
Αίτηση για χορήγηση εξουσιοδότησης και ταυτότητας χρήστη (UserID) –  
για χρήση του συστήµατος GeKo*1) και SVM*2) από ανεξάρτητα συνεργεία 

Για την προσαρµογή/υιοθέτηση των εξαρτηµάτων Immobilizer και των κλειδιών καθώς και για τον προσδιορισµό των 
κωδικών ραδιοφώνου και SVM για τον ασφαλή ως προς τη διαδικασία προγραµµατισµό εγκεφάλων, τη διασφάλιση της ορθής 
τοποθέτησης εγκεφάλων και την υποστήριξη κατά την κωδικοποίηση εγκεφάλων καθώς και για την Online-σύνδεση του 
διαγνωστικού µηχανήµατος VAS 5051B, VAS 5052, VAS 5052A, VAS 6150

*1))GeKo=Geheimnis- und Komponentenschutz (Μυστική προστασία εξαρτηµάτων) 
*2) )SVM = Software- Versions-Management (∆ιαχείριση έκδοσης λογισµικού) 

Για τη χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης και την ενεργοποίηση του συστήµατος αυτού αποστείλετε ταχυδροµικώς το παρόν έντυπο πλήρως 
συµπληρωµένο. 
Παραλήπτης Εισαγωγέας: KOSMOCAR SA 
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 566-568, 164-52, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

∆ηλώνουµε τον ακόλουθο εργαζόµενο/την ακόλουθη εργαζόµενη, ο 
οποίος/η οποία θα χορηγεί εφεξής για την επιχείρησή µας εγκρίσεις 
Immobilizer µέσω της Online σύνδεσης του διαγνωστικού 
µηχανήµατος VAS: 

Κωδ. επιχείρησης:             

Επώνυµο χρήστη 

Όνοµα: 

Αριθµός τηλεφώνου:     
(επιχείρησης) 

Αριθµός Α.Τ.: 

Global User-ID: 

(καταχωρείται από τον Εισαγωγέα)  

Σφραγίδα επιχείρησης 

∆ιεύθυνση συνεργείου: 

Επωνυµία: 

Οδός: 

ΤΚ / Τόπος 

Αρ. Τηλ.

Μέτρα ασφαλείας / Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση 
Η χρήση του κωδικού χρήστη επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους: 
1. Οι µεµονωµένες λειτουργίες, οι οποίες είναι διαθέσιµες µέσω της πρόσβασης στο σύστηµα, µπορεί να χρησιµοποιηθούν από το χρήστη αποκλειστικά για την
εκπλήρωση των εργασιών που αποτελούν µέρος του αντίστοιχα καθορισµένου τοµέα εργασίας του. ∆εν επιτρέπεται η χρήση για άλλους σκοπούς καθώς και η χρήση εκτός
της περιοχής του αρµόδιου Εισαγωγέα. 
2. Απαγορεύεται ρητά η προώθηση παραχωρηθέντων δεδοµένων σε τρίτους, εκτός εάν η ŠKODA AUTO a.s. δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή της για το σκοπό αυτό.
3. Τα παραχωρηθέντα δεδοµένα πρέπει να φυλάσσονται µόνο προσωρινά και το αργότερο µε την εκτέλεση της εντολής πρέπει να καταστρέφονται αµέσως/να
διαγράφονται ή να επιστρέφονται. 
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ενός ξένου κωδικού χρήστη ŠKODA AUTO a.s. καθώς και η προώθηση του κωδικού που έχει παραχωρηθεί για τη χρήση του Geko και/ή
η προώθηση της κάρτας ασφαλείας (Secure ID) σε τρίτους (σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι εργαζόµενοι στη ŠKODA AUTO a.s.). 
5. Εφόσον δεν απαιτείται πλέον η πρόσβαση στο σύστηµα GeKo, πρέπει να γίνει δήλωση διαγραφής του κωδικού χρήστη στο IS-Εµπόριο / στον Εισαγωγέα.
Όλες οι διαδικασίες που εκτελούνται βάσει αυτού του κωδικού χρήστη θα πρωτοκολλούνται. Η κακή χρήση µπορεί να αποτελέσει αξιόποινη συµπεριφορά που υπάγεται
κυρίως στον αστικό κώδικα αλλά και στον ποινικό κώδικα και να επιφέρει νοµικές κυρώσεις. Η αξιολόγηση των πρωτοκόλλων πραγµατοποιείται λαµβανοµένων
υπόψη των εκάστοτε έγκυρων νόµιµων διατάξεων. Εφιστούµε ρητά την προσοχή στην υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των δεδοµένων.
Σε περίπτωση αντικατάστασης ή/και νέας προσαρµογής/υιοθέτησης εγκεφάλων κινητήρα, συσκευών Immobilizer (ξεχωριστών συσκευών ή πινάκων οργάνων ή άλλων 
παρόµοιων), κλειδιών ή σετ κλειδαριών πρέπει να επιδειχθεί από τον πελάτη η αστυνοµική του ταυτότητα και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος και να καταχωριστούν από
το συνεργάτη Service στην κάρτα τεκµηρίωσης που συνιστάται από τη ŠKODA AUTO a.s. Για την προστασία του πελάτη ο έµπορος οφείλει να βγάλει αντίγραφο της 
αστυνοµικής ταυτότητας του πελάτη και της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος και να τα αρχειοθετήσει βάσει ηµεροµηνίας. Για την περίπτωση, για την οποία δεν είναι
εφικτή η φωτοτύπιση της αστυνοµικής ταυτότητας, πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του πελάτη µε τον αριθµό ταυτότητας και να φυλαχθούν. Η σύγκριση µε τον 
αριθµό πλαισίου που υπάρχει στο όχηµα πρέπει να γίνει ιδιοχείρως από το συνεργάτη Service ή/και από τους εργαζοµένους του και να πιστοποιηθεί στο εκτυπωµένο
αντίτυπο µε το όνοµά του.
Για σκοπούς ελέγχου πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη για τη ŠKODA AUTO a.s. η πλήρης τεκµηρίωση που τηρείται. Η αντικατάσταση ή/και η νέα 
προσαρµογή/υιοθέτηση των εγκεφάλων κινητήρων, συσκευών Immobilizer (ξεχωριστών συσκευών ή πινάκων οργάνων ή άλλων παρόµοιων) και κλειδιών επιτρέπεται να
εκτελείται µόνο από τους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες Service ŠKODA AUTO a.s. ή/και από εξουσιοδοτηµένους τρίτους. Τα στοιχεία που καλούνται αποθηκεύονται.
6. Σε περίπτωση παράβασης των προκαθορισµένων κατευθυντήριων οδηγιών της ŠKODA AUTO a.s. µπορεί ανά πάσα στιγµή να αρθεί η εξουσιοδότηση του χρήστη.
Υποχρεωτική δήλωση
Με την υπογραφή µου βεβαιώνω, ότι έχω διαβάσει τους προαναφερόµενους όρους ασφαλείας, ότι τους έχω κατανοήσει, και ότι θα τηρήσω άνευ όρων 
τις υποχρεώσεις µου που απορρέουν από τους παρόντες όρους ασφαλείας. 

 Υπογραφή χρήστη Επώνυµο, όνοµα (ολογράφως) και υπογραφή του 
Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρησης 

 Τόπος, Ηµεροµηνία 

Αρµόδιος χειριστής:
(Εισαγωγέας) 

   Επώνυµο, όνοµα (ολογράφως), Υπογραφή Ηµεροµηνία 

Οι δοθείσες πληροφορίες έχουν ελεγχθεί για την πληρότητά τους. 
Η εξουσιοδότηση για τη χρήση της εφαρµογής Geko/SVM         χορηγήθηκε: δεν χορηγήθηκε: 

Ελέγχθηκε και είναι αντικειµενικά 
εντάξει. 

 Υπογραφή εκπροσώπου του Εισαγωγέα    Τόπος, Ηµεροµηνία 
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ŠKODA AUTO a.s., Team DSS 
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