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ΌΝΌΜΑ           
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ΤΗΛΕΦΩΝΌ

ΥΠΌΓΡΑΦΗ 

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά των προϊόντων που περιλαμβάνονται μόνο στις κατηγορίες 
«Αντικείμενα» και «Κεριά & Diffusers», που πραγματοποιήσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εντός δεκατεσ-
σάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλάβατε το/α προϊόν/τα αυτό/ά, με τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις: 

Συμπληρώνετε το έντυπο της Δήλωσης Υπαναχώρησης ως προς όλα του τα απαιτούμενα πεδία και μας το αποστέλλε-
τε εντός της παραπάνω προθεσμίας ηλεκτρονικά. Αμέσως μετά, το εκτυπώνετε, το υπογράφετε και το τοποθετείτε 
μέσα στο πακέτο του προϊόντος που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Θα πρέπει να αποστείλετε το επιστρεφόμενο προϊόν 
(από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε), χωρίς καμία καθυστέρηση, με δική σας ευθύνη και δαπάνη, στη διεύθυνση 
του καταστήματός μας «LES CONNAISSEURS» στο Εμπορικό κέντρο Golden Hall, Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι. Για 
να γίνει δεκτή η υπαναχώρησή σας, θα πρέπει απαραιτήτως το επιστρεφόμενο προϊόν α) να συνοδεύεται από το 
παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο πώλησης) καθώς και συμπληρωμένη, ως προς όλα της τα πεδία,  
και υπογεγραμμένη τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά) και 
β) να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, με την αρχική 
συσκευασία του ακέραιη και μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν. Αν δεν πληρούνται οι όλοι ανωτέρω 
όροι, στο σύνολό τους, ή εάν δεν περιέλθει στην εταιρεία μας η δήλωση υπαναχώρησής σας εντός της παραπάνω 
προθεσμίας των 14 ημερών από την παράδοση σε εσάς των προϊόντων, ή εάν καθυστερήσετε την επιστροφή του 
προϊόντος πέραν των 14 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής σας, 
το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν θα ικανοποιείται.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά κάποιου προϊόντος χωρίς να μας απο-
στείλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υπαναχώρησης, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, 
είναι να μας έχετε αποστείλει το προϊόν (με τη συσκευασία του και όλα τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, όπως λε-
πτομερώς αναφέρονται παραπάνω), το παραστατικό αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο) και την εκτυπωμένη και υπογε-
γραμμένη δήλωση υπαναχώρησής σας, αυστηρά εντός των πρώτων δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοσή 
του σε εσάς. 

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Κρασί & Spirits», «Champagne», «Γαστρονομία» και «Προτάσεις», 
λόγω της φύσης τους, των ειδικών συνθηκών αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς τις οποίες απαιτούν για 
τη διασφάλιση της ποιότητας τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αλλαγής ούτε να ασκηθεί για αυτά το 
δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στο «LES CONNAISSEURS» φροντίζουμε τα προϊόντα να αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης 
ώστε να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. 
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