
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

(άρθρο 3ε επ. Ν. 2251/1994) ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ENERGIER'S A.E.», που εδρεύει στην Ευκαρπία 

Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ρήγα Φεραίου αρ. 21, ΤΚ 56429, Α.Φ.Μ. 099772824, ΔΟΥ ΦΑΕ   

Θεσ/νίκης, ΓΕΜΗ 58435604000 και ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του 

ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.energiers.gr.  

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης των 

ακόλουθων αγαθών με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω και επιστρέφω: 

Κωδικός Νούμερο Χρώμα 

   

   

   

   

   

   

    

Που παρελήφθη (−σαν) στις ____________________________________________________ 

Και επιθυμώ:  

την αλλαγή του/τους με  

Κωδικός Νούμερο Χρώμα 

   

   

   

   

   

   

 

Ή Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων μου  

Τράπεζα: _________________________________________ 

Λογαριασμός iban: __________________________________ 

Όνομα δικαιούχου: __________________________________ 

 

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

- Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων 

εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. 

- Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν 

αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία. 

 

Όνομα καταναλωτή: __________________________________________________________ 

https://www.energiers.gr/


Διεύθυνση καταναλωτή:_______________________________________________________ 

Οδός: _____________________________________________________________________ 

Αριθμός: ___________________________________________________________________ 

Τ.Κ.:______________________________________________________________________ 

Πόλη:_____________________________________________________________________ 

Χώρα:_____________________________________________________________________ 

Τηλ/νο επικοινωνίας καταναλωτή:________________________________________________  

Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί):_______________ 

Ημερομηνία: _____________________  

 

- Εάν επιλέξετε να επιστρέψετε μέρος της παραγγελίας σας και για τον λόγο επιστροφής δεν 

ευθύνεται η Energiers AE, το δέμα αποστέλλεται με χρέωση Energiers. Κατά την παραλαβή 

του νέου προϊόντος, ο πελάτης καταβάλει στον courier 2  ευρώ για τα μεταφορικά. 

- Εάν το νέο προϊόν που επιλέξετε είναι ακριβότερο, παρακαλώ υποδείξτε μας τον τρόπο με 

τον οποίο επιθυμείτε να καταβάλετε την διαφορά χρημάτων.  

- Εάν επιλέξετε αντικαταβολή, επιβαρύνεστε με 1,50 ευρώ  

- Εάν επιλέξετε τραπεζική κατάθεση/μεταφορά χρημάτων προς την Energiers, οι τραπεζικοί 

λογαριασμοί της εταιρίας είναι οι παρακάτω: 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5238-052537-465 IBAN GR 9601722380005238052537465 

ΕΘΝΙΚΗ  894/47002018 IBAN: GR3401108940000089447002018 

EUROBANK 002601250000810201077655 IBAN: GR4602601250000810201077655 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ENERGIERS AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email eshop@energiers.gr                                                                                                                                                                            

- Εάν επιλέξετε επιστροφή όλης της παραγγελίας σας, εντός 10 εργάσιμων ημερών 

επιστρέφεται μόνο η αξία των προϊόντων και όχι η αξία της αντικαταβολής και των εξόδων 

αποστολής σε iban που θα μας υποδείξετε. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής της 

επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη. 

 

Διεύθυνση αποστολής δέματος: Energiers AE Ρήγα Φεραίου 21 Ευκαρπία Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 564 

29 Τηλ. 2310 686540 Τμήμα E-Shop 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:30 στο 

Τ 2310 686540, δωρεάν γραμμή 8005001981 & eshop@energiers.gr 

 

 


