
Φόρμα αποχώρησης από τη σύμβαση
Το όνομα και το επώνυμό μου:

Η διεύθυνσή μου: Ο τηλεφωνικός μου αριθμός: Ο email μου: 

Αριθμός τιμολογίου / παραγγελίας:

Πωλητής: 

Český velkoobchod s.r.o.
ID Εταιρείας: 24823694 ID ΦΠΑ: CZ24823694
Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242

Καταχωρημένος στο Εμπορικό 
Μητρώο του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου της Πράγας, Ενότητα: C, 
Αρχείο με Αρ. 177668.

Τοποθεσία (πόλη), ημερομηνία: 

Ενημέρωση αποχώρησης από τη σύμβαση αγοράς

Εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν υποστεί ζημιά λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του αγοραστή (τα εμπορεύματα 
είναι κατεστραμμένα, υπερβολικά φθαρμένα ή έχουν μερικώς καταναλωθεί), ο πωλητής δικαιούται να διεκδικήσει από τον 
αγοραστή αποζημίωση για τη μείωση της αξίας των αγαθών και να αντισταθμίσει το ποσό που επιστράφηκε.
Η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών ισχύει μόνο για συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται με 
καταναλωτές. Σε περίπτωση πώλησης σε άτομο που είναι επιχειρηματίας και που συνάπτει συμβάσεις στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αυτό το δικαίωμα δεν προκύπτει από το νόμο και δεν είναι δυνατή η επιστροφή του 
προϊόντος εντός 14 ημερών.
Εξαιρέσεις: Το δικαίωμα αποχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών που έχουν αφαιρεθεί από 
τη σφραγισμένη συσκευασία και που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 
οδοντόβουρτσες, αποτριχωτικά, ξυράφια και μερικά άλλα προϊόντα περιποίησης σώματος.

χειρόγραφη υπογραφή
(επισύναψη: τιμολόγιο)

Σχόλιο:

Αξιότιμοι κύριοι,
την ημέρα                                         σύναψα μια σύμβαση αγοράς μαζί σας μέσω του ηλεκτρονικού σας 
καταστήματος www.digiexpert.gr, η οποία αφορούσε                                        
(ταυτοποίηση εμπορευμάτων). Έλαβα αυτό το προϊόν στις 
Δεδομένου ότι η σύμβαση συνάφθηκε μέσω του Διαδικτύου, δηλαδή ένα τυπικό μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 
αποφάσισα να ασκήσω το δικαίωμά μου σύμφωνα με το § 1829 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το § 1818 του 
Νόμου με Αρ. 89/2012 Coll., του Αστικού Κώδικα , όπως τροποποιημένοι, και ανακοινώνω ότι αποχωρώ από την 
προαναφερόμενη σύμβαση αγοράς.
Σας στέλνω τα αγαθά πίσω σε ξεχωριστή αποστολή και ταυτόχρονα σας ζητώ να επιστρέψετε την τιμή αγοράς 
στο ποσό των                                         EUR και                      EUR για τα ταχυδρομικά τέλη υπέρ του 
τραπεζικού λογαριασμού μου με αρ.      το αργότερο εντός14 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή αυτής της απόσυρσης από τη σύμβαση.

Ημερομηνία:

Την διεύθυνση όπου μπορείτε να 
στείλετε πίσω τα προϊόντα θα την 
βρείτε στις ιστοσελίδες μας
https://www.digiexpert.gr/anaklese-apo-
te-symbase
Παρακαλώ μην ξεχνάτε να σημειώνετε 
το αναγνωριστικό του ηλεκτρονικού 
μας καταστήματός ID: 93981789

https://www.digiexpert.gr/anaklese-apo-te-symbase
https://www.digiexpert.gr/anaklese-apo-te-symbase

