
 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σ. ΚΩΣΤΑΣ – Ε. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. 

Αγαπητέ πελάτη, 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα 

να μας το παραδώσετε ή να το αποστείλετε, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 

14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παράδοσής του στα χέρια σας. 

Η αποστολή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, της δήλωσης υπαναχώρησης ή 

η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος 

υπαναχώρησης. 

Η έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται με τους ακόλουθους τρόπους στα παρακάτω 

στοιχεία : 

- με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία Σ. Κώστας – Ε. Ιωσηφίδης Ο.Ε., που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κηφισίας 48 ,Τ.Κ. 55134 

ή 

- με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@khe.gr  

ή 

- με φαξ στο 2310 447763. 

 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας στη γραμμή  2310 444455, 

Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη 

παράδοσή τους, με έξοδα του πελάτη (ή με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη) στη 

διεύθυνση: Κηφισίας 48 Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.  

Επίσης τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν από εσάς τον ίδιο στο φυσικό μας κατάστημα 

Κηφισίας 48, Θεσσαλονίκη. 

Μόλις λάβουμε τη δήλωση υπαναχώρησης, θα σας στείλουμε επιβεβαίωση της παραλαβής της.  

Όταν παραληφθεί το προϊόν, θα ελεγχθεί. Το προϊόν πρέπει να είναι άθικτο, σε άριστη 

κατάσταση, με την αυθεντική και πλήρη συσκευασία του (κουτιά, αφρολέξ, νάιλον) η οποία δεν 

θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές η άλλες αλλοιώσεις, καθώς και με όλα τα παρελκόμενα 

(οδηγίες χρήσης, καλώδια, αντάπτορες, remote control κλπ) .  

Μετά τον έλεγχο, χωρίς αδικαιολόγητη ή υπαίτια καθυστέρηση, θα σας επιστρέψουμε το 

συνολικό τίμημα της πώλησης, (αφαιρουμένων τυχόν εξόδων επιστροφής ή απομείωσης αξίας 

προϊόντων) και πάντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος, με τον 

ίδιο τρόπο που καταβάλατε τα χρήματα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξη αποστολής της δήλωσης και των εμπορευμάτων. 

Με εκτίμηση, 

Σ. Κώστας – Ε. Ιωσηφίδης Ο.Ε.

mailto:info@khe.gr


 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Αγαπητή ΚΗΕ Online, 

 

Σας γνωστοποιώ, ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση εξ' αποστάσεως με: 

 

αριθμό παραγγελίας: ___________________________________________________________ 

ημερομηνία σύναψης : ____________________________________________________ 

  

Τα προϊόντα της ανωτέρω παραγγελίας μου τα παρέλαβα στις:__________________________________ 

 

Στοιχεία Αγοραστή - αποστολέα 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Διεύθυνση:  

Πόλη:  

Ταχυδρομικός κώδικας:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  

Υπογραφή:  

 


