
Έντυπο παραπόνων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του νόμου της 30ής Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και τον Αστικό Κώδικα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 
1964, αριθ. 16 σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε), η επιλογή της αίτησης εναπόκειται στον τον καταγγέλλοντα.

* δυνατό μόνο εάν:
- τα παραληφθέντα αγαθά είναι ελαττωματικά ή δεν συνάδουν με την παραγγελία (διαφορετικό μοντέλο, μέγεθος, χρώμα)
- η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση είναι αδύνατη ή απαιτεί υπερβολικό κόστος
- ο πωλητής δεν αντικατέστησε τα αγαθά ή δεν τα επιδιόρθωσε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
- η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση θα προκαλούσε σημαντική ταλαιπωρία στον καταγγέλλοντα
** όταν το ελάττωμα ή η βλάβη ενός μέρους ή η απουσία του δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη συνολική χρήση του αγορασμένου προϊόντος ευανάγνωστη υπογραφή του Πελάτη

Προσοχή!
Δεν δεχόμαστε δέματα με αντικαταβολή που αποστέλλονται στο πλαίσιο παράπονου.
Οι επιστροφές χρημάτων μπορούν να γίνουν μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος

...............................................................
ευανάγνωστη υπογραφή του Πελάτη

Στοιχεία πελάτη (συμπληρώνονται από τον πελάτη)

Διεύθυνση αποστολής (συμπληρώνεται από τον πελάτη)

Όνομα χρήστη:...............................................................................Αριθμός παραγγελίας:.................................................................

Όνομα και επώνυμο:.......................................................................................................Τηλέφωνο:...................................................

Ταχυδρομικός κώδικας και..................................................................................................................................................................

Οδός, αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος: ..............................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................Ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης:..........................................................

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού:

Όνομα και επώνυμο:.......................................................................................................Τηλέφωνο:.....................................................

Ταχυδρομικός κώδικας και.....................................................................................................................................................................

Οδός, αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος:.................................................................................................................................................

πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο (συμπληρώνονται από τον πελάτη)

Περιγραφή του ελαττώματος / λόγος του παράπονου (συμπληρώνεται από τον Πελάτη):

Ισχυρισμός του καταγγέλλοντος (συμπληρώνεται από τον πελάτη)

Προϊόν στη παραγγελία:.......................................................................................................................................................................

Γενικοί όροι υποβολής και αποδοχής παράπονου του Πελάτη:
1. Το παράπονο θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως (σωστά συμπληρωμένο έντυπο παραπόνων) και να αποσταλεί μαζί με το προϊόν με τη συνημμένη απόδειξη αγοράς στη διεύθυνση της έδρας 
της εταιρείας
2. Το παράπονο καλύπτει μόνο ελαττώματα που προκύπτουν από λόγους που είναι εγγενείς στα αγορασμένα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τη 
χρήση για την οποία προορίζεται
3. Ο Πωλητής δεσμεύεται να εξετάσει το παράπονο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και να ενημερώσει τον Αγοραστή για το αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου.

δωρεάν 
επιδιόρθωση

αντικατάσταση 
κατεστραμμένου 
κομματιού

αντικατάσταση για 
καινούργιο*

επιστροφή της 
καταβαλλόμενης 
τιμής*

μείωση της 
καταβαλλόμενης 
τιμής** 

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί το δέμα και έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας στη 
ιστοσελίδα: www.bolf.gr/parapona


