ΔΗΛΩΗ ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ
ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΗ
(άρθρ. 4 §§ 9 περ. δ’ & 10 Ν. 2251/1994)
ΠΡΟ ηην Ανώνυμη εηαιρεία με
ηην επωνυμία «ΚΡΟΝΟ Α.Ε
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΗ» και διακριηικό ηίηλο
ΚΡΟΝΟ Α.Ε , που εδρεύει ζηην
Αθήνα (ΑΦΜ: 094414571/ Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με ηον ιζηόηοπο
www.thermosifono.gr

ΔΗΛΩΝ
Όνομα:

…………………………………………..………………………………….………

Επϊνυμο:

……………………………………………..…………………….………….………

Τηλ. Οικίασ:

……………………………………………...………………………………………

Στοιχεία
που
υποβλήθηκαν
κατά
την
αγορά
των
προϊόντων:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Τφποσ προϊόντοσ:

…………………………………………………………..……………………..

Ονομαςία του προϊόντοσ:

…………………………………………….…………………………………..

Με την παροφςα δήλωςη αςκϊ το δικαίωμα τησ υπαναχϊρηςησ από τη ςφμβαςη
πϊληςησ που ςυνήψα με την ΚΡΟΝΟΣ A.E. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 4
§ 10 του Ν. 2251/1994. Δηλϊνω επίςησ ότι απζςτειλα ήδη το προϊόν που αγόραςα
ςτην παραπάνω διεφθυνςή ςασ, ςτην ίδια κατάςταςη ςτην οποία το παρζλαβα,
δηλαδή χωρίσ να ζχει αποςφραγιςθεί ή να ζχει παραβιαςθεί η ςυςκευαςία του ή οι
κάθε είδουσ επιςημάνςεισ του, και ςυνοδευόμενο από τη ςχετική απόδειξη λιανικήσ
πϊληςησ.

ΟΤΙΩΔΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΤΠΑΝΑΧΩΡΗΗ
1. Το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ αςκείται αναιτιολόγθτα, εντόσ δεκατεςςάρων (14)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι του προϊόντοσ, εφόςον ο προμθκευτισ
απζςτειλε ςτον καταναλωτι με e-mail επιβεβαίωςθ τθσ παραγγελίασ του, ςφμφωνα

με τουσ όρουσ χριςθσ του ιςτοτόπου www.thermosifono.gr, ι εντόσ τριμινου από
τθν παραλαβι του προϊόντοσ, εφόςον ο προμθκευτισ παρζλειψε τθν αποςτολι τθσ
παραπάνω επιβεβαίωςθσ.
2. Η παροφςα διλωςθ ι άλλθ με ιςοδφναμο περιεχόμενο πρζπει να κοινοποιθκεί
ςτον προμθκευτι εγγράφωσ ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με οποιοδιποτε άλλο
ςτακερό μζςο, το οποίο τίκεται ςτθ διάκεςθ του προμθκευτι και ςτο οποίο αυτόσ
ζχει πρόςβαςθ.
3. Αν εντόσ τθσ τρίμθνθσ προκεςμίασ που αρχίηει από τθν παραλαβι του προϊόντοσ
από τον καταναλωτι, αυτόσ λάβει τισ πλθροφορίεσ είτε από ζγγραφα είτε από
ςτακερά μζςα (λ.χ. e-mail) που τον ενθμερϊνουν για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
αρχίηει από τθ λιψθ των πλθροφοριϊν αυτϊν νζα προκεςμία υπαναχϊρθςθσ
δεκατεςςάρων (14) θμερολογιακϊν θμερϊν.
4. Ο καταναλωτισ που αςκεί το δικαίωμα τθσ υπαναχϊρθςθσ υποχρεοφται να
αποςτείλει ςτον προμθκευτι, το αργότερο μζχρι τθν επομζνθ θμζρα τθσ άςκθςθσ
του δικαιϊματοσ υπαναχϊρθςθσ, το ίδιο το προϊόν που επικυμεί να επιςτρζψει,
ςτθν ίδια κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, δθλαδι χωρίσ να ζχει αποςφραγιςκεί
ι να ζχει παραβιαςκεί θ ςυςκευαςία του ι οι κάκε είδουσ επιςθμάνςεισ του, και
ςυνοδευόμενο από τθ ςχετικι απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ.
5. Σε περίπτωςθ νόμιμθσ και ςφμφωνθσ με τουσ παραπάνω όρουσ άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ υπαναχϊρθςθσ, ο προμθκευτισ κα επιςτρζψει τα ποςά που κατζβαλε
ο καταναλωτισ εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ςφμφωνα με τα
παραπάνω άςκθςι του. Ο προμθκευτισ δεν ζχει υποχρζωςθ επιςτροφισ των
καταβλθκζντων ποςϊν, ςτθν περίπτωςθ που δεν τθρικθκαν από τον καταναλωτι
όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι και προχποκζςεισ.
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