ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΓΑΘΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, εντός 14 ημερών
από την παράδοση των αγαθών και να μας επιστρέψετε όλα τα
αγαθά της παραγγελίας, με δικά σας έξοδα, εντός 14 ημερών από
την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε (μέσω email,
τηλεφώνου ή δελτίου επιστροφής, βλ. όπισθεν). Μπορείτε, αν
επιθυμείτε, να παραδώσετε τα αγαθά στο -COURIER-, χωρίς να
πληρώσετε και θα παρακρατήσουμε το κόστος αποστολής (3 € έως
2 κιλά συν 0.8€ για κάθε επιπλέον κιλό) από την αξία της
επιστροφής. Διατηρείστε την απόδειξη επιστροφής.
Εμείς, εντός 14 ημερών από τότε που ενημερωθήκαμε για την
υπαναχώρηση θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων αποστολής),
με πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας ή μέσω PayPal, αν τα
χρησιμοποιήσατε, ή με επιταγή ημέρας που θα σας σταλεί
ταχυδρομικά. Δικαιούμαστε να παρακρατήσουμε την επιστροφή
των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή να λάβουμε
απόδειξη της επιστροφής αυτών (όποιο συμβεί πρώτο).
Φέρετε ευθύνη για μείωση της αξίας των αγαθών λόγω χειρισμού
μη απαραίτητου για τη δοκιμή τους. Το αγαθό πρέπει να βρίσκεται
στην αρχική του συσκευασία και σε άριστη κατάσταση. Δεν
επιστρέφονται αποσφραγισμένα αγαθά μη κατάλληλα προς
επιστροφή για λόγους υγιεινής (πχ καλλυντικά, τρόφιμα, ρευστά
είδη, σπόροι).
Μπορείτε, εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών, να
αντικαταστήσετε οποιοδήποτε αγαθό της παραγγελίας με άλλο
αγαθό χωρίς να χρεωθείτε με νέα έξοδα αποστολής.

ΚΥΚΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε • Δ.Δ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, 27300,
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ •, τηλ: 2623 033332, email: info@kykeon-eleusis.com,

Αρ. ΓΕΜΗ: 138292325000

Όνομα*:

ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Επέθετο*:
Τηλ. επικοινωνίας*:
e-mail*:
Ημερομηνία*:
*υποχρεωτικά πεδία.

Προς ΚΥΚΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε, Δ.Δ Καβασίλων, Δήμος Πηνειού, 27300, Νομός Ηλείας, τηλ: 2623 033332,
email: info@kykeon-eleusis.com
Σας γνωστοποιώ ότι υπαναχωρώ από τη πώληση των αγαθών στις ………./……..../……..… (ή παρέλαβα στις
………./……..../……..…), συμπληρώνοντας προαιρετικά τα εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

Όταν παραλάβετέ τα αγαθά ή λάβετε απόδειξη για την επιστροφή τους επιθυμώ:
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

☐

την επιστροφή όσων χρημάτων σας κατέβαλα (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων
αποστολής) – με αφαίρεση των εξόδων επιστροφής, αν τα αγαθά παραδόθηκαν χωρίς χρέωση.

☐

την αντικατάστασή (και συμψηφισμό των τμημάτων) με το προϊόν

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
και αποστολή του ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρακαλούμε η φόρμα να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kykeon-eleusis.com και να
συμπεριληφθεί στη συσκευασία επιστροφής.
Διεύθυνση επιστροφής προϊόντων: Logistics Plus, Αλέκου Παναγούλη 62, 142 34 Ν. Ιωνία, Αθήνα – Αττική.

Υπογραφή:

……………………………………..
Αρ. ΓΕΜΗ: 138292325000

