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ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΦΟΡΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 
Πλήρες όνομα: 
............................................................................................................................. ....................... 
Διεύθυνση: 
................................................................................................ .................................................... 
Κωδικός  απόδειξης: 
............................................................................................................................. ....................... 
Κωδικός παραγγελίας: 
.......................................................................................................................................... ......... 
Ημερομηνία τιμολόγησης των παραληφθέντων προϊόντων: 
.................................................................................................................................................... 
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:  
 

o ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( γράψτε το προϊόν που επιθυμείτε): 
 

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

o ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ( παρακαλούμε να μας δώσετε το ΙΒΑΝ σας ή αυτό 
κάποιου δικού σας προσώπου, στην περίπτωση που δεν δίνεται το δικό σας ΙΒΑΝ, 
παρακαλούμε να μας γράψετε το όνοματεπώνυμο του δικαιούχου του 
λογαριασμού) 

 
IBAN ........................................................................................................................ ....... 

 
Διεύθυνση επιστροφής: 
DTC Artists d.o.o. 
Kajuhova ulica 36 
SI-6310 Izola 
Slovenia 

Υπογραφή αγοραστή 
........................................ 
Τόπος, Ημερομηνία ........................ ,  

 
 
Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που παραγγείλατε, έχετε το δικαίωμα, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, 
να ενημερώσετε την εταιρεία (ηλεκτρονικά ή με κανονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα), εντός δεκατεσσάρων ημερών  από την παραλαβή 
των αγαθών, υπαναχώρηση από τη σύμβαση· βάσει του νόμου, δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί ο λόγος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αλλά εμείς στη 
Fede&Amore d.o.o. συνιστούμε ανεπιφύλακτα να το δηλώσετε. Είμαστε πρόθυμοι να διορθώσουμε τυχόν λάθη και ελλείψεις. Πρέπει να επιστρέψετε τα 
προϊόντα με το συνημμένο συμπληρωμένο έντυπο το αργότερο 14 ημέρες μετά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. τα προϊόντα πρέπει να είναι 
αχρησιμοποίητα και άθικτα, εκτός εάν η ζημιά στα αγαθά δεν προκλήθηκε από τον καταναλωτή. Το μόνο κόστος που επιβαρύνει τον καταναλωτή κατά την 
επιστροφή των αγαθών είναι το κόστος της άμεσης επιστροφής. Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνουν εντός 14 ημερών από την παραλαβή  της ειδοποίησης 
επιστροφής, αλλά θα παρακρατηθούν εάν δεν λάβουμε τα επιστρεφόμενα αγαθά ή την απόδειξη επιστροφής από τον αγοραστή εντός της χρονικής 
περιόδου. 

 
Συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη φόρμα, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
εμάς για την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων. 


