Πολιτική απόσυρσης

Δικαίωμα απόσυρσης
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων
ημερών χωρίς να το αιτιολογήσετε.
Η περίοδος απόσυρσης είναι δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία
στην οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που κατονομάζετε και το οποίο δεν
είναι ο μεταφορέας, έχετε λάβει ή έχει λάβει υπό την κατοχή του τα
προϊόντα.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης, πρέπει να μας ενημερώσετε
(eShopWorld υπόψην U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The
Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, County
Dublin, K67 NY94 Ιρλανδία, email info@eshopworld.com) για την απόφασή
σας να αποσυρθείτε από αυτή τη σύμβαση. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου απόσυρσης, το
οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε
και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το υπόδειγμα εντύπου απόσυρσης ή άλλη
σαφή δήλωση στον ιστότοπό μας (ένας σύνδεσμος προς το Έντυπο
Ακύρωσης Επιστροφής Εμπορευμάτων θα περιλαμβάνεται στο email
επιβεβαίωσης ή/και στο email Επιβεβαίωσης Αποστολής σας]. Αν
χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα σας στείλουμε αποδεικτικό
παραλαβής αυτής της ακύρωσης χωρίς καθυστέρηση (π.χ. μέσω email).
Για σκοπούς συμμόρφωσης με την περίοδο απόσυρσης, αρκεί να στείλετε
την ειδοποίηση της άσκησης του δικαιώματος απόσυρσης πριν από τη
λήξη της περιόδου απόσυρσης.
Συνέπειες απόσυρσης
Αν αποσύρετε αυτή τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα ποσά που
έχουμε λάβει από εσάς, περιλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός
από πρόσθετα έξοδα λόγω του γεγονότος ότι έχετε διαλέξει ένα είδος
παράδοσης διαφορετικό από την πιο ευνοϊκή συνηθισμένη παράδοση που
προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο μέχρι
δεκατέσσερις μέρες από την ημέρα που λάβαμε την ειδοποίηση της
ανάκλησης από εσάς αυτής της Σύμβασης. Για την εν λόγω επιστροφή θα
χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην
αρχική συναλλαγή, εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά μαζί σας
με ρητό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με
οποιεσδήποτε χρεώσεις λόγω αυτής της επιστροφής.

Μπορεί να αρνηθούμε να σας αποζημιώσουμε μέχρι να λάβουμε πίσω τα
προϊόντα ή μέχρι να παρέχετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα,
όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.
Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα αμέσως και σε κάθε
περίπτωση το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις μέρες από την ημέρα που μας
ειδοποιήσατε για την ανάκληση αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία
τηρείται αν στείλετε τα προϊόντα πριν από την πάροδο των
δεκατεσσάρων ημερών.
Θα επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός
και αν έχετε λάβει μια προτεινόμενη ή προπληρωμένη ετικέτα
eShopWorld.
Πρέπει να πληρώσετε για κάθε απώλεια αξίας των προϊόντων μόνο εάν
αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό των προϊόντων ο οποίος δεν
απαιτείται για τον έλεγχο της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και της
λειτουργίας των προϊόντων.
Υπόδειγμα εντύπου απόσυρσης
Αν θέλετε να αποσύρετε τη σύμβαση, συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό
το έντυπο.
Προς eShopWorld υπόψην U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd
Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords,
County Dublin, K67 NY94 Ιρλανδία, email info@eshopworld.com.
Εγώ/Εμείς (*) δια της παρούσης δηλώνω/ουμε ότι Εγώ/Εμείς (*)
ακυρώνω/ουμε τη σύμβαση πώλησής Μου/Μας (*) των παρακάτω
προϊόντων (*).
-

Η παραγγελία έγινε στις (*)/ελήφθησαν στις (*).

-

Όνομα/τα καταναλωτή/ών.

-

Διεύθυνση καταναλωτή/ών.

-Υπογραφή καταναλωτή/ών. (μόνο αν αυτό το έντυπο γνωστοποιηθεί
γραπτώς):
-Ημερομηνία
--(*) Διαγράψτε ανάλογα.

