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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
∆ικαίωµα υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την παρούσα σύµβαση εντός 14
ηµερολογιακών ηµερών χωρίς µνεία λόγου.
Το δικαίωµα υπαναχώρησης άρχεται από …………………………………….
συµπληρωθεί από τον έµπορο προτού παραδοθεί στον καταναλωτή).

(να

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει λάβει το εν λόγω έντυπο, η περίοδος
υπαναχώρησης άρχεται όταν ο καταναλωτής λάβει αυτό το έντυπο, αλλά λήγει σε κάθε
περίπτωση µετά από 1 έτος και 14 ηµερολογιακές ηµέρες.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, η
περίοδος υπαναχώρησης άρχεται όταν ο καταναλωτής λάβει τις πληροφορίες αυτές, αλλά
λήγει σε κάθε περίπτωση µετά από 3 µήνες και 14 ηµερολογιακές ηµέρες.
Προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ειδοποιεί τον
έµπορο σύµφωνα µε το όνοµα και τη διεύθυνση που αναφέρονται κάτωθι και κάνοντας
χρήση σταθερού µέσου (π.χ. γραπτή ταχυδροµική επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Ο
καταναλωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει το παρόν έντυπο, χωρίς να είναι υποχρεωτικό.
Εάν ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται µε οιεσδήποτε
δαπάνες.
Επιπλέον του δικαιώµατος υπαναχώρησης, οι εθνικοί κανόνες για το δίκαιο των
συµβάσεων µπορούν να προβλέπουν περαιτέρω δικαιώµατα του καταναλωτή, π.χ.
καταγγελία της σύµβασης σε περίπτωση παράλειψης παροχής πληροφοριών.
Απαγόρευση προκαταβολής
Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης απαγορεύεται κάθε προκαταβολή από τον
καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της
πληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασµούς, της ρητής
αναγνώρισης χρέους κ.λπ.
Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την πληρωµή στον έµπορο, αλλά και σε τρίτους.
Κοινοποίηση υπαναχώρησης
-Προς (όνοµα και διεύθυνση του εµπόρου) (*):
-Ειδοποιώ/Ειδοποιούµε (**) διά του παρόντος ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε από τη
σύµβαση (**):
-Η σύµβαση συνάφθηκε στις (*):
-Όνοµα του καταναλωτή/των καταναλωτών (***):
-∆ιεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών (***):
-Υπογραφή του καταναλωτή/των καταναλωτών (µόνο σε περίπτωση γραπτής
κοινοποίησης) (***):
-Ηµεροµηνία (***):
(*) Να συµπληρωθεί από τον έµπορο προτού παραδώσει το έντυπο στον καταναλωτή.
(**) ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
(***) Να συµπληρωθεί από τον (τους) καταναλωτή(-ές) σε περίπτωση που το
έντυπο αυτό χρησιµοποιείται για να υπαναχωρήσει(-ουν) από τη σύµβαση.
Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών:
Υπογραφή του καταναλωτή:
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