
ΔΗΛΩΗ ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ  
ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΗ 

(άπθπ. 4 §§ 9 πεπ. δ’ & 10 Ν. 2251/1994) 
ΠΡΟ ηην αηομική  εηαιπία με ηην 
επωνςμία «ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΓΗΣ ΣΑΒΒΑΣ» , πος 
εδπεύει ζηην Ταξιαπσών 142, 
18121,Κοπςδαλλό (ΑΦΜ: 047675946 / 
Γ.Ο.Υ. Νίκαιαρ) με ηον ιζηόηοπο 
www.orthopedica.com.gr   

ΔΗΛΩΝ 
Όνομα:   

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

Δπώνςμο:    

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

Τηλ. Οικίαρ:    

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

Σηοισεία πος ςποβλήθηκαν καηά ηην αγοπά ηυν πποφόνηυν:…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Τύπορ πποφόνηορ:    

…………………………………………………………..…………………….. 

Ονομαζία ηος πποφόνηορ:   

…………………………………………….………………………………….. 

 

Με ηην παπούζα δήλυζη αζκώ ηο δικαίυμα ηηρ ςπανασώπηζηρ από ηη ζύμβαζη πώληζηρ πος 

ζςνήτα με ηην εηαιπία  ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΓΗ ΣΑΒΒΑ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 4 § 

10 ηος Ν. 2251/1994. Γηλώνυ επίζηρ όηι απέζηειλα ήδη ηο πποφόν πος αγόπαζα ζηην 

παπαπάνυ διεύθςνζή ζαρ, ζηην ίδια καηάζηαζη ζηην οποία ηο παπέλαβα, δηλαδή συπίρ να έσει 

αποζθπαγιζθεί ή να έσει παπαβιαζθεί η ζςζκεςαζία ηος ή οι κάθε είδοςρ επιζημάνζειρ ηος, και 

ζςνοδεςόμενο από ηη ζσεηική απόδειξη λιανικήρ πώληζηρ. 

ΟΤΙΩΔΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ 

ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ 

 

1. Τν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αζθείηαη αλαηηηνιφγεηα, εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο απέζηεηιε ζηνλ θαηαλαισηή κε 

e-mail επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηζηνηφπνπ 

www.orthopedica.com.gr, ή εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο παξέιεηςε ηελ απνζηνιή ηεο παξαπάλσ επηβεβαίσζεο.  

2. Η παξνχζα δήισζε ή άιιε κε ηζνδχλακν πεξηερφκελν οσ ο ορίζει η εταιρία μας (ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΓΗΣ 

ΣΑΒΒΑΣ). ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζεξφ κέζν, ην νπνίν ηίζεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζην νπνίν απηφο έρεη πξφζβαζε. 

3. Αλ εληφο ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο πνπ αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, απηφο ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο είηε απφ έγγξαθα είηε απφ ζηαζεξά κέζα (ι.ρ. e-mail) 

πνπ ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, αξρίδεη απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

λέα πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

http://www.orthopedica.com.gr/


4. Ο θαηαλαισηήο πνπ αζθεί ην δηθαίσκα ηεο ππαλαρψξεζεο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ επνκέλε εκέξα ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο,  

ην ίδην ην πξντφλ πνπ επηζπκεί λα επηζηξέςεη, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, 

δειαδή ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί ή λα έρεη παξαβηαζζεί ε ζπζθεπαζία ηνπ ή νη θάζε είδνπο 

επηζεκάλζεηο ηνπ, θαη ζπλνδεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο. 

5. Σε πεξίπησζε λφκηκεο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα επηζηξέςεη ηα πνζά πνπ θαηέβαιε ν θαηαλαισηήο εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ άζθεζή ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο δελ 

έρεη ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξήζεθαλ απφ 

ηνλ θαηαλαισηή φινη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

 

Τόπορ - Ημεπομηνία – Υπογπαθή ηος δηλούνηορ 

 


