
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(άρθρ. 4 §§ 9 περ. δ’ & 10 Ν. 2251/1994)

ΠΡΟΣ την εταιρεία Φ. κ Ι.
Αναγνωστόπουλος ΟΕ, που
εδρεύει στο Περιστέρι, Φαιάκων
33Α ΤΚ 121 33 , στην Ελλάδα
(ΑΦΜ:998627917 / Δ.Ο.Υ. Β’
Περιστερίου) με τον ιστότοπο
www.ydor.com.gr

ΔΗΛΩΝ

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

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

Τηλ. Οικίας: ……………………………………………...………………………………………………

Στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την αγορά των προϊόντων:……………………………………

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

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

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

Με την παρούσα δήλωση ασκώ το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση
πώλησης που συνήψα με την Φ. κ Ι. Αναγνωστόπουλος ΟΕ. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 § 10 του Ν. 2251/1994. Δηλώνω επίσης ότι απέστειλα ήδη
το προϊόν που αγόρασα στην παραπάνω διεύθυνσή σας, στην ίδια κατάσταση στην
οποία το παρέλαβα, δηλαδή χωρίς να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η
συσκευασία του ή οι κάθε είδους επισημάνσεις του, και συνοδευόμενο από τη
σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται αναιτιολόγητα, εντός δεκατεσσάρων (14)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εφόσον ο προμηθευτής
απέστειλε στον καταναλωτή με e-mail επιβεβαίωση της παραγγελίας του, σύμφωνα
με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου www.ydor.com.gr, ή εντός τριμήνου από την



παραλαβή του προϊόντος, εφόσον ο προμηθευτής παρέλειψε την αποστολή της
παραπάνω επιβεβαίωσης.

2. Η παρούσα δήλωση ή άλλη με ισοδύναμο περιεχόμενο πρέπει να κοινοποιηθεί
στον προμηθευτή εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο
σταθερό μέσο, το οποίο τίθεται στη διάθεση του προμηθευτή και στο οποίο αυτός
έχει πρόσβαση.

3. Αν εντός της τρίμηνης προθεσμίας που αρχίζει από την παραλαβή του προϊόντος
από τον καταναλωτή, αυτός λάβει τις πληροφορίες είτε από έγγραφα είτε από
σταθερά μέσα (λ.χ. e-mail) που τον ενημερώνουν για τη σύναψη της σύμβασης,
αρχίζει από τη λήψη των πληροφοριών αυτών νέα προθεσμία υπαναχώρησης
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

4. Ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης υποχρεούται να
αποστείλει στον προμηθευτή, το αργότερο μέχρι την επομένη ημέρα της άσκησης
του δικαιώματος υπαναχώρησης, το ίδιο το προϊόν που επιθυμεί να επιστρέψει,
στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, δηλαδή χωρίς να έχει αποσφραγισθεί
ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή οι κάθε είδους επισημάνσεις του, και
συνοδευόμενο από τη σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης.

5. Σε περίπτωση νόμιμης και σύμφωνης με τους παραπάνω όρους άσκησης του
δικαιώματος υπαναχώρησης, ο προμηθευτής θα επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε
ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύμφωνα με τα
παραπάνω άσκησή του. Ο προμηθευτής 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


