
Δικαίωμα υπαναχώρησης 
 

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς 

να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την ημέρα 

παραλαβής της παραγγελίας σας. 

 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε  να μας ενημερώσετε ( Στοιχεία 

εταιρίας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΥΡΑΝΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε., 23ης Οκτωβρίου 100, ΤΚ 41223, Λάρισα, τηλ. 2410 289.231. 

info@silverline.gr ) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια 

ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να 

είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.silverline.gr να συμπληρώσετε και 

να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα ή να στείλετε μήνυμα με ξεκάθαρη δήλωση για το θέμα 

αυτό. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω 

σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για  

να  τηρήσετε   την  προθεσμία  υπαναχώρησης, είναι  αρκετό  να  στείλετε   τη  δήλωσή σας  περί 

άσκησης  του  δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. 

 

Συνέπειες της υπαναχώρησης 
 

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε 

από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών 

εξόδων που οφείλονται  στη δική  σας  επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από 

τον φθηνότερο  τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την 

απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε  την ανωτέρω 

επιστροφή  χρημάτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της τραπεζικής μεταφοράς. Σε κάθε 

περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια  επιστροφή χρημάτων. 

 

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε  την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά 

που περιλαμβάνονταν στην παραγγελία σας και για τα οποίο ασκήσατε το δικαίωμα της 

υπαναχώρησης και να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο ποιότητας σε αυτά. Εσείς οφείλετε  να στείλετε  

πίσω τα αγαθά με μέσω της επιλογής σας ή να τα παραδώσετε σε εμάς στην έδρα μας χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε 

ότι υπαναχωρείτε από την σύμβαση αγοράς. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε 

πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη 

επιστροφής των αγαθών και θα έχετε την ευθύνη για την κατάστασή τους μέχρι την παραλαβή τους 

από εμάς. Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από 

χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη 

λειτουργία των αγαθών. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Έντυπο Υπαναχώρησης 
 

[ συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη 
σύμβαση αγοράς. Με την υποβολή αποδέχεστε τους όρους που αναφέρονται στη σελίδα 

https://www.silverline.gr/oroi-xrisis/ Σας παρακαλούμε διαβάστε τους ] 
 
 
 
Προς την εταιρία: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΥΡΑΝΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε., 23ης Οκτωβρίου 100, ΤΚ 41223, Λάρισα, 

τηλ. 2410 289 231 

 

Σας γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων 

αγαθών που περιλαμβάνονταν σε παραγγελία μου από το www.silverline.gr 

 

 

Ημερομηνία Παραγγελίας:_____________________________________ 

Αριθμός Παραγγελίας:________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο Χρέωσης:____________________________________ 

Διεύθυνση Παραλαβής:_______________________________________ 

Ημερομηνία Παραλαβής:______________________________________ 

 

Προϊόντα (Ονομαστικά) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Στοιχεία Υποβάλλοντος το Αίτημα 

 

Ονοματεπώνυμο:   

Διεύθυνση:   

Υπογραφή καταναλωτή:     

 
 
 
Ημερομηνία    


