Γενικοί όροι συναλλαγών
Το αρόν α οτελεί τους γενικούς όρους συναλλαγών της
εφεξής ρο ηθευτής οι ο οίοι συνά τονται στο λαίσιο συ βάσεων
ώλησης έσω της ηλεκτρονικής λατφόρ ας
εταξύ του ρο ηθευτή
και του αναφερό ενου στο άρθρο της σύ βασης ελάτη εφεξής ελάτης
Άρθρο Πεδίο εφαρ ογής ορισ οί
Όσον αφορά την ε ορική σχέση εταξύ του ρο ηθευτή και του ελάτη ισχύουν
α οκλειστικά οι ακόλουθοι γενικοί όροι συναλλαγών ό ως αυτοί ισχύουν κατά το χρόνο
διεξαγωγής της αραγγελίας εν αναγνωρίζονται έτεροι όροι του αγοραστή εκτός εάν ο
ρο ηθευτής συ φωνήσει ρητά και γρα τώς την ισχύ τους
Ο ελάτης α οτελεί καταναλωτή εφόσον ο σκο ός των εντελλο ένων αραδόσεων και
υ ηρεσιών δεν ε ί τει στην ε ορική του ή ε αγγελ ατική του δραστηριότητα ως ελεύθερου
ε αγγελ ατία Αντιθέτως ως ε ιχειρη ατίας ορίζεται κάθε φυσικό ή νο ικό ρόσω ο ή
ροσω ική εταιρεία ικανή δικαίου οι ο οίοι κατά τη σύναψη της σύ βασης ασκούν τις
ε ορικές ή ε αγγελ ατικές τους δραστηριότητες

Άρθρο

Σύναψη σύ βασης

Ο ελάτης ορεί να ε ιλέξει ροϊόντα α ό την οικιλία ε ορευ άτων του ρο ηθευτή
κυρίως ι ίλες και βρεφικά είδη και να τα συλλέξει έσω του λήκτρου ροσθήκη στο καλάθι
αγορών στο ε ονο αζό ενο καλάθι αγορών Με το λήκτρο α οστολή αραγγελίας δίνει
δεσ ευτική εντολή αγοράς των ροϊόντων ου βρίσκονται στο καλάθι αγορών Πριν α ό την
α οστολή της αραγγελίας ο ελάτης ορεί ανά άσα στιγ ή να τρο ο οιήσει και να δει τα
δεδο ένα στόσο η εντολή ορεί να δοθεί και να εταβιβαστεί όνο εάν ο ελάτης
α οδεχθεί τους αρόντες συναλλακτικούς όρους κάνοντας κλικ στο κου ί Α οδοχή γενικών
όρων συναλλαγών και συ φωνία ροστασίας δεδο ένων και ε τον τρό ο αυτό τους κάνει
δεκτούς ε την εντολή του Με την α οστολή της εντολής ο ελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι
δεν υ οβάλλει κά οιο ε ί ε το ήνυ α για την εξατο ικευ ένη ε ιλογή των ροϊόντων Με
τον όρο ε ί ε το νοείται ιδίως αγενές συκοφαντικό ροσβλητικό ορνογραφικό ε
σεξουαλικά υ ονοού ενα ή α ρε ές ε δυσ ενείς διακρίσεις ή δυσφη ιστικό εριεχό ενο
Ο ρο ηθευτής α οστέλλει στη συνέχεια στον ελάτη ια αυτό ατη ε ιβεβαίωση
αραλαβής έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο είου στην ο οία αναφέρεται για ακό α ία φορά η
αραγγελία του ελάτη και την ο οία ο ελάτης ορεί να εκτυ ώσει έσω της λειτουργίας
εκτύ ωση Με την ε ιβεβαίωση αραλαβής τεκ ηριώνεται ότι η αραγγελία του ελάτη έχει
αραληφθεί α ό τον ρο ηθευτή και εκλα βάνεται ως α οδοχή της εντολής
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Παράδοση διαθεσι ότητα ροϊόντων

Σε ερί τωση ου το ροϊόν ου αναφέρεται στην αραγγελία του ελάτη δεν είναι
ροσωρινά διαθέσι ο ο ρο ηθευτής το γνωστο οιεί στον ελάτη ά εσα ε την ε ιβεβαίωση
αραγγελίας Σε ερί τωση καθυστέρησης της αράδοσης έραν των δύο εβδο άδων ο
ελάτης δικαιούται να υ αναχωρήσει α ό τη σύ βαση Ε ι λέον σε αυτήν την ερί τωση
έχει και ο ρο ηθευτής το δικαίω α να λύσει τη σύ βαση Σε αυτήν την ερί τωση
ε ιστρέφονται ά εσα ληρω ές ου ενδέχεται να έχει ραγ ατο οιήσει ο ελάτης
Για όλα τα τυ ο οιη ένα ροϊόντα ου ροσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστη α ε
εξαίρεση τα εξατο ικευ ένα ροϊόντα
ισχύουν οι χρόνοι αράδοσης ου αναφέρονται
για το εκάστοτε ροϊόν Τα εξατο ικευ ένα ροϊόντα
είναι ροϊόντα κατά αραγγελία
και ως εκ τούτου ορεί στην ερί τωση αυτή να ροκύψουν διαφορετικοί χρόνοι
αράδοσης Σε κάθε ερί τωση ο ρο ηθευτής αραδίδει τα συγκεκρι ένα ροϊόντα στον
ελάτηεντός εβδο άδων α ό την α οδοχή της σύ βασης
Η ελάχιστη αραγγελία ανέρχεται σε
δεν ισχύει για τα εγγεγρα ένα έλη του
η δε έγιστη αξία αραγγελίας για αυτό το
κατάστη α ανέρχεται σε
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Τι ές και έξοδα α οστολής

Όλες οι τι ές ου αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ρο ηθευτή εριλα βάνουν τα έξοδα
συσκευασίας και τον νό ι ο φόρο ε ί των ωλήσεων
Τα αντίστοιχα έξοδα α οστολής αναφέρονται στο δελτίο αραγγελίας του ελάτη
και βαρύνουν τον ελάτη
Έξοδα εισαγωγής ή εξαγωγής ό ως για αράδειγ α τελωνεία τέλη και φορολογικές
ε ιβαρύνσεις ου ροκύ τουν για την α οστολή ροϊόντων εκτός της ΕΕ βαρύνουν τον
ελάτη
Η α οστολή του ροϊόντος γίνεται έσω ταχυδρο είου Η διεύθυνση αράδοσης γίνεται
α οδεκτή όνο εάν η χώρα ροορισ ού βρίσκεται στον κατάλογο ου έχει αναρτήσει ο
ρο ηθευτής στο διαδίκτυο Με την αράδοση του ροϊόντος ο κίνδυνος τυχαίας
καταστροφής ετατίθεται α ό τον α οστολέα ταχυδρο είο υ ηρεσίες διανο ής εταφορικές
εταιρείες εταφορείς κ λ στον ελάτη
ς τό ος εκ λήρωσης της αροχής ορίζεται το
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Τρό οι ληρω ής

Μ ορείτε να ληρώσετε ε τους αρακάτω τρό ους
•
•
•

Πιστωτική κάρτα
Ά εση εντολή εταφοράς ίστωσης ισχύει όνο για τη Γερ ανία την Αυστρία την
Ιταλία την Ολλανδία και το Βέλγιο

Α οδεκτές γίνονται οι αρακάτω ιστωτικές κάρτες
και
Τυχόν
τρα εζικές δα άνες βαρύνουν τον ελάτη Για να α οτρα εί τον ενδεχό ενο η
εξουσιοδοτη ένης ρόσβασης τρίτων στα δεδο ένα σας χρησι ο οιούνται οι ιο σύγχρονες
τεχνικές κρυ τογράφησης ό ως για αράδειγ α το
Το
είναι ένα
τυ ο οιη ένο διαδικτυακό ρωτόκολλο ου εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδο ένων
Με τον τρό ο αυτό όλα τα δεδο ένα ου αφορούν την αραγγελία καθώς και τα δεδο ένα
της ιστωτικής σας κάρτας εταβιβάζονται α οκλειστικά σε κρυ τογραφη ένη ορφή
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ιατήρηση της κυριότητας

Εωσότου α ο ληρωθεί το τί η α ο ρο ηθευτής διατηρεί την κυριότητα των αραδοτέων
ροϊόντων
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Ευθύνη για ραγ ατικά ελαττώ ατα εγγύηση

Ο ρο ηθευτής ευθύνεται για ραγ ατικά ελαττώ ατα σύ φωνα ε τις διατάξεις ου
ισχύουν στη συγκεκρι ένη ερί τωση ιδιαίτερα τα άρθρα
ε του γερ ανικού Αστικού
Κώδικα Μεταξύ ε ιχειρη ατιών η υ οχρέωση ευθύνης του ρο ηθευτή για τα αραδοτέα
αντικεί ενα έχει ροθεσ ία
ηνών
Ο ρο ηθευτής αρέχει εγγύηση για τα αραδοτέα ροϊόντα όνο εάν αυτή έχει
αρασχεθεί ρητά στην ε ιβεβαίωση εντολής για κάθε ε όρευ α

Άρθρο

Ευθύνη

Α οκλείονται αξιώσεις του ελάτη για α οζη ίωση Α ό αυτές εξαιρούνται αξιώσεις
α οζη ίωσης του ελάτη ου ροκύ τουν α ό κίνδυνο ζωής α ό σω ατική βλάβη α ό
διακινδύνευση της υγείας ή α ό αραβίαση ουσιωδών συ βατικών υ οχρεώσεων κύριες
υ οχρεώσεις καθώς και η ευθύνη για λοι ές ζη ίες ου οφείλονται σε ρόθεση ή βαριά

α έλεια του ρο ηθευτή του νό ι ου εκ ροσώ ου του ή του βοηθού εκ ληρώσεως
Ουσιώδεις συ βατικές υ οχρεώσεις είναι αυτές ου είναι α αραίτητες για την εκ λήρωση του
σκο ού της σύ βασης
Σε ερί τωση αραβίασης ουσιωδών συ βατικών υ οχρεώσεων ο ρο ηθευτής
ευθύνεται όνο για ροβλε ό ενες ζη ίες ου ροκύ τουν α ό τη σύ βαση εάν αυτές
ροξενήθηκαν α λά λόγω α έλειας εκτός και εάν ρόκειται για αξιώσεις α οζη ίωσης του
ελάτη λόγω κινδύνου ζωής σω ατικής βλάβης ή διακινδύνευσης της υγείας
Οι εριορισ οί των αραγράφων και ισχύον και για τους νό ι ους εκ ροσώ ους και
τους βοηθούς εκ λήρωσης εάν εγερθούν αξιώσεις ά εσα κατά αυτών
Οι διατάξεις του νό ου ερί ευθύνης α ό ελαττω ατικά ροϊόντα δεν θίγονται
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Ενη έρωση για το δικαίω α ανάκλησης

ικαίω α ανάκλησης
Έχετε το δικαίω α να ανακαλέσετε την αρούσα σύ βαση εντός δεκατεσσάρων
η ερών χωρίς να αναφέρετε κά οιο λόγο Η ροθεσ ία ανάκλησης είναι δεκατέσσερις
η έρες αρχής γενο ένης α ό την η έρα κατά την ο οία εριήλθε στη κατοχή σας ή τρίτου
ου ορίσατε και δεν είναι εταφορέας το τελευταίο ροϊόν
Προκει ένου να ασκήσετε το δικαίω α ανάκλησής σας ρέ ει να ενη ερώσετε την

Τηλ γερ ανικά
Τηλ αγγλικά
έσω σαφούς δήλωσης χ ε ε ιστολή έσω ταχυδρο είου έσω
στην άνω
αναφερό ενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο είου ή τηλεφωνικά για την α όφασή
σας να ανακαλέσετε την αρούσα σύ βαση Μ ορείτε να χρησι ο οιήσετε το
συνη ένο Πρότυ ο έντυ ο ανάκλησης ωστόσο αυτό δεν είναι υ οχρεωτικό Για την τήρηση
της ροθεσ ίας ανάκλησης αρκεί ε ίσης να α οστείλετε την ειδο οίηση σχετικά ε την
άσκηση του δικαιώ ατος ανάκλησης ριν α ό τη λήξη της ροθεσ ίας ανάκλησης

Συνέ ειες της ανάκλησης
Εάν ανακαλέσετε την αρούσα σύ βαση ρέ ει να σας ε ιστρέψου ε ά εσα το σύνολο των
ληρω ών ου λάβα ε α ό εσάς συ εριλα βανο ένων των εξόδων αράδοσης το
αργότερο εντός δεκατεσσάρων η ερών α ό την η έρα ου αραλάβα ε την ειδο οίησή σας
σχετικά ε την ανάκληση της σύ βασης Για τη συγκεκρι ένη ε ιστροφή χρη άτων
χρησι ο οιού ε το ίδιο έσο ληρω ής το ο οίο χρησι ο οιήσατε στην αρχική συναλλαγή
εκτός εάν συ φωνήθηκε αζί σας ρητά κάτι διαφορετικό Σε κα ία ερί τωση δεν σας
α οδίδεται α οζη ίωση για την εν λόγω ε ιστροφή χρη άτων Μ ορού ε να αρνηθού ε την
ε ιστροφή των χρη άτων έχρι να αραλάβου ε ίσω τα ροϊόντα ή έχρι να ας
ροσκο ίσετε α οδεικτικό ότι α οστείλατε τα ροϊόντα ανάλογα οιο θα ροηγηθεί
Πρέ ει να ας α οστείλετε ή να ας αραδώσετε τα ροϊόντα ά εσα και σε κάθε ερί τωση
το αργότερο εντός δεκατεσσάρων η ερών α ό την η έρα ου ας ενη ερώσατε σχετικά ε
την ανάκληση της αρούσας σύ βασης Η α οστολή των ροϊόντων είναι ε ρόθεσ η
εφόσον ραγ ατο οιηθεί ροτού εκ νεύσει η ροθεσ ία των δεκατεσσάρων η ερών
Αντικεί ενα ου α οστέλλονται ε ακέτο ε ιστρέφονται ε δική ας ευθύνη Τα έξοδα
για την ε ιστροφή του ροϊόντος βαρύνουν εσάς εάν το αραδοτέο ροϊόν αντιστοιχεί σε
αυτό ου αραγγείλατε και εάν η τι ή του αντικει ένου ου ε ιστρέφετε δεν υ ερβαίνει το
οσό των
ευρώ ή εάν κατά το χρόνο της ανάκλησης για αντικεί ενο υψηλότερου
τι ή ατος δεν έχετε καταβάλει ακό α το αντίτι ο ή κά οια συ βατικά συ φωνη ένη ερική
ληρω ή Σε διαφορετική ερί τωση η ε ιστροφή του ροϊόντος είναι δωρεάν για εσάς
Αντικεί ενα ου δεν ορούν να α οσταλούν ε ακέτο αραλα βάνονται α ό εσάς ε δικά
ας έξοδα
Πρέ ει να αναλάβετε τα έξοδα για α ώλεια της αξίας των ροϊόντων όνο εάν ετά α ό
έλεγχο της κατάστασης των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των ροϊόντων η εν λόγω
α ώλεια της αξίας οφείλεται σε χειρισ ό εκ έρους σας λην εκείνου ου ήταν αναγκαίος
Α οκλεισ ός δικαιώ ατος ανάκλησης
Το δικαίω α ανάκλησης α οκλείεται για την αράδοση σφραγισ ένων ροϊόντων ου δεν
ενδείκνυται να ε ιστραφούν για λόγους ροστασίας της υγείας ή της υγιεινής εφόσον η
σφράγιση αφαιρέθηκε ετά την αράδοση
Το δικαίω α ανάκλησης α οκλείεται κατά την αράδοση ροϊόντων τα ο οία
κατασκευάστηκαν σύ φωνα ε τις ροδιαγραφές του συ βαλλό ενου έρους συγκεκρι ένη
κατασκευή ή ροϊόντα κατά αραγγελία Προϊόντα κατά αραγγελία υ ό αυτήν την έννοια
είναι όλα τα ροϊόντα της σειράς εξατο ικευ ένων ροϊόντων
ι ίλες κορδόνια για
ι ίλες κουτιά ε διάφορα ροϊόντα
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Υ οδείξεις σχετικά ε την ε εξεργασία δεδο ένων

Ο ρο ηθευτής λα βάνει στοιχεία του ελάτη στο λαίσιο της εκτέλεσης συ βάσεων Κατά
τη διαδικασία αυτή τηρούνται οι διατάξεις του Ο οσ ονδιακού Νό ου για την Προστασία
εδο ένων και του Νό ου για την Προστασία εδο ένων Τηλεϋ ηρεσιών
ρο ηθευτής θα
συγκεντρώνει θα ε εξεργάζεται ή θα χρησι ο οιεί δεδο ένα της εταιρείας και δεδο ένα
χρήσης του ελάτη χωρίς την έγκριση αυτού εφόσον αυτό α αιτείται για την εκτέλεση της
συ βατικής σχέσης και για τη χρήση και για χρέωση τηλεϋ ηρεσιών
Ο ρο ηθευτής δεν θα χρησι ο οιεί δεδο ένα του ελάτη για διαφη ιστικούς σκο ούς ή
για έρευνες αγοράς και δη οσκο ήσεις χωρίς την έγκριση αυτού
Ο ελάτης έχει ανά άσα στιγ ή τη δυνατότητα να ανακαλέσει τα δεδο ένα ου έχει
α οθηκεύσει στο ροφίλ του ε το λήκτρο Τρο ο οίηση ροφίλ
να τα
τρο ο οιήσει ή να τα διαγράψει Κατά τα λοι ά σε ότι αφορά εγκρίσεις του ελάτη και άλλες
ληροφορίες για τη συγκέντρωση ε εξεργασία και χρήση δεδο ένων σας αρα έ ου ε
στην δήλωση ροστασίας ροσω ικών δεδο ένων στην ο οία ορείτε να ανατρέξετε ανά
άσα στιγ ή στην ιστοσελίδα του ελάτη έσω του λήκτρου Προστασία δεδο ένων η
ο οία ε φανίζεται σε εκτυ ώσι η ορφή
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Σύστησε ένα φίλο

Στα λαίσια του
Σύστησε ένα φίλο ο ρο ηθευτής αρέχει ένα ρόγρα α
κινήτρων στο ο οίο ορούν να συ ετάσχουν όλοι οι ελάτες Στο λαίσιο αυτό οι ελάτες
ορούν να συστήσουν στον ρο ηθευτή ιθανούς νέους ελάτες οι ο οίοι δεν έχουν
α ορριφθεί στο αρελθόν α ό τον ρο ηθευτή Αν ένας ελάτης συστήσει έναν ιθανό νέο
ελάτη ο ο οίος στη συνέχεια ροβαίνει σε αγορές α ό τον ρο ηθευτή ο ελάτης ου έκανε
τη σύσταση λα βάνει ένα κίνητρο
Η ροώθηση του ρογρά ατος κινήτρων α ό τον ελάτη δεν ε ιτρέ εται Ιδιαίτερα δεν
ε ιτρέ εται να ροωθεί το ρόγρα α κινήτρων σε συ βατικά έσα ή και έσα κοινωνικής
δικτύωσης ή ε τρό ο ου να γίνεται αντιλη τός α ό ολλα λά ρόσω α
στόσο για την ροώθηση του ρογρά ατος κινήτρων ε ιτρέ εται στον ελάτη να
διεξάγει ροσω ικές συνο ιλίες ε ιθανούς νέους ελάτες στα λαίσια των ο οίων να
λα βάνει τη συναίνεση του ιθανού νέου ελάτη για την καταχώριση της διεύθυνσης
του στη σχετική φόρ α ου υ άρχει στον ιστότο ο του ρο ηθευτή έτσι ώστε ο νέος ελάτης
να λα βάνει στη συνέχεια α ό τον ρο ηθευτή διαφη ιστικά ηνύ ατα ε ροσφορές
Στη συνέχεια ο ελάτης καταχωρίζει τη διεύθυνση
του ιθανού νέου ελάτη στη
φόρ α ου υ άρχει στον ιστότο ο του ρο ηθευτή και εκεί βεβαιώνει και ότι έχει εξασφαλίσει
τη συναίνεση του ιθανού νέου ελάτη
Σε ερί τωση ου ο ελάτης δεν έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση του ιθανού νέου ελάτη
και ο τελευταίος κινείται γι αυτόν τον λόγο κατά του ρο ηθευτή δικαστικά ή ενώ ιον

αρ οδίων Αρχών ο ελάτης α οζη ιώνει και α αλλάσσει τον ρο ηθευτή για κάθε ζη ία
ου ενδέχεται να ροκύψει α ό το γεγονός
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Τελικές διατάξεις

Οι συ βάσεις εταξύ ρο ηθευτή και ελάτη διέ ονται α ό το δίκαιο της Ο οσ ονδιακής
η οκρατίας της Γερ ανίας ενώ δεν ισχύει η Σύ βαση των Ηνω ένων Εθνών για τις ιεθνείς
Πωλήσεις
Εφόσον ο ελάτης είναι έ ορος νο ικό ρόσω ο δη οσίου δικαίου ή χωριστή
εριουσιακή ο άδα δη οσίου δικαίου δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές ου ροκύ τουν α ό
τις συ βατικές σχέσεις εταξύ ελάτη και ρο ηθευτή έχουν τα δικαστήρια του
Η σύ βαση αρα ένει δεσ ευτική ως ρος το υ όλοι ο έρος της ακό α και εάν δεν έχουν
νο ική ισχύ ε ι έρους ση εία αυτής

Ελβετία
Α ρίλιος

