
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Συμπληρώστε και αποστείλετε το παρόν έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@damkalidis.gr ή στην διεύθυνση  

Δαμκαλίδης Α.Ε., Ζεφύρου 44, Παλαίο Φάληρο, 175 64 (μαζί με τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή χωριστά) εάν επιθυμείτε 

να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. 

 

ΠΡΟΣ: ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ, Ζεφύρου 44, Παλαίο Φάληρο, 175 64 

 

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή αγοραπωλησίας των ακόλουθων προϊόντων: 

 

 

 

 

Τα οποία αποτελούν μέρος της κάτωθι παραγγελίας που παραδόθηκαν σε εμένα: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

(προαιρετικά): 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (όπως 

αναγράφεται στην απόδειξη 

της υπηρεσίας 

ταχυμεταφορών):  

 

E-MAIL  

(προαιρετικά): 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:  

 

IBAN:  

 

 

 

Υπογραφή πελάτη (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί) 

 

Ημερομηνία --/--/--- 

Σημαντική Νομική Σημείωση 

Με την αποστολή του παρόντος εγγράφου ασκείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 3ζ του ν. 2251/1994 (περί προστασίας καταναλωτών), σύμφωνα 

με το άρθρο 8.2 περ. γ’ των Όρων & Προϋποθέσεων της ιστοσελίδας μας. Το δικαίωμα της παρούσας υπαναχώρησης αφορά μόνο καταναλωτές που 

αγοράζουν τα προϊόντα μας ως φυσικά πρόσωπα και όχι πρόσωπα που αγοράζουν τα προϊόντα μας στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ιδιότητας.  

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε ημέρα εντός διαστήματος 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Κατόπιν 

αποστολής του εντύπου υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας να μας αποστείλετε και τα προϊόντα εντός των επόμενων 14 ημερών. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

μας αποστείλετε τα προϊόντα ταυτοχρόνως με τη δήλωση υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, στη διεύθυνση που αναγράφεται 

ανωτέρω. Παρακαλούμε φυλάξτε το e-mail ή την απόδειξη αποστολής του παρόντος. 

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε εμάς στην κατάσταση που σας παραδόθηκαν και να συνοδεύονται από τις συσκευασίες, τα συνοδευτικά εξαρτήματα 

και αξεσουάρ τους, την απόδειξη αγοράς και την δήλωση εγγύησής τους. Τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί περαιτέρω χρήση από μια απλή δοκιμή 

στην οποία θα προβαίνατε εντός του φυσικού καταστήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε την κατάσταση του προϊόντος κατά την παραλαβή και, 

σε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά ή χρήση περαιτέρω της δοκιμαστικής, να σας επιστρέψουμε την αξία του προϊόντος μειωμένη κατά το ποσοστό που 

υποδεικνύεται στον πίνακα απομείωσης αξίας που μπορείτε να βρείτε εδώ.  

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας 

(άρθρα 7 και 8). 
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