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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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ΔΗΛΩΝ 

Όνομα:    …………………………………………..………………………………….……………… 

Επώνυμο:   ……………………………………………..…………………….………….…………….. 

Πλήρης Δ/νση : ……………………………………………………………………………………………….. 

Τηλ. Επικ/νίας :  ……………………………………………...……………………………………………… 

Τύπος προϊόντος:      …………………………………………………………..…………………….. 

Ονομασία  του  προϊόντος:  …………………………………………….………………………………….. 

Ποσότητα :     ………………………………………………………………………………………… 

Τράπεζα /Λογ/σμος ΙΒΑΝ: ……………………………………………………………………………………….. 

(Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στον κάτοχο του προϊόντος) 

 
 

Με την παρούσα δήλωση ασκώ το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση 

πώλησης που συνήψα με την …………………………………………………………………………….. 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 2251/1994. Δηλώνω επίσης ότι 

απέστειλα ήδη ή σας παραδίδω το προϊόν που αγόρασα. Κατανοώ ότι η 

καταστροφή/αλλοίωση /κακή χρήση του προϊόντος ή και της συσκευασίας 

ενδεχομένως επιφέρουν μεγάλη ή ολική απομείωση της αξίας του προϊόντος . Σας 

το αποστέλλω /παραδίδω   συνοδευόμενο 

http://www.zer.gr/


από τη σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης/τιμολογίου καθώς και με την πρωτότυπη 

εγγύηση. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται , εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερολογιακών ημερών από την αγορά του προϊόντος . 

2. Η παρούσα δήλωση ή άλλη με ισοδύναμο περιεχόμενο πρέπει να κοινοποιηθεί 

στην εταιρία μας εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φυσική παρουσία 

στα καταστήματά μας . 

3. Ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης υποχρεούται να 

αποστείλει στην εταιρία μας με δικά του έξοδα μεταφοράς , το ίδιο το προϊόν που 

επιθυμεί να επιστρέψει συνοδευόμενο από τη σχετική απόδειξη λιανικής 

πώλησης/τιμολόγιο/πρωτότυπη εγγύηση, στην συνέχεια η εταιρία μας θα 

πραγματοποιήσει τεχνικό έλεγχο στο προϊόν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

υπαναχώρησης . Σε περιπτώσεις φυσικής παρουσίας του πελάτη σε κατάστημα μας 

θα υπάρξει και σχετικό έντυπο για την παράδοση του προϊόντος προς έλεγχο . 

4. Σε περίπτωση νόμιμης και σύμφωνης με τους παραπάνω όρους άσκησης του 

δικαιώματος υπαναχώρησης, η εταιρία μας θα επιστρέψει το αντίτιμο με τον ίδιο 

τρόπο που τα εισέπραξε , εντός (14) ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή. Η 

εταιρία δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, στην 

περίπτωση που δεν τηρήθηκαν από τον καταναλωτή όλοι οι παραπάνω 

αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις. 

 

 
Τόπος - Ημερομηνία – Υπογραφή του δηλούντος 


