ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
Ειζαγωγή
O ηζηφηνπνοwww.lechatnails.gr είλαη έλα ειεθηξνληθφ εκπνξηθφ θαηάζηεκα πψιεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (ζην εμήο θαινχκελν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ή ηζηφηνπνο) πνπ
δεκηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΡΝΛΡΖΙ ΠΡΑΘΚΝΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ
ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ Α.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΝΡΝΛΡΖΙ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε,
4νρικ. Δζληθήο Νδνχ Θεζζαινλίθεο – Αζελψλ, κε Α.Φ.Κ. 094298715/Γ.Ν.. ΦΑΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ, θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα, , ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο info@lechatnails.gr, ηειεθσληθή γξακκή
εμππεξέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο: 2310-544444
Ξξηλ εηζέιζεηε ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη πεξηεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο, ζαο θαινχκε λα
ζπκβνπιεπηείηε ηνπο θάησζη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Lechatnailseshop, πνπ βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε www.lechatnails.gr
Βεβαησζείηε φηη ζπκθσλείηε κε ηνπο θάησζη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δηφηη ε πεξαηηέξσ ρξήζε θαη ε
πεξηήγεζε ζαο ζηελ άλσ ηζηνζειίδα www.lechatnails.gr ζπλεπάγεηαη ηελ ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε
ζπγθαηάζεζε θαη ζπλαίλεζε ζαο κε απηνχορσξίο θακία εμαίξεζε. Δάλ θάπνηνο ρξήζηεο δελ ζπκθσλεί
κε απηνχο ηνπο φξνπο, ηφηε νθείιεη κε επζχλε ηνπ λα απφζρεη απφ ηελ επίζθεςε, ηε ρξήζε ηνπ
ηζηφηνπνπ θαζψο επίζεο θαη απφ θάζε ζπλαιιαγή ή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο.
Όποι
Ρν www.lechatnails.gr δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ή λα αλαλεψλεη ηνπο παξφληεο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεο
θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.
Ρν www.lechatnails.gr αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνπο ρξεζηέο γηα ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή, κέζσ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφληνο
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.
Παπεσόμενερ πληποθοπίερ & πποϊόνηα
Ρν www.lechatnails.gr δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.lechatnails.gr, ηφζν φζνλ αθνξά ηα αθξηβή
ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη φζν θαη ησλ παξερνκέλσλ, απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο, ππεξεζηψλ,
ππφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ηερληθψλ ή ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ή
έρνπλ πξνθχςεη αθνχζηα ή δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο εθ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο.
Πεπιοπιζμόρ εςθύνηρ
Ρν www.lechatnails.gr δελ επζχλεηαη έλαληη ησλ πειαηψλ / ρξεζηψλ γηα δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ
απφ ηελ εθηέιεζε ή κε ηεο παξαγγειίαο ηνπο.
Δπίζεο επηθπιάζζεηαη σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο
βίαο. Ρν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.gr νπδεκία εγγχεζε κπνξεί λα παξάζρεη γηα ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, αιιά εγγπάηαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ πεξί
ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπο.
Ρν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.gr παξέρεη ην πεξηερφκελν (π.ρ. πιεξνθνξίεο, νλφκαηα,
θσηνγξαθίεο, απεηθνλίζεηο, θ.ι.π.), ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ "φπσο αθξηβψο έρνπλ".

Πε θακία πεξίπησζε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.gr δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ
απαηηήζεηο λνκηθήο ή αζηηθήο ή/θαη πνηληθήο θχζεσο νχηε γηα ηπρφλ δεκία (ζεηηθή, εηδηθή ή απνζεηηθή
ε νπνία ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, δηαδεπθηηθά ή/θαη ζσξεπηηθά ζπλίζηαηαη ζε απψιεηα θεξδψλ,
δεδνκέλσλ, δηαθπγφληα θέξδε, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θ.ι.π.) απφ επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή
ηξίηνπο απφ αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ή κε ή/θαη ηε ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή/θαη ζε
αδπλακία παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ απηφλ ή/θαη απφ ηπρφλ κε
επηηξεπφκελεο παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο ή/θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη
κέζσ απηνχ.
Δικαιώμαηα πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ
Απηή ε ηζηνζειίδα είλαη ην επίζεκν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηνπ www.lechatnails.gr.
Όιν ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ,
ζρεδίσλ, θεηκέλσλ, παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ
www.lechatnails.gr θαη πξνζηαηεχνληαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, ηνπ
επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αληηγξαθή, αλαινγηθή / ςεθηαθή εγγξαθή θαη κεραληθή αλαπαξαγσγή,
δηαλνκή, κεηαθνξά, downloading, κεηαπνίεζε, κεηαπψιεζε, δεκηνπξγία παξάγσγεο εξγαζίαο ή
παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ παξνρέα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ
ηφπνπ.
Ρπρφλ αλαπαξαγσγή, επαλέθδνζε, θφξησζε, αλαθνίλσζε, δηάδνζε ή κεηάδνζε ή νπνηαδήπνηε άιιε
ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν γηα εκπνξηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο επηηξέπεηαη
κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γξαπηήο άδεηαο ηνπ www.lechatnails.grή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκηκνπ
δηθαηνχρνπ ησλ αλσηέξσ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Ρα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην
www.lechatnails.grή θαη ηξίηα κέξε ζπκβεβιεκέλα κε απηνχο θαζψο θαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο
ηνπο, είλαη απνθιεηζηηθά ζήκαηα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ www.lechatnails.grή θαη ησλ άλσ
ηξίησλ κεξψλ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο ειιεληθνχο, θνηλνηηθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο πεξί
εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Πε θάζε πεξίπησζε ε εκθάληζή θαη έθζεζε ηνπο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.grδελ
ζα πξέπεη θαηά θαλέλα ηξφπν λα εθιεθζεί σο κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε άδεηαο ή δηθαηψκαηνο ρξήζεο
ηνπο.
Εςθύνη Υπήζηη
Νη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαοwww.lechatnails.gr απνδέρνληαη φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα γηα απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο
νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ είλαη παξάλνκν, βιαβεξφ, απεηιεηηθφ, πξνζβιεηηθφ, ελνριεηηθφ,
ζπθνθαληηθφ, δπζθεκηζηηθφ, ρπδαίν, άζεκλν, ιηβεινγξαθηθφ, απνηειεί παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ
θάπνηνπ άιινπ, δείρλεη εκπάζεηα, ή εθθξάδεη θπιεηηθέο, εζληθέο ή άιιεο δηαθξίζεηο, δχλαηαη λα
πξνθαιέζεη βιάβεο ζε αλήιηθνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, δελ δηθαηνχηαη λα κεηαδνζεί ζχκθσλα κε
ηελ λνκνζεζία ή ηηο ζπκβαηηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο ζρέζεηο (φπσο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο, ηδηνθηεζηαθέο
θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ή απνθαιχθζεθαλ σο κέξνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή
πνπ θαιχπηνληαη ζε ζπκθσλίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο), παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε επξεζηηερλία, εκπνξηθφ
ζήκα, εκπνξηθφ κπζηηθφ, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άιια ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηξίησλ, πεξηέρεη ηνχο
ινγηζκηθνχ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο θψδηθεο, αξρεία ή πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ
ηελ δηαθνπή, ηελ πξφθιεζε βιάβεο, ηελ θαηαζηξνθή ή ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε
ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ ππνινγηζηψλ, εζειεκέλα ή αζέιεηα παξαβαίλεη ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ησλ δηαηάμεσλ απηήο, δχλαηαη λα παξελνριήζεη ηξίηνπο κε νπνηνδήπνηε

ηξφπν θαη νπνηνδήπνηε Ξεξηερφκελν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπιινγή ή απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε άιινπο ρξήζηεο
Αζθάλεια
Ρν www.lechatnails.grαλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο αζθαιείαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο
δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζαο ζπλαιιαγψλ θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κε
ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζαο.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία θαη ηηο ζπλαιιαγέο ζαο,
είλαη αζθαιείο θαη απφξξεηεο.
Πε θάζε πεξίπησζε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.grκε θαλέλαλ ηξφπν δελ απνθαιχπηεη
ή δεκνζηνπνηεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο εκπηζηεχεζηε.
Ρα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζέηεηε ζηε δηάζεζή καο κε ηελ εγγξαθή ζαο σο κέινο
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζαο.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο θπιάζζνληαη κε απφιπηε αζθάιεηα.
Πποζηαζία Πποζωπικών Δεδομένων
Θαηά ηελ επίζθεςή ζαο ζηηο ζειίδεο ηνπ www.lechatnails.grθαη πξνθεηκέλνπ λα παξαγγείιεηε
πξντφληα, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο καδί ζαο ψζηε λα ζαο
ελεκεξψλνπκε γηα λέα πξντφληα καο, είλαη πηζαλφ λα ζαο δεηεζεί λα δειψζεηε ζηνηρεία πνπ ζαο
αθνξνχλ (φλνκα, επάγγεικα, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θιπ.).
Ρα ηπρφλ πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δειψλεηε νπνπδήπνηε ζηηο ζειίδεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο λα
ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2472/97 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.
Ρν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.grιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηεξεί κε αζθάιεηα ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
είζηε εγγεγξακκέλνο ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ www.lechatnails.grηα νπνία δηαγξάθνληαη κεηά ηελ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο. Ρα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δειψλεηε ζην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ απηφ ή ζπλεξγαδφκελεο κε απηφ
επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε, πξνψζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο.
Ρα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ δχλαληαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο, αζηπλνκηθέο
θαη άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο θαηφπηλ λνκίκνπ αηηήκαηφο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Ν πειάηεο έρεη, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ, ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο θαη αληίξξεζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 11 έσο 13
ηνπ λ. 2472/1997
Αγοπά πποϊόνηων
Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηελ αλαδήηεζε ζαο, έρνπκε δηαηξέζεη ηα πξντφληα καο ζε θεληξηθέο θαηεγνξίεο.
Θάζε θαηεγνξία έρεη θαη έλα δέληξν ππνθαηεγνξηψλ. Πηφρνο καο είλαη λα θηάζεηε ζην ηειηθφ πξντφλ
εχθνια θαη γξήγνξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ςάρλεηε γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ «αλαδήηεζε», πνπ ζα ζαο
νδεγήζεη θαη' επζείαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζαο.

Ρν www.lechatnails.grθάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο αιιά
παξφια απηά δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ ιάζε ζε ηηκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ θαη δελ κπνξεί λα
εμαζθαιίζεη, φηη δελ ζα ππάξμνπλ δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο ή «αλζξψπηλα» ιάζε θαηά
ηελ ελεκέξσζε / αλαγξαθή ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ αγνξψλ ζαο θαινχκε εθφζνλ δηαπηζηψζεηε φηη θάπνην πξντφλ πξνζθέξεηαη ζε αζπλήζηζηα
ρακειή ή πςειή ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαία αμία ηνπ, πξηλ πξνρσξήζηε ζηελ παξαγγειηά ηνπ λα
επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην info@lechatnails.gr.
Αναγνώπιζη Πελάηη
Νη θσδηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζή ζαο είλαη δχν: ν Θσδηθφο Δηζφδνπ (e-mail ή
username) θαη ν Ξξνζσπηθφο Κπζηηθφο Θσδηθφο Αζθαιείαο (password), νη νπνίνη θάζε θνξά πνπ ηνπο
θαηαρσξείηε ζαο παξέρνπλ πξφζβαζε κε απφιπηε αζθάιεηα ζηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία.
Παο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεηε ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο (password) φζν ζπρλά
επηζπκείηε. Ν κφλνο πνπ έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ζαο είζηε εζείο κέζσ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ θαη
είζηε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηάο θαη απφθξπςεο ηνπ απφ ηξίηα
πξφζσπα. Πε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ή δηαξξνήο ηνπ ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζηελ άκεζε εηδνπνίεζε
καο, αιιηψο ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.lechatnails.grδελ επζχλεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ θσδηθνχ
απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Παο ζπληζηνχκε, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, λα αιιάδεηε ην password
ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα απνθεχγεηε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ θαη εχθνια αληρλεχζηκσλ
θσδηθψλ (π.ρ. εκεξνκελία γέλλεζεο).
Εξαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηηρ Μεηαθοπάρ ηων Πποζωπικών ζαρ Δεδομένων
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχκε ζχγρξνλεο
κεζφδνπο αζθαιείαο πνπ ζαο δηαζθαιίδνπλ ζε νπνηαδήπνηε απφπεηξα ειεθηξνληθήο ππνθινπήο.
ςγκένηπωζη πληποθοπιών
Ρν www.lechatnails.gr ζρεδίαζε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έηζη ψζηε νη ρξήζηεο ηνπ λα κπνξνχλ λα ηελ
επηζθέπηνληαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνθαιχπηνπλ ηε ηαπηφηεηα ηνπο εθηφο θαη αλ ην επηζπκνχλ.
Εεηείηαη απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο, λα καο παξέρνπλ κε πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα
κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα παξαγγείινπλ πξντφλ(ηα), λα εγγξαθνχλ ζηελ ηζηνζειίδα καο
θαη/ή λα ζηείινπλ email ζην www.lechatnails.gr.
Υπήζη ηων Πληποθοπιών
Ρν www.lechatnails.gr ζπιιέγεη ηέζζεξηο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο: (1) ζηνηρεία
πνπ ν ρξήζηεο καο δίλεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ σο πειάηεο, (2) ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο καο δίλεη
πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε παξαγγειία ηνπ απφ ην www.lechatnails.gr, (3) ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο
καο δίλεη ζε ζπκκεηνρέο δηαγσληζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θαηξνχο, (4) ζηνηρεία πνπ ν
ρξήζηεο καο δίλεη γηα ελεξγνπνηήζεηο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο θαη internet, (5) ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο
καο δίλεη θαηά ηε ζχλδεζή ηνπ κέζσ άιιεο πιαηθφξκαο (εθαξκνγέο ios, android, Facebook, Google).
Θαηά ηελ ζπκπιήξσζε νπνηαζδήπνηε θφξκαο παξαγγειίαο ζηελ ηζηνζειίδα καο, ζα ζαο δεηεζεί ην
νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε, ν ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο ηεο πεξηνρήο ζαο, ε ειεθηξνληθή ζαο
δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν ζαο, ζηνηρεία πηζησηηθήο θάξηαο, ν ηξφπνο πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο.
Ππκπιεξσκαηηθά κπνξεί λα ζαο δεηεζνχλ θαη πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο ζηνηρεία
απνζηνιήο - παξάδνζεο κηαο παξαγγειίαο, ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο ή ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε πξνζθνξά
πνπ έρεηε δεηήζεη. Ρν www.lechatnails.gr θάλεη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο δίλεηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο θφξκαο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζρεηηθά
κε (i) ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζην ρψξν ζαο, (ii) γηα επηβεβαίσζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε
ζε θάζε αλαγθαία πεξίπησζε, (iii) γηα λέα ή ελαιιαθηηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην
www.lechatnails.gr, (iv) εηδηθέο πξνζθνξέο ηνπ www.lechatnails.gr, (v) ελεξγνπνίεζε ππεξεζίαο

ηειεθσλίαο ή internet, (vi) παξαιαβή δψξσλ κεηά απφ θιήξσζε δηαγσληζκνχ. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα
λα επηιέμεηε αλ ζέιεηε ή φρη λα ιακβάλεηε ηέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλίεο απφ ην e-shop.gr ζηέιλνληαο
ην αίηεκα ζαο κέζσ e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε info@lechatnails.gr.
Ππόζβαζη ζηιρ Πληποθοπίερ
Θάζε δηεθπαηξέσζε παξαγγειίαο απαηηεί ηελ ζπιινγή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδνζε ή
θξάηεζε κηαο παξαγγειίαο. Δπίζεο ε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, γηα ηελ ρξέσζε ηεο νπνίαο ρξεηάδνληαη
δηθαηνινγεηηθά ηαπηνπνίεζεο ζηνηρείσλ λφκηκνπ θαηφρνπ ηελ πξψηε θαη κφλν θνξά δηαζθαιίδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε. Νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ θαη έγγξαθν πηζηνπνηεί θαη δειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
πειάηε παξακέλεη απζηεξά απφξξεην θαη ειέγρεηαη κφλν απφ ην αξκφδην ππεχζπλν ηκήκα ηνπ
www.lechatnails.gr. Ζ εθ κέξνπο ζαο πξνζθφκηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ζεκαίλεη φηη
ζπλαηλείηε ηα δεδνκέλα απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ www.lechatnails.gr γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ρν www.lechatnails.gr απαηηεί απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
θαη ηνπο ζπληεξεηέο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο-πειάηεο ηνπ ην επίπεδν
αζθαιείαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξνχζα Γήισζε Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Πε θακία
άιιε πεξίπησζε ην www.lechatnails.gr δελ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε άιινπο ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία
ρσξίο πξφηεξε δηθή ζαο ζπλαίλεζε, εθηφο θαη αλ απηφ απαηηεζεί κέζσ ηεο λνκίκνπ νδνχ.
Ξαξαθαινχκε φπσο ιάβεηε ππφςε ζαο φηη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ή
επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή βάζε δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε ζπιινγή, ρξήζε θαη ε απνθάιπςε ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο, ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί online ρσξίο ηελ εθ κέξνπο ζαο πξφηεξε
ζπλαίλεζε (γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο απφθαζεο).
Αςηόμαηη Αποζύνδεζη
Δάλ δελ ππάξμεη θακία δξαζηεξηφηεηα γηα 30 ιεπηά γίλεηαη απηφκαηε απνζχλδεζε απφ ην ρψξν
κειψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.
Ελεγσόμενη Ππόζβαζη (firewall)
Ζ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ηνπwww.lechatnails.gr(servers) ειέγρεηαη απφ firewall, ην νπνίν
επηηξέπεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο/ ρξήζηεο απαγνξεχνληαο,
παξάιιεια, ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ κε απφξξεηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξείαο.
Απόππηηο ςναλλαγών
Ζ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ζεσξείηαη απηνλφεηε. Νη ίδηεο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο θιαζζηθέο
ζπλαιιαγέο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ e-commerce (ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ). Όιεο νη
πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ ρξεζηή /κέινο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ην
www.lechatnails.grέρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπο κφλν ζην κέηξν
πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ
έρνπλ ιεθζεί είλαη ηα αθφινπζα:
Κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζαο θαη κφλν
φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν, π.ρ. γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεψλ ζαο.
Ρν www.lechatnails.grδελ απνθαιχπηεη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, εθηφο αλ
έρεη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε απφ εζάο ή απηφ επηβάιιεηαη απφ δηθαζηηθή απφθαζε ή απφθαζε άιιεο
δεκφζηαο αξρήο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ηνwww.lechatnails.gr ρξεζηκνπνηεί ηξίηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ
ηεο, θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ.

Κπνξείηε λα δεηήζεηε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηεξνχληαη γηα εζάο θαζψο θαη ηελ δηφξζσζή ηνπο ζε
πεξίπησζε πνπ κπνξείηε λα ηεθκεξηψζεηε ηελ χπαξμε ιάζνπο.
Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα, ζα πξέπεη θαη εζείο λα ρεηξίδεζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη
κέζσ ηεο ππεξεζίαο σο εκπηζηεπηηθέο θαη απφξξεηεο θαη λα κελ πξνβαίλεηε ζε νπνηαδήπνηε
απνθάιπςή ηνπο ζε ηξίηα πξφζσπα.
Δλεκεξσηηθφ πιηθφ ζα ιακβάλεηε κφλνλ εθφζνλ ην επηζπκείηε θαη ην δειψζεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγξαθήο ζαο σο κέινπο.
Πολιηική Επιζηποθών
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ζηεξίδνληαο ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο πιεξφηεηαο ησλ
πεξηγξαθψλ ησλ νπνίσλ αλαξηά ζηηο ζειίδεο ηεο, λα απνιακβάλεηε ην πξνλφκην ηεο άκεζεο επαθήο
κε ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο γξήγνξα θαη εχθνια.
Θέινληαο λα αλαδείμνπκε ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο θαζεκεξηλέο καο αγνξέο
θαησηέξσ παξαζέηνπκε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο ειαηησκαηηθψλ ή κε πξντφλησλ.
Επιζηποθέρ Πποϊόνηων λόγω λάθοςρ παπάδοζηρ
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο παξαδίδνληαη άιια απφ ηα πσιεζέληα, θαηά είδνο ή πνζφηεηα ή
ιείπεη ηδηφηεηαο ε νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο ζπλνκνινγεζεί εγγξάθσο κε ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ν πειάηεο
επηζηξέθεη ηα πξντφληα πξνο έιεγρν θαη δηαπίζησζε ηνπ ιάζνπο.Πηελ πεξίπησζε απηή ηα έμνδα
επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ ζηελ εηαηξεία θαζψο θαη ηα έμνδα επαλαπξνψζεζεο ζηνλ πειάηε
βαξχλνπλ ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ αξθεί λα ηεξείηαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ εηαηξεία ηξφπνο επηζηξνθήο.
Επιζηποθέρ ελαηηωμαηικών πποϊόνηων
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ην είδνο θέξεη θαηαζθεπαζηηθφ ειάηησκα, εθφζνλ απηφ βεβαησζεί
απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν επηζθεπαζηή πνπ παξέρεη ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή ζε πεξίπησζε
πνπ ε ίδηα ε ΔΡΑΗΟΔΗΑ παξέρεη απεπζείαο ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:









Ζ επηζηξνθή ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε πξντφληνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη καδί κε φια ηα έγγξαθα
ηα νπνία ζπλφδεπαλ ην πξντφλ (π.ρ. ΓΑΡ, Απ. Ιηαληθήο θ.ν.θ) θαη πιήξε ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
Ζ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε πξνζσπηθφ θαη κεηαθνξηθά κέζα ηεο
ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ είηε κέζσ courier, ή ζε θάπνην απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξεί ε ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Πηηο
πεξηπηψζεηο επηζηξνθήο κέζσ courier, oπειάηεο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ηεο απνζηνιήο πξνο
ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ε ΔΡΑΗΟΔΗΑ βαξχλεηαη κε ηα έμνδα απνζηνιήο ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο ή
επηζθεπαζκέλνπ πξντφληνο.
Κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ειαηηψκαηνο πνπ αλαθέξεηαη απφ
ηνλ πειάηε θαη ζηελ ζπλέρεηα επηθνηλσλία καδί ηνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ.
Δθφζνλ δηαπηζησζεί ην ειάηησκα, πξαγκαηνπνηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο, άιισο
αθχξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ λα βξεζεί απφ ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ άιιν πξντφλ
αληίζηνηρσλ ή θαιχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή αληίζηνηρεο αμίαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζε
εχινγν ρξφλν. Πε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηεο
αξρηθήο αγνξάο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν είρε γίλεη ε αξρηθή πιεξσκή ηνπ
πειάηε πξνο ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ.
Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε ρξέσζεο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ε ΔΡΑΗΟΔΗΑ ζα ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψζεη ηελ εθδφηξηα Ρξάπεδα γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ε ηξάπεδα ζα πξνβεί
ελ ζπλερεία ζε θάζε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ έρεη θαηαξηίζεη κε ηνλ
πειάηε ρσξίο ζρεηηθή επζχλε ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ πιένλ. Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαηφπηλ ηεο ελεκέξσζεο
απηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ αληηινγηζκνχ, πνπ



ξπζκίδεηαη απφ ηελ πξνκλεζζείζα ζχκβαζε. Πηελ πεξίπησζε πιεξσκήο κε κεηξεηά, εάλ ν
πειάηεο είρε επηιέμεη ηελ δπλαηφηεηα "παξαιαβή απφ ην θαηάζηεκα", ζα γίλεηαη κε
επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ ζε απηφλ απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηνπ δηθηχνπ ηεο
ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ. Πε πεξίπησζε πιεξσκήο κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηξνθν
ηξαπεδηθφ έκβαζκα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ πξνο ηνλ πειάηε.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα επηζηξαθνχλ θαηεζηξακκέλα ή ειιηπή ην Ζιεθηξνληθφ
θαηάζηεκα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ πειάηε, ην πνζφ ηεο νπνίαο ζα
θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ θαη λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο θαη άλεπ εηέξνπ
ηηλφο ζε νιηθφ ή κεξηθφ ζπκςεθηζκφ ηεο απαίηεζήο ηνπ απηήο έλαληη ηνπ πειάηε.

Επιζηποθέρ πποϊόνηων, ηα οποία θεωπούνηαι ελαηηωμαηικά καηά ηην παπάδοζη (DOA)
Ζ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη ειαηησκαηηθά θαηά ηελ παξάδνζε (DOA) ζα
γίλεηαη απνδεθηή εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε απηψλ ζηνλ πειάηε.
Ραπηφρξνλα, ζα πξέπεη ην πξντφλ λα κελ είλαη θαηεζηξακκέλν θαη λα έρεη φια ηα πξσηφηππα έγγξαθα
ηα νπνία ζπλφδεπαλ ην πξντφλ (π.ρ. Γ.Α.Ρ., Απ. Ιηαληθήο θ.ν.θ) θαη πιήξε ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Πηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:








Ρν πξντφλ παξαιακβάλεηαη θαη ειέγρεηαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ αλαθεξφκελνπ απφ ηνλ
ΞΔΙΑΡΖ ειαηηψκαηνο.
πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο παξαιεθζεί θαη ειεγρζεί απηά απφ ηελ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ, ζα γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο κε φκνην θαηλνχξην, ή ζε πεξίπησζε κε
δηαζεζηκφηεηαο κε άιιν θαηλνχξγην πξντφλ αληίζηνηρεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο, άιισο ζε
πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ επηζπκεί αληηθαηάζηαζε, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζηξνθή ησλ
ρξεκάησλ ηεο αξρηθήο αγνξάο ζηνλ πειάηε.Ζ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ γίλεηαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν κε ηνλ νπνίν είρε γίλεη ε αξρηθή πιεξσκή ηνπ πειάηε πξνο ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ.
Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε ρξέσζεο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ε ΔΡΑΗΟΔΗΑ ζα ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψζεη ηελ εθδφηξηα Ρξάπεδα γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ε ηξάπεδα ζα πξνβεί
ελ ζπλερεία ζε θάζε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ έρεη θαηαξηίζεη κε ηνλ
πειάηε ρσξίο ζρεηηθή επζχλε ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ πιένλ. Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαηφπηλ ηεο ελεκέξσζεο
απηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ αληηινγηζκνχ, πνπ
ξπζκίδεηαη απφ ηελ πξνκλεζζείζα ζχκβαζε. Πηελ πεξίπησζε πιεξσκήο κε κεηξεηά, εάλ ν
πειάηεο είρε επηιέμεη ηελ δπλαηφηεηα "παξαιαβή απφ ην θαηάζηεκα", ζα γίλεηαη κε
επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ ζε απηφλ απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηνπ δηθηχνπ ηεο
ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ. Πε πεξίπησζε πιεξσκήο κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηξνθν
ηξαπεδηθφ έκβαζκα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ πξνο ηνλ πειάηε.
Ρα έμνδα απνζηνιήο ηφζν γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ ζηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ φζν θαη γηα ηελ
επαλαπξνψζεζε ζηνλ ΞΔΙΑΡΖ ηνπ αληηθαηεζηεκέλνπ πξντφληνο βαξχλνπλ ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα επηζηξαθνχλ θαηεζηξακκέλα ή ειιηπή ην Ζιεθηξνληθφ
θαηάζηεκα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ πειάηε, ην πνζφ ηεο νπνίαο ζα
θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ θαη λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο θαη άλεπ εηέξνπ
ηηλφο ζε νιηθφ ή κεξηθφ ζπκςεθηζκφ ηεο απαίηεζήο ηνπ απηήο έλαληη ηνπ πειάηε.

Αποζηολή πποϊόνηων- Κόζηορ αποζηολήρ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ
1. INTERCITY – Ενηόρ Πόληρ (Θεζζαλονίκηρ)
Απνζηνιέο βάξνπο έσο 2 θηιά
Γηα θάζε επηπιένλ 1 θηιφ
2. DOMESTIC – Από Πόλη ζε Πόλη
Απνζηνιέο πξνο Σεξζαία Διιάδα βάξνπο έσο 2 θηιά

1,90€
0,80€
1,90€

Γηα θάζε επηπιένλ 1 θηιφ
Απνζηνιέο πξνο Λεζησηηθή Διιάδα βάξνπο έσο 2 θηιά
Γηα θάζε επηπιένλ 1 θηιφ
3. ΠΡΟΘΕΣΕ ΤΠΗΡΕΕΙ (Πποζαςξήζειρ)
πεξεζία Αληηθαηαβνιήο
Ξξνο Απνκαθξπζκέλεο/Γπζπξφζηηεο Ξεξηνρέο Ξεξηθέξεηαο

0,80€
2,00€
0,90€
1,60€
0,00€

Πηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Ξ.Α. 24%
Ξαξάδνζε ζε 1-2 εκέξεο, ελψ γηα ηηο Απνκαθξπζκέλεο θαη Γπζπξφζηηεο Ξεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο
παξάδνζε ζε 1 – 2 εκέξεο επηπιένλ.

