
Πολιτικι Επιςτροφϊν 

Εξωτερικά – Αιςκθτικά Ελαττϊματα: 

Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα 

για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων, και ςτθν 

περίπτωςθ που υπάρχουν δικαιοφται να αποκροφςει τθν παραλαβι του είδουσ και να το 

επιςτρζψει ςτον διανομζα άλλωσ να αναγγείλει τθν φπαρξθ αιςκθτικϊν ελαττωμάτων ςε 

προκεςμία δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι του είδουσ ενϊ ςε 

περίπτωςθ παρόδου τθσ προκεςμίασ αυτισ χάνει κάκε ςχετικό δικαίωμα. Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

υποχρεοφται ςε ςφντομο χρόνο να προβεί ςε αντικατάςταςθ του είδουσ αυτοφ με νζο. ε 

περίπτωςθ ανεπιφφλακτθσ παραλαβισ του είδουσ κεωρείται ότι αυτό παραδόκθκε ςε 

άριςτθ εξωτερικι κατάςταςθ χωρίσ αιςκθτικά ελαττϊματα. 

Επιςτροφζσ προϊόντων με χρζωςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: 

Η επιςτροφι προϊόντων χρεϊνεται ςε βάροσ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

1. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ παραδίδονται άλλα από τα πωλθκζντα, κατά 

είδοσ ι ποςότθτα. 

2. ε περίπτωςθ που κατά τθν παράδοςθ το είδοσ ζχει ςυςκευαςία κατεςτραμμζνθ, 

ολοκλθρωτικά ι κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ. 

3. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι το είδοσ φζρει καταςκευαςτικό ελάττωμα 

(εφόςον αυτό βεβαιωκεί από τον εξουςιοδοτθμζνο επιςκευαςτι που παρζχει τθν εγγφθςθ 

καλισ λειτουργίασ)  ι ζλλειψθ ιδιότθτασ, θ οποία ιδιότθτα ζχει προθγουμζνωσ 

ςυνομολογθκεί εγγράφωσ με τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 

4. τθν περίπτωςθ κατεςτραμμζνθσ ςυςκευαςίασ, ο πελάτθσ οφείλει να μθν αποδεχτεί 

τθν παραλαβι του προϊόντοσ εξ αρχισ και να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ..  

5. τισ περιπτϊςεισ επιςτροφισ με χρζωςθ τθσ εταιρείασ τα προϊόντα πρζπει να 

επιςτρζφονται ςτθν κατάςταςθ που παρελιφκθςαν από τον πελάτθ και ςτο χρόνο που 

ςυμφωνικθκε. Συχόν κακυςτζρθςθ εκ μζρουσ του πελάτθ δικαιολογείται μόνον για λόγουσ 

ανϊτερθσ βίασ, άλλωσ το δικαίωμα αντικατάςταςθσ με βάςθ τον παρόντα όρο απόλλυται. 

6. Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ επιςτροφι του προσ αντικατάςταςθ προϊόντοσ κα πρζπει 

να γίνεται μαηί με όλα τα ζγγραφα τα οποία ςυνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΣ, Απ. Λιανικισ 

κ.ο.κ) και πλιρθ τθ ςυςκευαςία του (εκτόσ αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιςτϊκθκε 

αργότερα από τθν παράδοςθ και θ ςυςκευαςία δεν υπάρχει ι επίςθσ εκτόσ τθσ περίπτωςθσ 

προϊόντοσ θ ςυςκευαςία του οποίου παραλιφκθκε από τουσ διανομείσ κατά τθν παράδοςθ 

του είδουσ). Η επιςτροφι των προϊόντων με χρζωςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα πραγματοποιείται είτε 

με προςωπικό και μεταφορικά μζςα τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ είτε μζςω courier, ι ςε κάποιο από τα 

καταςτιματα που διατθρεί θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό ςιμα «FAMILYROLLS» πανελλαδικά. 

7. ε περίπτωςθ επιςτροφισ των προϊόντων αναλόγωσ τθσ περίπτωςθσ, κα 

πραγματοποιείται επιςκευι, ι αντικατάςταςθ, άλλωσ ακφρωςθ τθσ ςυναλλαγισ εφόςον ο 

πελάτθσ αποκροφει νομίμωσ τα δφο προθγοφμενα, οπότε, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν 

προθγουμζνωσ παραλθφκεί και ελεγχκεί τα προϊόντα από τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ, ςε περίπτωςθ 

ακφρωςθσ, θ επιςτροφι των χρθμάτων ςτον πελάτθ κα γίνεται τον ίδιο τρόπο που ζγινε και 



θ πλθρωμι τουσ με επιμζλεια τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ χρζωςθσ μζςω 

πιςτωτικισ κάρτασ θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθν εκδότρια Σράπεηα για τθν 

ακφρωςθ τθσ ςυναλλαγισ και θ τράπεηα κα προβεί εν ςυνεχεία ςε κάκε πράξθ που 

προβλζπεται με βάςθ τθ ςφμβαςθ που ζχει καταρτίςει με τον πελάτθ χωρίσςχετικι ευκφνθ 

τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ πλζον. Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ αυτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ για 

το χρόνο και τον τρόπο εκτζλεςθσ του αντιλογιςμοφ, που ρυκμίηεται από τθν προμνθςκείςα 

ςφμβαςθ. 

8. τθν περίπτωςθ πλθρωμισ με μετρθτά, εάν ο πελάτθσ είχε επιλζξει τθν δυνατότθτα 

«παραλαβι από το κατάςτθμα» (collect @ store), κα γίνεται με επιςτροφι των χρθμάτων 

του ςε αυτόν από το κατάςτθμα ςτο οποίο πραγματοποίθςε τθν παραλαβι του προϊόντοσ. Η 

επιςτροφι κα γίνεται το αργότερο εντόσ δεκατεςςάρων (14) εργαςίμων θμερϊν τόςο του 

προϊόντοσ όςο και του τιμιματοσ. 

9. ε περίπτωςθ που τα προϊόντα επιςτραφοφν κατεςτραμμζνα ι ελλιπι το 

Ηλεκτρονικό κατάςτθμα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τον πελάτθ, το ποςό 

τθσ οποίασ κα κακορίηεται από τθν κατάςταςθ των προϊόντων και να προβαίνει μονομερϊσ 

και άνευ ετζρου τινόσ ςε ολικό ι μερικό ςυμψθφιςμό τθσ απαίτθςισ του αυτισ ζναντι του 

πελάτθ. 

 

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με 

χρζωςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: 

1. ε περίπτωςθ που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιςτωκεί/οφν ότι είναι ελαττωματικό/ά 

κατά τθν παράδοςθ του ςτον πελάτθ (καλοφμενο εφεξισ για ςυντομία DOA), θ επιςτροφι 

αυτοφ/αυτϊν κα γίνεται επίςθσ με χρζωςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 

2. τθν περίπτωςθ αυτι, θ επιςτροφι του/των ελαττωματικοφ/ϊν προϊόντοσ/ων 

μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτθ ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα διατθρεί θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 με το εμπορικό ςιμα «FAMILYROLLS» πανελλαδικά, είτε με αποςτολι αυτοφ/αυτϊν, 

επιβαρυνόμενθ θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με τα ζξοδα παραλαβισ του, με μζςα τθσ απολφτου επιλογισ τθσ 

και κατόπιν ςυνεννόθςθσ του ίδιου του πελάτθ με το προςωπικό του Ηλεκτρονικοφ 

Καταςτιματοσ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 

3. Η επιςτροφι των προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν 

παράδοςθ (DOA) κα γίνεται αποδεκτι εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

παράδοςθ αυτϊν ςτον πελάτθ για τα κινθτά τθλζφωνα, και εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν παράδοςθ αυτϊν ςτον πελάτθ για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ προϊόντων. 

Σαυτόχρονα, κα πρζπει το προϊόν να μθν είναι κατεςτραμμζνο και να ζχει όλα τα 

πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ςυνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Σ., Απ. Λιανικισ κ.ο.κ) και 

πλιρθ τθ ςυςκευαςία του. 

4. τθν περίπτωςθ των λευκϊν,απαιτείται να ζχει προθγθκεί επίςκεψθ του τεχνικοφ 

του εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ και ζγγραφθ βεβαίωςθ 

περί τθσ διάγνωςθσ τθσ βλάβθσ τθσ ςυςκευισ, ζτςι ϊςτε να κεωρθκεί ότι το προϊόν ιταν 

ελαττωματικό κατά τθν παράδοςθ (DOA). 

5. ε περίπτωςθ επιςτροφισ των προϊόντων (DOA), και υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 

ζχουν προθγουμζνωσ παραλθφκεί και ελεγχκεί αυτά από τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ, κα γίνεται 

αντικατάςταςθ του είδουσ με όμοιο καινοφριο, άλλωσ ςε περίπτωςθ που ο πελάτθσ δεν 



επικυμεί αντικατάςταςθ, κα πραγματοποιείται επιςτροφι των χρθμάτων ςτον πελάτθ, με 

τον τρόπο που αυτόσ κατζβαλε τθν αξία. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ χρζωςθσ μζςω 

πιςτωτικισ κάρτασ θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθν εκδότρια Σράπεηα για τθν 

ακφρωςθ τθσ ςυναλλαγισ και θ τράπεηα κα προβεί εν ςυνεχεία ςε κάκε πράξθ που 

προβλζπεται με βάςθ τθ ςφμβαςθ που ζχει καταρτίςει με τον πελάτθ. 

6. Η εταιρεία κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ αυτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ για το χρόνο και 

τον τρόπο εκτζλεςθσ του αντιλογιςμοφ, που ρυκμίηεται από τθν προμνθςκείςα ςφμβαςθ. 

τθν περίπτωςθ πλθρωμισ με μετρθτά, εάν ο πελάτθσ είχε επιλζξει τθν δυνατότθτα 

«παραλαβι από το κατάςτθμα» (collect @ store), κα γίνεται με επιςτροφι των χρθμάτων 

του ςε αυτόν από το κατάςτθμα ςτο οποίο πραγματοποίθςε τθν παραλαβι του προϊόντοσ. 

7. Η επιςτροφι κα γίνεται το αργότερο εντόσ δεκατεςςάρων (14) εργαςίμων 

θμερϊν τόςο του προϊόντοσ όςο και του τιμιματοσ. 

8. Εάν ο πελάτθσ ζχει αγοράςει ζνα προϊόν που ζχει κεωρθκεί ελαττωματικό κατά τθν 

παράδοςθ (DOA), και ζχει δικαίωμα επιςτροφισ αυτοφ με χρζωςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, κατά τα 

ανωτζρω ειδικότερα οριηόμενα, τότε δφναται να επιςτρζψει ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ, και τα 

ςυμπλθρωματικά προϊόντα του είδουσ αυτοφ (για παράδειγμα, αν μία ψθφιακι 

φωτογραφικι μθχανι κεωρθκεί ελαττωματικι κατά τθν παράδοςθ, ο πελάτθσ ζχει τθν 

δυνατότθτα να επιςτρζψει και τθν κάρτα αποκικευςθσ που είχε αγοράςει μαηί τθν εν λόγω 

μθχανι). 

Δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ  

1. Από αρχικι υποβολι τθσ παραγγελίασ του πελάτθ μζχρι και προκεςμία 14 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

(όταν πρόκειται τζτοια ςφμβαςθ), ι από τθν παράδοςθ (όταν πρόκειται για προϊόντα) και 

μάλιςτα όταν είναι πολλά ςτθν ίδια παραγγελία από τθν παράδοςθ και του τελευταίου ενϊ 

όταν υπάρχει υποχρζωςθ παράδοςθσ προϊόντων ςε τακτά διαςτιματα από τθν παράδοςθ 

του πρϊτου, ο πελάτθσ δικαιοφται να υπαναχωριςει από τθν πϊλθςθ. 

2. Η υπαναχϊρθςθ αυτι είναι αναιτιολόγθτθ και χωρίσ καμία επιβάρυνςθ και αν το 

είδοσ ζχει ιδθ παραδοκεί ο πελάτθσ οφείλει να επιςτρζψει το προϊόν ακριβϊσ ςτθν 

κατάςταςθ που το παρζλαβε, με το ςφνολο των εξαρτθμάτων του, των εντφπων που το 

ςυνοδεφουν και τθσ ςυςκευαςίασ του ςε άριςτθ κατάςταςθ. Η επιςτροφι του είδουσ γίνεται 

δεκτι, μόνον εφόςον πρϊτα ο αγοραςτισ ζχει εξοφλιςει κάκε ποςό που επιβαρφνκθκε θ 

εταιρία για τθν αποςτολι του είδουσ ςε αυτόν και τα ζξοδα αποςτολισ για τθν επιςτροφι 

του είδουσ. 

3. Η διλωςθ υπαναχϊρθςθσ αςκείται εγγράφωσ ι και θλεκτρονικά και θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ είναι 

υποχρεωμζνθ να αποςτείλει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ διλωςθσ υπαναχϊρθςθσ μόλισ 

αυτι περιζλκει ςε αυτιν.  

4. Κατόπιν τθσ διλωςθσ υπαναχϊρθςθσ, θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ υποχρεοφται να αποδϊςει το 

τίμθμα που ειςζπραξε. 

5. Η επιςτροφι των χρθμάτων ςτον πελάτθ, κα γίνεται ςτθν περίπτωςθ χρζωςθσ μζςω 

πιςτωτικισ κάρτασ ωσ εξισ: ςε περίπτωςθ που μζχρι τθν υπαναχϊρθςθ και επιςτροφι του 

είδουσ ζχει καταβλθκεί ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ το τίμθμα από τθν Σράπεηα, θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα 

υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθν Σράπεηα για τθν ακφρωςθ τθσ ςυναλλαγισ και θ τράπεηα κα 

προβεί ςε κάκε πράξθ που προβλζπεται με βάςθ τθ ςφμβαςθ που ζχει καταρτίςει με τον 



πελάτθ. Η εταιρεία κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ αυτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ για το χρόνο και 

τον τρόπο εκτζλεςθσ του αντιλογιςμοφ, που ρυκμίηεται από τθν προμνθςκείςα ςφμβαςθ.  

6. τθν περίπτωςθ πλθρωμισ με μετρθτά, εάν ο πελάτθσ είχε επιλζξει τθν δυνατότθτα 

«παραλαβι από το κατάςτθμα» (collect @ store), κα γίνεται με επιςτροφι των χρθμάτων 

του ςε αυτόν από το κατάςτθμα ςτο οποίο πραγματοποίθςε τθν παραλαβι του προϊόντοσ. 

7. Η επιςτροφι κα γίνεται το αργότερο εντόσ δεκατεςςάρων (14) εργαςίμων 

θμερϊν τόςο του προϊόντοσ όςο και του τιμιματοσ. 

8. Δεν επιςτρζφονται δαπάνεσ παράδοςθσ μόνον αν ο πελάτθσ είχε επιλζξει τρόπο 

παράδοςθσ άλλο από τον φκθνότερο τυποποιθμζνο τρόπο παράδοςθσ που προςφζρει 

θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Επίςθσ ο πελάτθσ υποχρεοφται (εκτόσ εάν ο προμθκευτισ ζχει προςφερκεί να 

παραλάβει τα αγακά ο ίδιοσ) να επιςτρζφει τα προϊόντα εντόσ 14 θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν θμζρα κατά τθν οποία κοινοποίθςε τθν υπαναχϊρθςθ.  

9. Ο πελάτθσ ευκφνεται να αποηθμιϊςει τθν εταιρεία αν ζκανε χριςθ άλλθ από εκείνθ 

που είναι αναγκαία για τθ διαπίςτωςθ τθσ φφςθσ, των χαρακτθριςτικϊν και τθσ λειτουργίασ 

των αγακϊν ςτο διάςτθμα μζχρι τθ διλωςθ τθσ υπαναχϊρθςθσ θ δε ΕΣΑΙΡΕΙΑ δικαιοφται να 

ςυμφωνιςει με τον πελάτθ τθν αποηθμίωςι τθσ ακόμα και με αμοιβαίο ςυμψθφιςμό. ε 

περίπτωςθ που θ υπαναχϊρθςθ αφορά παροχι υπθρεςιϊν, ο πελάτθσ οφείλει να καταβάλει 

ζνα ποςό ανάλογο προσ τα παραςχεκζντα μζχρι τθ διλωςθ υπαναχϊρθςθσ. Εάν ο 

καταναλωτισ αςκιςει το δικαίωμα τθσ υπαναχϊρθςθσ τυχόν ςυνδεδεμζνεσ ςυμβάςεισ 

λιγουν αυτομάτωσ, χωρίσ κανζνα κόςτοσ για τον πελάτθ. 

Εξαιρζςεισ από τθν υπαναχϊρθςθ: 

ΔΕΝ χωρεί υπαναχϊρθςθ ςε 

 υμβάςεισ υπθρεςιϊν μετά τθν πλιρθ παροχι τθσ υπθρεςίασ, εάν θ εκτζλεςθ άρχιςε 

με τθν προθγοφμενθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του πελάτθ και με τθν εκ μζρουσ του αναγνϊριςθ 

ότι κα απωλζςει το δικαίωμα του υπαναχϊρθςθσ μόλισ θ ςφμβαςθ εκτελεςκεί πλιρωσ από 

τον προμθκευτι  

 Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλλθλα προσ επιςτροφι, για λόγουσ προςταςίασ τθσ 

υγείασ ι για λόγουσ υγιεινισ, και τα οποία ζχουν αποςφραγιςτεί μετά τθν παράδοςθ,  

 υμβάςεισ κατά τισ οποίεσ ο καταναλωτισ ζχει ηθτιςει ειδικά επίςκεψθ από τον 

προμθκευτι με ςκοπό να πραγματοποιιςει επείγουςεσ επιδιορκϊςεισ ι τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. Εάν, ςτθν περίπτωςθ τζτοιασ επίςκεψθσ, ο προμθκευτισ παράςχει 

υπθρεςίεσ επιπλζον εκείνων που ηθτικθκαν ςυγκεκριμζνα από τον καταναλωτι ι αγακά 

πζρα από τα ανταλλακτικά που χρθςιμοποιικθκαν υποχρεωτικά κατά τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι κατά τισ επιδιορκϊςεισ, το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ εφαρμόηεται 

ςτισ εν λόγω πρόςκετεσ υπθρεςίεσ ι αγακά 

 Πϊλθςθ ςφραγιςμζνων θχθτικϊν εγγραφϊν ι ςφραγιςμζνων εγγραφϊν βίντεο ι 

ςφραγιςμζνου λογιςμικοφ για υπολογιςτζσ, που αποςφραγίςτθκαν μετά τθν παράδοςθ 

Αςφαλι προϊόντα - Όροι εγγφθςθσ: 

Σα διατικζμενα από τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείασ τα οποία φζρουν κάκε 

απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ. Σα προϊόντα ςυνοδεφονται από γραπτζσ 

οδθγίεσ χριςθσ (πλθν των απλϊν ςτθ χριςθ προϊόντων) και από γραπτι εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ εφλογθσ διάρκειασ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σο ζντυπο τθσ εγγφθςθσ 

περιλαμβάνει πάντοτε τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του εγγυθτι, το προϊόν ςτο οποίο 



αναφζρεται θ εγγφθςθ, το ακριβζσ περιεχόμενό τθσ, τθ διάρκειά τθσ, τθν τοπικι ζκταςθ 

ιςχφοσ τθσ, κακϊσ και τα δικαιϊματα που παρζχει το εφαρμοςτζο δίκαιο. Η εγγφθςθ τθσ 

ςυςκευισ ζχει διάρκεια ςφμφωνα με το καταςκευαςτι από τθν θμερομθνία αγοράσ τθσ και 

επιτρζπει τθ δωρεάν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, εφ’ όςον πλθροφνται οι παρακάτω 

όροι: 

 Να υπάρχει θ εγγφθςθ τθσ αντιπροςωπείασ και θ απόδειξθ αγοράσ ςυςκευισ. 

 Να μθν ζχουν αλλοιωκεί τα ςτακερά ςτοιχεία τθσ ςυςκευισ (Serial No.) 

 Να μθν εξαιρείται θ βλάβθ με βάςθ το ζντυπο τθσ εγγφθςθσ του καταςκευαςτι 
 


