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∆ΗΛΩΣΗ 

 
 

Με την παρούσα δηλώνω ότι υπαναχωρώ από την σύµβαση αγοράς και επιθυµώ να επιστρέψω τα 
ακόλουθα προϊόντα σύµφωνα µε την παράγραφο ΣΤ. των όρων που έχω αποδεχτεί από τους γενικούς 

όρους συναλλαγών ηλεκτρονικού καταστήµατος και χρήσης της ιστοσελίδας σας: 
: 
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Με το παρούσα συµφωνώ µε τα παραπάνω και συνυπογράφω την παρούσα δήλωση 
 
 
 

................................................................................. 
 
 

 



ΣΤ. Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττωµατικά Προϊόντα 
1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωµα (άρθρο 4§10 Ν.2251/1994) εντός 14 ηµερολογιακών 

ηµερών από την παραλαβή των Προϊόντων, εφόσον δεν έχει αποσυσκευάσει αυτά ή δεν 
τα έχει αναλώσει – φθείρει ή  άλλως πώς, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να 
επιστρέψει τα Προϊόντα στην Πωλήτρια, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος 
τιµήµατος µε ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις 
µετρητοίς ή µε παράδοση αξιογράφου, κατ' απόλυτη επιλογή της Πωλήτριας. Το 
δικαίωµα αυτό ασκείται πάντα εγγράφως, µε έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή προς την 
Πωλήτρια που θα αποστέλλεται, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς 
επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής, µε απαραίτητη προϋπόθεση την 
αποστολή της επιστολής στην Πωλήτρια είτε  

2. (α) µε µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση 
contact@everythinginart.com µε θέµα «Υπαναχώρηση άρθρο 4§10 Ν.2251/1994 », είτε 
(β) έντυπη επιστολή ως συνοδευτικό του προϊόντος, είτε  
(γ) µε επίσκεψη στο Κατάστηµα κατόπιν συνεννόησης µε την Πωλήτρια και επί τόπου 
συµπλήρωση έντυπης επιστολής.  

3. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει 
αποζηµίωση ίση µε την αξία του προϊόντος που επιστρέφει ασκώντας το ως άνω 
δικαίωµά του, χωρίς τα µεταφορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Πωλήτρια για να 
παραδώσει τα Προϊόντα (αν υφίστανται). Η επιστροφή των Προϊόντων θα γίνεται µε 
έξοδα και επιµέλεια του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, συνοδευόµενα 
από το σχετικό παραστατικό εκδόσεως της Πωλήτριας.  

4. Η Πωλήτρια δικαιούται να µην παραλάβει τα προς επιστροφή λόγω υπαναχώρησης 
Προϊόντα, αν αυτά έχουν υποστεί φθορές και να µην επιστρέψει το αντίτιµο της αξίας 
τους στον Αγοραστή. 

5. Η Πωλήτρια υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω παραλάβει τα επιστραφέντα 
Προϊόντα, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία τους τοις µετρητοίς, ή µε παράδοση 
αξιογράφου, εντός το αργότερο 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους. 

6. Το δικαίωµα αυτό µπορεί ο Αγοραστής να το ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 
από την αποστολή της παραγγελίας, ακόµα και πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, ή 
πριν καταβάλλει το αντίτιµο της αγοράς τους.  

7. Αν ο Αγοραστής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης µετά την παράδοση των 
Προϊόντων, και εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την έγγραφη όχληση της Πωλήτριας 
προς τούτο δεν επακολουθήσει η επιτυχής κατά τα ανωτέρω επιστροφή τους στην 
Πωλήτρια, τότε συµφωνείται από τώρα ότι η πράξη αυτή συνιστά ανάκληση της 
δήλωσης άσκησης του δικαιώµατος αυτού και οριστική αποδοχή των Προϊόντων.   

8. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώµατος δεν περιορίζει τα δικαιώµατα του Αγοραστή να 
ζητήσει την αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων που εσφαλµένα εστάλησαν σε 
σχέση µε την παραγγελία του, ή προϊόντων που φέρουν ελαττώµατα (φθορές, έλλειψη 
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, κλπ), κεκαλυµµένα ή µη. 

9. Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωµατικά όταν δεν φέρουν τις συνοµολογηµένες 
ιδιότητες, έχουν φθορές, είναι µερικώς αναλωµένα, δεν έχουν στοιχεία προέλευσης 
(καλλιτέχνης - δηµιουργός, πιστοποιητικό γνησιότητας, αν πρόκειται για µοναδικής 
ενσωµάτωσης) ή οδηγίες χρήσης, όπου αυτές κατά τη συνήθη πρακτική απαιτούνται. 

10. ∆εν λογίζονται ως ελαττωµατικά Προϊόντα που εκ παραδροµής παράγγειλε ο 
Αγοραστής, ούτε Προϊόντα που υπέστησαν φθορές κατά την αποσυσκευασία από τον 
Αγοραστή, και εν γένει από δικές του, υπαίτιες ή µη, πράξεις ή παραλήψεις.  

11. Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει είτε την αντικατάσταση των Προϊόντων που είναι 
ελαττωµατικά κατά αντικειµενική και δίκαιη κρίση, είτε τη µείωση τιµήµατος αγοράς 
αναλογικά µε τη βαρύτητα του ελαττώµατος, είτε αποζηµίωση. Σε κάθε περίπτωση ο 
Αγοραστής αποδέχεται και συµφωνεί ότι η ευθύνη της Πωλήτριας περιορίζεται µέχρι τη 
συνολική αξία των Προϊόντων και δεν εκτείνεται πέραν αυτής ούτε σε άλλες θετικές 
ζηµίες που ο τελευταίος δύναται να επικαλεστεί ότι υπέστη εξαιτίας του ελαττώµατος ή 
των ελαττωµάτων, ούτε σε αποθετική του ζηµία, ούτε σε άλλες βλάβες (π.χ. ηθική). 

12. Σε περίπτωση που εκ παραδροµής αποσταλούν Προϊόντα σε λανθασµένη ποσότητα 
από τη ζητηθείσα, τότε η Πωλήτρια αναλαµβάνει µε δικά της έξοδα την αποκατάσταση 
του σφάλµατος. Ο Αγοραστής σε περίπτωση που αποσταλούν µεγαλύτερες ποσότητες 
µπορεί να καταβάλει το αναλογούν τίµηµα εντός 7 ηµερολογιακών ηµερών και να 



αγοράσει τα προϊόντα ή να ζητήσει την επιστροφή τους µε την επιµέλεια της Πωλήτριας. 
13. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής συµφωνεί ότι δεν δικαιούται, άλλως ρητά παραιτείται 

από κάθε άλλο δικαίωµα αποζηµίωσης κατά της Πωλήτριας, η ευθύνη της οποίας 
περιορίζεται στην κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση του ορθού των ποσοτήτων των 
Προϊόντων. 

14. Η παρούσα παράγραφος και το παρόν δικαίωµα περί επιστροφής δεν εφαρµόζεται επί 
προϊόντων που αποτελούν κοσµήµατα ή αξεσουάρ που φοριούνται και ως τέτοια κατά 
τη χρήση έρχονται σε επαφή µε το ανθρώπινο δέρµα, εφόσον αποσυσκευαστούν, για 
λόγους προστασίας της υγείας κάθε επόµενου υποψήφιου αγοραστή. Στις περιπτώσεις 
αυτής της κατηγορίας των προϊόντων γίνεται δεκτό και η συµφωνείται ρητά ότι η 
επισκόπηση των αγορασθέντων µέσα από διάφανο περιτύλιγµα είναι επαρκής για την 
οριστική ή µη αποδοχή τους και την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης κατά  το 
άρθρο 4§10 Ν.2251/1994.   

 
συµφωνώ µε τα παραπάνω και συνυπογράφω τους  παραπάνω όρους 

 
................................................................................. 


