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Υπογραφή   ______________________________________________ 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα 

σύμβαση εντός 14 ημερών, από τη σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που 
παραλάβατε. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει εντός 14 ημερών από την επομένη 

της ημέρας που εσείς αποκτήσατε τη κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που η 

παραγγελία σας παραδόθηκε τμηματικώς, η προθεσμία των 14 ημερολογιακών 
ημερών λήγει από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε τη φυσική κατοχή 

του τελευταίου προϊόντος. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, 

οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την 
παρούσα σύμβαση με ρητή δήλωση, αναγράφοντας τα στοιχεία που θα βρείτε στο 

παρόν έντυπο υπαναχώρησης. Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το παρόν υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή το έντυπο υπαναχώρησης που θα 

βρείτε στην ιστοσελίδα μας eyeprotect.shop . Θα πρέπει να αποστείλετε το 

συμπληρωμένο έντυπο υπαναχώρησης είτε με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ΟΠΤΙΚΑ 
ΠΟΥΠΝΑΡΑ, Μακεδονομάχων 4, Κοζάνη, Τ.Κ. 50100, είτε εφόσον το σκανάρετε, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eyeprotect.shop.  

Συνέπειες της υπαναχώρησης. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, 
επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με την άμεση δαπάνη επιστροφής των 

προϊόντων. Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών 
από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η 

προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη 

της περιόδου των 14 ημερών. Εφόσον υπαναχωρήσετε από τη 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 ημερολογιακών ημερών από 
την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την 

παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων 

χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική 
συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε 

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

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε 
πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, 

όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο . 
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