψη του
πελάτη σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford είναι δυνατή εντός 14 μηνών. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ποσό της ανωτέρω επιστροφής θα
μηδενίζεται από το Λογαριασμό Πελάτη. Εάν υπάρξει κάποια δαπάνη στο διάστημα αυτό και παραμείνει υπόλοιπο στο λογαριασμό του πελάτη τότε το διάστημα των 14 μηνών
θα υπολογίζεται εκ νέου από την ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης. 3.2.4 Το συνολικό ποσό της επιστροφής που λαμβάνει κάποιος πελάτης, στα πλαίσια του προγράμματος
Ford Next, είτε προέρχεται από προηγούμενη επίσκεψη είτε από εξαργύρωση Miles είτε από συνδυασμό, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 22% της αξίας του τρέχοντος
τιμολογίου ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα φορολογικής ή άλλης φύσης στον Dealer που καλείται να το αποδώσει. Τυχόν υπόλοιπο θα μεταφέρεται για την επόμενη
επίσκεψη. 3.2.5 Το ποσό στο οποίο υπολογίζεται η επιστροφή αφορά την αξία ανταλλακτικών χωρίς ΦΠΑ. 4.ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «FORD SERVICE MILES»
4.1 Λόγω λήξης του προγράμματος “Ford Service Miles”, δικαίωμα εξαργύρωσης των ήδη καταχωρημένων Miles έχουν όσοι πελάτες έχουν πραγματοποιήσει καταχώρηση από
την 1/8/2007 και μετά. 4.2 Η εξαργύρωση αυτών των Miles θα πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος “Ford Next” με τη μορφή επιστροφών. Η εξαργύρωση θα γίνεται με
βάση υπολογισμού 1 mile = 1 ευρώ. 4.3 Η εξαργύρωση Miles που έχουν ήδη συγκεντρωθεί είναι δυνατή εντός 14 μηνών. Κατόπιν, τα Miles αυτά θα μηδενίζονται. Εάν υπάρξει
κάποια δαπάνη στο διάστημα αυτό και παραμείνουν Miles στο λογαριασμό του πελάτη τότε το διάστημα των 14 μηνών θα υπολογίζεται εκ νέου από την ημερομηνία της
τελευταίας επίσκεψης. 5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ 5.1 Η FORD MOTOR HELLAS δεν φέρει καμία ευθύνη αν η εξαργύρωση της επιστροφής έγινε από πρόσωπο που δεν
ήταν ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο ή ενήργησε κατά παράβαση της χορηγηθείσας εξουσιοδότησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 6.1 Η συμμετοχή
με καθ’οιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα αποτελεί δήλωση πλήρους αποδοχής από τον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα των όρων του, όπως αυτοί περιγράφονται στην
παρούσα, ή των εκάστοτε όρων που ορίζει η FORD MOTOR HELLAS 6.2 Η FORD MOTOR HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του προγράμματος, να
αντικαταστήσει το πρόγραμμα με άλλο/ ή και να το διακόψει. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις γνωστοποιεί την απόφαση της στους συμμετέχοντες με πρόσφορο κατά την κρίση
της τρόπο..6.3 Τυχόν διαφορές, που θα προκύψουν σχετικά με το πρόγραμμα ή κατά τη λειτουργία του και εξ’ αφορμής αυτής, επιλύονται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, τα
οποία συμφωνείται ότι είναι αποκλειστικώς αρμόδια. 6.4 Οι παρόντες όροι ισχύουν μέχρι τροποποιήσεως ή αντικαταστάσεως τους από την FORD MOTOR HELLAS.

