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Προς:

Κατάστημα  TECHNOSHOP
Διεύθυνση: Αγίου Βασιλείου 18-20, 
Ν. Ιωνία, ΤΚ 14231, Τηλ: 2102799890 
E-mail: info@technoshop.gr

Με την παρούσα δηλώνω ρητά ότι υπαναχωρώ  αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως
σύμβαση  πώλησης  αγαθών  και  επιθυμώ την  επιστροφή  προϊόντων  που  προμηθεύτηκα
σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω. 

Στοιχεία Πελάτη

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

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

Διεύθυνση (οδός & αριθμός): ……………………….......................................

Ταχυδρομικός Κώδικας: …………………………………….…………..…………………

Πόλη: …………………………………………………………………………………….…………..

Ε-mail: ……………………………………………………………………………………….……….

(Σημειώστε το e-mail που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας στο e-shop)

Τηλ. επικοινωνίας: ………………………………………………………….……………………

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προϊόντα έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί
από υπαιτιότητά μου, αναγνωρίζω ότι δεν δύναται να μου επιστραφούν τα χρήματα της
πώλησης για τα προϊόντα αυτά.

Στοιχεία παραγγελίας

Αριθμός παραγγελίας: ………………………………………………………………..

Ημερομηνία παραλαβής αγαθών: ………………………………………………….

Αριθμός απόδειξης πώλησης: …………………………………………………

Προϊόντα που επιστρέφονται (όνομα, τεμάχια, τυχόν επιπλέον σχόλια):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για την επιστροφή χρημάτων από την TECHNOSHOP:

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: ……………………………………………………………………………………………..

Τράπεζα: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Αρ. τραπεζικού λογαριασμού: ................................................................................................

IBAN (26ψήφιος αριθμός μετά το πρόθεμα GR): …………………………………………………………………...

Ημερομηνία:   ….../……/...…

Ο/η Υπαναχωρών/-ούσα

(Υπογραφή ή αφήστε το κενό, εάν πρόκειται να το στείλετε μέσω e-mail)

Οδηγίες για το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14
ημερολογιακών  ημερών  από  την  ημέρα  που  θα  τα  παραλάβετε,  ασκώντας  το  δικαίωμα  της
υπαναχώρησης, αναιτιολόγητα, από τη σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο
με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα  υπαναχώρησης, πρέπει τα αγαθά που θα επιστρέψετε να είναι στην
ίδια  κατάσταση  στην  οποία  τα  παραλάβατε,  ήτοι:  πλήρη,  χωρίς  φθορές  και  χωρίς  να  έχει
παραβιαστεί η συσκευασία τους ή/και να έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης λήγει  14 ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη  της  ημέρας  που  εσείς  παραλάβατε  -  ή  ένας  τρίτος  εντολοδόχος  σας,  διάφορος  του
μεταφορέα  -  τα  προϊόντα.  Σε  περίπτωση  που  η  παραγγελία  σας  παραδόθηκε  τμηματικώς,  η
προθεσμία  των  14  ημερολογιακών  ημερών  λήγει  από  την  επομένη  της  ημέρας  που  εσείς
παραλάβατε -  ή ένας τρίτος εντολοδόχος σας,  διάφορος του μεταφορέα – το τελευταίο από την
παραγγελία προϊόν. 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται η γραπτή ενημέρωση μας εκ μέρους σας
μέσω  μίας  σαφής  δήλωσης  σας  που  θα  μας  την  αποστείλετε  εντός  της  προαναφερθείσας
προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Προς διευκόλυνση σας, μπορείτε να συμπληρώσετε το
παρόν έντυπο και να το αποστείλετε είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@technoshop.gr είτε
ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 



Κατάστημα  TECHNOSHOP Διεύθυνση: Αγίου Βασιλείου 18-20, Ν. Ιωνία, ΤΚ 14231, Τηλ: 2102799890 .

Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης με e-mail, να χρησιμοποιήσετε ως e-mail αποστολής το e-mail
που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Συνέπειες  υπαναχώρησης. Εάν  υπαναχωρήσετε  από  την  παρούσα  σύμβαση,  οφείλετε  να  μας
παραδώσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε με την εν λόγω διαδικασία ή να μας τα
αποστείλετε – με courier ή ταχυδρομικώς με την ένδειξη “Συστημένο” - στη διεύθυνση: Κατάστημα
TECHNOSHOP  Διεύθυνση:  Αγίου  Βασιλείου  18-20,  Ν.  Ιωνία,  ΤΚ  14231,  Τηλ:  2102799890  ,  χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που
μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε, επιβαρυνόμενοι εξ ολοκλήρου με τη σχετική δαπάνη αποστολής.

Εφόσον υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από
εσάς  και  που  αντιστοιχούν  στα  προϊόντα  προς  επιστροφή,  συμπεριλαμβανομένων  των  εξόδων
παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να
χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που
εμείς  προσφέρουμε),  χωρίς  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  και  οπωσδήποτε  εντός  5  εργάσιμων
ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε τα προϊόντα και πάντως όχι πέραν των 14 ημερών από
την ημερομηνία δήλωσης υπαναχώρησης. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας το
ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε
συμφωνήσει  ρητώς  για  κάτι  διαφορετικό·  Δικαιούμαστε  να  καθυστερήσουμε  την  επιστροφή
χρημάτων έως ότου παραλάβουμε τα αγαθά ή έως ότου μας αποδείξετε ότι στείλατε πίσω τα αγαθά,
όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.


