EΙΔΙΚΉ ΑΊΤΗΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΜΈΛΗ CLUB LR
Κωδικός: ...................................................................................................................

2ο Όνομα:....................................................................................................................... ..................

Όνομα:.............................................................................................................................

Επώνυμο:........................................................................................................................ ..................

Επώνυμο:........................................................................................................................

Ημ. Γέννησης:.....................................Α.Δ.Τ:................................................................ ..................

Ημ. Γέννησης:.....................................Α.Δ.Τ:................................................................

ΑΦΜ:................................................................................................................................ ..................

ΑΦΜ:................................................................................................................................

Πόλη:........................................................................Οδός:............................................ ..................

Πόλη:........................................................................Οδός:............................................
Aριθμός:............................ΤΚ:...................E-mail:....................................................

Aριθμός:............................ΤΚ:...................E-mail:......................................................................

Τηλ:.................................................................Κινητό:...............................................

Τηλ:.................................................................Κινητό:............................................... ..................

Όλα τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Αν δύο άτομα θέλουν να εγγραφούν μαζί σε ένα κωδικό, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία και των δύο.

Aπαραίτητες Προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η Αίτηση Συνεργασίας:
Nα είστε Eνεργό Μέλος*
του Club LR τους τελευταίους 3 μήνες

A

B

Η αγορά του Σετ Εκκίνησης

Σ ΕΤ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΑΞΊΑΣ 155,00 € ΜΌΝΟ 99,00 €
1. ΒΑΣΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΑΞΊΑΣ 105,00 € ΜΌΝΟ 49,00 €
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Λίστα Ονομάτων

x1

Τιμοκατάλογος Συνεργάτη

Χ1

Aloe Vera Box Ειδικής Περιποίησης

x1

LR World

x5

Aloe Via Special Care Flyer

x1

Sponsor Set το οποίο περιλαμβάνει:

Σχέδιο προς την Επιτυχία

x1

Κατάλογος Collection

x1

Star Box

x1

Αίτηση Συνεργασίας

x1

Μπροσoύρα Star Box

x1

Δρόμος προς την Επιτυχία

x1

Collection Catalog

X1

Αίτηση Club LR

x1

2. ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΣΑΣ, ΑΞΊΑΣ 50,00 € ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ
Συμπληρώστε εδώ τα προϊόντα:

Κωδικός

Περιγραφή

Τεμάχια

Τιμή € με ΦΠΑ

Κωδικός

Περιγραφή

Σύνολο

Π
 ιστωτική Κάρτα

Αριθμός IBAN Τραπέζης για την Καταβολή των Bonus
ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός IBAN Ελλάδος

G
Για τη χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας παρακαλώ να
επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο:

Τιμή € με ΦΠΑ

Σύνολο

Τρόπος Πληρωμής
Α
 ντικαταβολή

Τεμάχια

R

Αριθμός IBAN Κύπρου

C

Y

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτού στην LR Health
& Beauty Systems ΕΠΕ. Μεριμνήστε για τα αντίγραφα που απαιτούνται για τον
Μεσολαβητή και τον Αιτούντα

Τόπος, Ημερομηνία

Υπογραφή Αιτούντος Ι & ΙΙ

* Eνεργό είναι το Μέλος Club LR που έχει τουλάχιστον μια παραγγελία ανά μήνα (ελάχιστη παραγγελία 40,00 €). Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγραφεί στη Αίτηση ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σας,
θα πρέπει να τον γνωστοποιήσετε στην εταιρία εντός 10 ημερών, ώστε η εταιρία να σας καταθέσει τυχόν δικαιούμενες προμήθειες. Mε την υπογραφή της Αίτησης, θεωρείται ότι έχουν γίνει γνωστοί και αποδεκτοί οι όροι συναλλαγής, προμήθειας και πληρωμής καθώς και οι κανόνες δεοντολογίας οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της LR Health & Beauty. Αίτηση Συνεργασίας δεν μπορεί να υποβληθεί από
άτομα κάτω των 18 ετών ή άτομα που είναι ανίκανα για συναλλαγές ή βρίσκονται υπό σχετική δικαστική απαγόρευση. Tα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτή την Αίτηση θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
εξυπηρέτηση του Συνεργάτη από την εταιρία και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, πλην του μεσολαβητή, του Αρχηγού Ομάδας και του Αρχηγού Οργάνωσης. Μετά την αποδοχή της Αίτησης εκ μέρους της LR, το
μέλος του Club LR έχει πλέον όλα τα δικαιώματα και τις υποχρέωσεις που απορρέουν από το Marketing της LR ώς Συνεργάτης. Όλοι οι νέοι Συνεργάτες έχουν δικαίωμα Συμμετοχής στο Νέο Πρόγραμμα Fast Track
Bonus που παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα. Το πρόγραμμα Fast Track Bonus ισχύει για 12 μήνες μετά την πρώτη επιβεβαίωση (τουλάχιστον του επιπέδου 1 / Junior Manager*). Η πρώτη επιβεβαίωση του επιπέδου 1 (ως Junior Manager*) ή υψηλότερου θα πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις μήνες (μετά τον μήνα εγγραφής). Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα Fast Track, η επιβεβαίωση θα πρέπει να επαναληφθεί και τον αμέσως
επόμενο μήνα. Το Fast Track Bonus για τον πρώτο και για τον δεύτερο μήνα επιβεβαίωσης καταβάλλεται μαζί με το bonus του δεύτερου μήνα επιβεβαίωσης. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται τουλάχιστον το επίπεδο 1
(Junior Manager*) για κάθε μήνα μετά την επιβεβαίωση, ώστε να αποδίδεται το ελάχιστο ποσό bonus, ύψους 250€. Το Fast Track Bonus συμπληρώνει το προβλεπόμενο bonus με το ποσό που απαιτείται, προκειμένου το άθροισμα να ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο. Το Fast Track Bonus έχει αντικαταστήσει το concept του POWER Bonus για όλους τους νέους συνεργάτες που ξεκινούν τη δραστηριότητά
τους από το Δεκέμβριο του 2018 και μετά. Οι αναλυτικοί όροι για τη διεκδίκηση και διατήρηση του Fast Track Bonus βρίσκονται αναρτημένοι στο επίσημο site της LR Ελλάδας και Κύπρου στη διεύθυνση https://
www.my-lrworld.com/gr/greece/exypiretisi/bonus/fast-track-bonus-for-a-new-lr-partner/

Όροι Συνεργασίας με την LR Health & Beauty
ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS
MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
• Συνεργάτης της LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη
Ε.Π.Ε., εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας «LR»,
μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο (επιτηδευματίας ή μη
επιτηδευματίας) ή και νομικό πρόσωπο (εμπορική εταιρεία).
Κάθε Συνεργάτης συνάπτει μια και μοναδική σύμβαση
συνεργασίας με την LR. Πολλαπλές εγγραφές ως Συνεργάτη
του ίδιου προσώπου, λ. χ. σε διαφορετικές θυγατρικές
εταιρείες του Ομίλου LR, δεν επιτρέπονται. Ο Συνεργάτης
δικαιούται να αγοράζει προϊόντα της LR σε ειδική
προνομιακή τιμή (βάσει του εκάστοτε ισχύοντος για τους
συνεργάτες τιμοκαταλόγου), μόλις η Αίτηση Συνεργασίας
γίνει αποδεκτή από την LR, του χορηγηθεί Κωδικός
Συνεργάτη και παραλάβει το Σετ Εκκίνησης.
• Ο Συνεργάτης παρέχει αποκλειστικά και μόνο ανεξάρτητες
υπηρεσίες στην LR και υπόκειται στις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας για τους αυτοαπασχολούμενους. Οφείλει να
μεριμνά για την πιστή τήρηση των διατάξεων αυτών καθώς
και κάθε άλλης διάταξης που αφορά την δραστηριότητά
του για την LR. Στην περίπτωση που ο Συνεργάτης
είναι επιτηδευματίας και αγοράζει προϊόντα της LR για
μεταπώληση, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία και να
ζητήσει την έκδοση Τιμολογίου Πώλησης.
• Συνεργάτες αγοράζουν προϊόντα της LR μόνο από
την Εταιρεία και σε καμία περίπτωση από άλλους
Συνεργάτες. Διαθέτουν προϊόντα της LR σε άλλους τρίτους
αποκλειστικά με το σύστημα της άμεσης πώλησης, δηλαδή
δεν επιτρέπεται σε Συνεργάτες να διαθέτουν τα προϊόντα
αυτά σε καταστήματα, αγορές, εκθέσεις, καθώς και σε
άλλους χώρους μαζικής πώλησης. Στους Συνεργάτες
απαγορεύεται επίσης η αποθήκευση προϊόντων της LR σε
μεγάλες ποσότητες.
• Ο Συνεργάτης δεν επιτρέπεται να προβάλλει και να
διαθέτει προϊόντα ανταγωνιστικά προς αυτά της LR ή
και να προωθεί προϊόντα άλλων επιχειρήσεων με το
σύστημα της άμεσης πώλησης. Ο Συνεργάτης δικαιούται να
προβαίνει σε δηλώσεις αναφορικά με την LR, τα προϊόντα
της και τον τρόπο προώθησής τους, εφόσον οι δηλώσεις
αυτές συμφωνούν με τα επίσημα έντυπα και τις εκάστοτε
ανακοινώσεις της LR.
• Ο Συνεργάτης δικαιούται να διαθέτει προσωπική
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με σκοπό την προβολή της
δραστηριότητάς του ως Συνεργάτης της LR. Το περιεχόμενο
της ιστοσελίδας αυτής θα πρέπει να έχει εγκριθεί
εγγράφως από την LR.
• Ο Συνεργάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ως βοηθήματα
της προωθητικής του δραστηριότητας μόνο τα επίσημα
έντυπα, τους τιμοκαταλόγους και λοιπούς καταλόγους
της LR. Σε περίπτωση χρήσης από τον Συνεργάτη μη
εγκεκριμένων από την LR εντύπων προώθησης, η LR
δικαιούται να διακόψει άμεσα τη συνεργασία.
• Δημοσιεύσεις ή αγγελίες με εικόνες προϊόντων της LR, η
χρήση των λεκτικών LR, LR Health & Beauty, LR International,

Επίπεδο 1

LR Cosmetic, LD Racine, L DE Racine, Lady Racine, Line Racine
καθώς και κάθε άλλου προστατευόμενου σήματος της LR
απαιτούν την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.
• Ο Συνεργάτης σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και τηρεί πιστά τους
κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Σε περίπτωση
παραβατικής συμπεριφοράς του, ο Συνεργάτης υποχρεούται
να αποζημιώσει την LR για τη ζημία που τυχόν θα της
προκληθεί από τη συμπεριφορά του αυτή.
• Απαγορεύεται σε Συνεργάτες της LR να καθιστούν προσιτά
σε τρίτους τα στοιχεία άλλων Συνεργατών της LR χωρίς
την προηγούμενη γραπτή άδεια τόσο της LR όσο και του
θιγόμενου Συνεργάτη.
• Ο Συνεργάτης λαμβάνει bonus (προμήθεια) για την
επιτυχή άμεση ή έμμεση προσέλκυση (σπονσάρισμα)
άλλων Συνεργατών και πελατών, ή και για την υποστήριξη
και ανάπτυξη δικτύου Συνεργατών και πελατών σύμφωνα
με το Σχέδιο Μάρκετινγκ της LR. Το Σχέδιο αυτό, με το
οποίο καθορίζονται οι όροι παροχής bonus σε Συνεργάτες,
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμβατικής σχέσης
ανάμεσα στην LR και τον Συνεργάτη. Η LR δικαιούται να
προβεί σε αλλαγές του Σχεδίου Μάρκετιγκ υπό τον όρο της
έγκαιρης ενημέρωσης του Συνεργάτη και της χορήγησης σ’
αυτόν μίας εύλογης μεταβατικής προθεσμίας προσαρμογής
στους νέους κανόνες του Σχεδίου.
• Η προστασία των γραμμών του κάθε Συνεργάτη συνιστά
βασική απαρέγκλιτη αρχή του Σχεδίου Μάρκετιγκ της LR. Για
το λόγο αυτό απαγορεύεται ρητά η μεταφορά Συνεργατών
σε γραμμή άλλου Συνεργάτη. Πρώην Συνεργάτες, σύζυγοι
και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών μπορούν να
επαναδραστηριοποιηθούν ως Συνεργάτες της LR μόλις μετά
από 12 μήνες αφότου έληξε η προηγούμενη συνεργασία
τους με την LR, εκτός κι αν διαμεσολαβεί γι’ αυτούς ο ίδιος
Συνεργάτης, οπότε μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν
ανά πάσα στιγμή νωρίτερα.
• Ο Συνεργάτης δικαιούται να λάβει bonus επί του τζίρου
ομάδας μόνο όταν μέχρι το κλείσιμο του κάθε μήνα έχει
πραγματοποιήσει προσωπικές αγορές αξίας τουλάχιστον
150 PW. Όρος για την καταβολή των μηνιαίων bonus ενός
νέου Συνεργάτη είναι η πιστοποιημένη στο διαβατήριο
καριέρας παρακολούθηση τουλάχιστον δύο Σεμιναρίων
Εκκίνησης και ενός Σεμιναρίου Προϊόντων.
• Η LR δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του
Συνεργάτη με τα bonus που οφείλει να του καταβάλει. Ο
Συνεργάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τα bonus με τις
οφειλές του.
• Η LR και ο Συνεργάτης επεξεργάζονται μεταξύ τους
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως μέσω των
διαθέσιμων από την LR συστημάτων και με βάση τα
στοιχεία που η LR ή ο Συνεργάτης έχουν συλλέξει για
άλλους συνεργάτες και πελάτες. Κατά συνέπεια, η LR και ο
Συνεργάτης ευθύνονται από κοινού δυνάμει της νομοθεσίας
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα καθήκοντα της από κοινού επεξεργασίας δεδομένων
κατανέμονται μεταξύ της LR και του Συνεργάτη ως εξής: O
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Συνεργάτης είναι υπεύθυνος (i) για τη συλλογή στοιχείων
που αφορούν παραγγελίες πελατών και για τη χρήση
των στοιχείων αυτών με σκοπό την διεκπεραίωση των
παραγγελιών αυτών, (ii) για τη συλλογή των στοιχείων των
συνεργατών που προσέλκυσε επιτυχώς και για τη χρήση
των στοιχείων αυτών με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση
των πωλήσεων, ιδίως για την καθοδήγηση των συνεργατών
που καταλογίζονται στο δίκτυό του. Η LR έχει την ευθύνη
διάθεσης των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την
κεντρική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσω
των συστημάτων αυτών η LR επεξεργάζεται τα στοιχεία
συνεργατών και πελατών με σκοπό την διεκπεραίωση των
παραγγελιών, τον υπολογισμό των bonus και τον καθορισμό
της βαθμίδας τίτλου των συνεργατών, καθώς επίσης με
σκοπό την προώθηση των πωλήσεων. Η LR παρέχει στον
συνεργάτη τα στοιχεία των συνεργατών και πελατών που
τον αφορούν. Η LR είναι η μόνη αρμόδια για την κοινοποίηση
στοιχείων και την παροχή πληροφοριών προς πελάτες
και θιγόμενους συνεργάτες. Προς τούτο, ο συνεργάτης
οφείλει, όταν αυτό του ζητηθεί, να υποστηρίξει την LR
με κάθε κατάλληλο τρόπο. Ο συνεργάτης υποχρεούται να
τηρεί όλες τις νομοθετικές και συνομολογηθείσες με την
LR προδιαγραφές προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ο συνεργάτης υποχρεούται να προωθεί άμεσα
στην LR τυχόν αιτήματα των αρμοδίων αρχών.
• Σε περίπτωση που Συνεργάτης παραβεί οιοδήποτε από
τους παραπάνω όρους, η LR δικαιούται να λύσει άμεσα τη
σχέση συνεργασίας. Σε περίπτωση που Συνεργάτης επιθυμεί
τη διακοπή της συνεργασίας του με την LR, μπορεί να το
πράξει με γραπτή του δήλωση στο τέλος κάθε μήνα, εκτός
κι αν η διακοπή της συνεργασίας οφείλεται σε σπουδαίο
λόγο, οπότε μπορεί να το πράξει ανά πάσα στιγμή. Η LR
μπορεί να λύσει τη σχέση συνεργασίας, εάν σε διάστημα
6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης προς αυτόν του
τελευταίου παραστατικού πώλησης ο Συνεργάτης δεν έχει
πραγματοποιήσει καμία παραγγελία προϊόντων της.
• Η σχέση συνεργασίας μεταξύ LR και Συνεργάτη διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο, εξαιρουμένων των όρων
προστασίας προσωπικών δεδομένων που ρυθμίζονται από
το γερμανικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει
από τη σχέση συνεργασίας μεταξύ LR και Συνεργάτη και δεν
αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η LR διατηρεί εντούτοις
το δικαίωμα να προσφύγει σε άλλο αρμόδιο Δικαστήριο της
Ελλάδος ή της Κύπρου.
• Η τυχόν ακύρωση κάποιου από τους παραπάνω όρους
δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων. Ο άκυρος όρος
αντικαθίσταται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.
LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Ελλάδα, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού 50 – Αριθμός
Γ.Ε.ΜΗ. 001682601000
Κύπρος, 1082 Λευκωσία, Κυριάκου Μάτση 6, Eagle House,
10ος όροφος – Αριθμός Εφόρου Εταιρειών ΑΕ 1512
Εταιρικό Κεφάλαιο 130.050 €
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Απόστολος Ελευθερίου
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(Junior Team Leader)

(Manager)

(Junior Manager)

4.000 PW συνολικός τζίρος,
τουλάχιστον 150 PW προσωπικός
τζίρος, 2 γραμμές x 500 PW, 2.000
υπόλοιπα PW έναντι σε 1 γραμμή
4.000 PW ή υψηλότερη

250 €
το μήνα εγγυημένα* επιπλέον του Bonus Αυτοκινήτου και του περιθωρίου
κέρδους (από τις αγορές πελατών)

8.000 PW συνολικός τζίρος,
τουλάχιστον 150 PW προσωπικός
τζίρος, 2 γραμμές x 500 PW,
4.000 υπόλοιπα PW έναντι σε
1 γραμμή 4.000 PW ή υψηλότερη

500 €
το μήνα εγγυημένα* επιπλέον
του Bonus Αυτοκινήτου και του
περιθωρίου κέρδους (από τις
αγορές πελατών)

12.000 PW συνολικός τζίρος,
τουλάχιστον 150 PW προσωπικός
τζίρος, 3 γραμμές x 500 PW,
4.000 υπόλοιπα PW έναντι σε
1 γραμμή 4.000 PW ή υψηλότερη

1000€
το μήνα εγγυημένα* επιπλέον
του Bonus Αυτοκινήτου και του
περιθωρίου κέρδους (από τις
αγορές πελατών)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών

δεδομένων βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του

απορρέουν από απώλεια, αλλοίωση ή παράνομη πρόσβαση

Δεδομένων εμείς, η LR Health & Beauty Systems

Γενικού Κανονισμού. Χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων

τρίτων. Τα μέτρα αυτά θα προσαρμόζονται κάθε φορά στο

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (εφεξής καλούμενη «LR») σας

παραγγελιών και τζίρου δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης

βελτιωμένο επίπεδο τεχνικής.

ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε

(όσον αφορά την παραγγελία) και η εκτέλεση της σύμβασης

και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα

(όσον αφορά την παραγγελία και τη σύμβαση συνεργασίας).

πλαίσια της όλης μεταξύ μας συναλλαγής. Η LR ακολουθεί
πιστά τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής
καλούμενος «Γενικός Κανονισμός») και άλλων σχετικών
διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

6. Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος φορέας για Ελλάδα: LR Health & Beauty Systems

2.3 Δεδομένα δικτύου

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της δομής του δικτύου σας

50, service.gr@LRworld.com .

προκειμένου να υπολογίσουμε, με βάση τη μεταξύ μας
συναφθείσα σύμβαση συνεργασίας και ιδίως το Σχέδιο
Μάρκετιγκ, το bonus που δικαιούστε εσείς και οι upline

Υπεύθυνος φορέας για Κύπρο: LR Health & Beauty Systems
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 1082 Λευκωσία, Κυριάκου Μάτση 6,
Eagle House, 10ος όροφος , service.cy@LRworld.com .

1. Ποία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταγράφουμε

συνεργάτες που σας προσέλκυσαν επιτυχώς ως συνεργάτη

από εσάς;

άμεσα ή έμμεσα. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται επίσης σε

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: P2 Consult, κ. Jürgen

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία

άλλους συνεργάτες, εφόσον σχετίζονται με τον υπολογισμό

Golda, Deutschland - 59174 Kamen, Wilhelm Bläser Str. 3c,

για ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο

του bonus τους. Οι εν λόγω επεξεργασίες δεδομένων

datenschutz@lrworld.com; dataprotection@lrworld.com.

που εσείς μας παρέχετε, μας ανακύπτει ή συλλέγεται από

βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού

εμάς με οιοδήποτε άλλο τρόπο. Στα πλαίσια της μεταξύ μας

Κανονισμού. Πέραν αυτού επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της

σχέσης συναλλαγής επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε

δομής του δικτύου σας για αναλύσεις αγοράς, στατιστικές,

τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

την αποτροπή ενδεχόμενων καταχρηστικών πρακτικών και

Βασικά προσωπικά δεδομένα: Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία
γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και αριθμός
κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
καθώς επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού,
τυχόν οικειοθελείς πληροφορίες (π.χ. στοιχεία πιστωτικής
κάρτας) και από το νόμο απαιτούμενες πληροφορίες
Δεδομένα παραγγελιών και τζίρου: Στοιχεία για τις
παραγγελίες που δώσατε και τις πωλήσεις που έγιναν μέσω
των παραγγελιών αυτών.

τη βελτιστοποίηση του καθήκοντος μέριμνας για το δίκτυο,
εφόσον για την επεξεργασία αυτή επικαλούμαστε ένα
υπέρτερο έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του

Επισημαίνουμε ότι για την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τους
συνεργάτες που σας προσέλκυσαν επιτυχώς άμεσα ή έμμεσα
(άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού). Για την άσκηση των
δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας.

Γενικού Κανονισμού). Χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων

7. Διάρκεια αποθήκευσης

του δικτύου σας η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όσο

συνεργασίας δεν είναι δυνατή.

διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού

2.4 Καμία αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης
Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που παράγουν έννομα
αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά
με παρόμοιο τρόπο και βασίζονται αποκλειστικά στην

της αποθήκευσης. Τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα,
τα δεδομένα παραγγελιών και τζίρου καθώς επίσης τα
δεδομένα δικτύου αποθηκεύονται για όσο διάστημα ισχύει η
μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας.

Δεδομένα δικτύου: Στοιχεία αναφορικά με την upline και

αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας

Μετά τη λήξη της σύμβασης συνεργασίας συνεχίζουμε να

την downline δομή του δικτύου σας, δηλαδή σχετικά με

δεδομένων.

αποθηκεύουμε τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα, τα

τους συνεργάτες που σας προσέλκυσαν επιτυχώς άμεσα ή
έμμεσα (upline) και τους συνεργάτες που εσείς προσελκύσατε
επιτυχώς άμεσα ή έμμεσα (downline).

3. Δικαίωμα εναντίωσης
Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς

δεδομένα παραγγελιών και τζίρου και τα δεδομένα δικτύου,
εφόσον αυτό προβλέπεται από Κανονισμούς, Νόμους ή
άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής
νομοθεσίας ή είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη των εννόμων

2. Για ποίο σκοπό και δυνάμει ποίας διάταξης

μάρκετινγκ. Αυτό αφορά ιδίως τη χρήση των προσωπικών

χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

σας δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού

2.1 Βασικά προσωπικά δεδομένα

δελτίου (newsletter). Σε περίπτωση εναντίωσής σας είμαστε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύτηκαν

Επεξεργαζόμαστε τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα

εκ του νόμου υποχρεωμένοι να διακόψουμε τη συλλογή,

αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ θα διαγραφούν, όταν

για την εκτέλεση της συναφθείσας με εσάς σύμβασης

επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και εφόσον δεν θα

συνεργασίας και των συμπεφωνημένων παραγγελιών,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού
Κανονισμού. Αυτό αφορά επίσης τη χρήση των προσωπικών
σας δεδομένων για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων
προς συνεργάτες, όπως το ενημερωτικό δελτίο VIP
newsletter, στα πλαίσια της υποχρέωσης μέριμνας που
υπέχουμε. Αυτό ισχύει και για τις διαδικασίες επεξεργασίας
δεδομένων που είναι απαραίτητες για τη λήψη μέτρων πριν
από τη σύναψη της σύμβασης. Τα προσωπικά σας δεδομένα
κοινολογούνται και σε άλλους συνεργάτες στην έκταση
που απαιτείται για την εκπλήρωση της συμβατικής τους
υποχρέωσης μέριμνας. Χωρίς την επεξεργασία των βασικών
σας προσωπικών δεδομένων δεν είναι δυνατή η σύναψη και η
εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας.

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

συμφερόντων μας.

συνεχίσει να υφίσταται ένα έννομο συμφέρον μας.

με βάση ένα έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο

8. Τα δικαιώματά σας

6 παρ. 1 στοιχ. στ του Γενικού Κανονισμού, δικαιούστε ανά

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, δικαιούστε να ζητήσετε

πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή για

από εμάς πληροφορίες, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον

λόγους που ανάγονται στην ιδιαίτερη κατάστασή σας. Σε

περιορισμό της επεξεργασίας, να ασκήσετε το δικαίωμα στη

μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον

φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης

υπεύθυνο φορέα που αναφέρεται κάτω από τον αριθμό 6.
Κατόπιν αυτού, θα εξετάσουμε αν το έννομο συμφέρον μας
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύει
και στη δική σας περίπτωση, ή αν λόγω της ιδιαίτερης
κατάστασής σας υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα. Στην
τελευταία περίπτωση, θα διακόψουμε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων σε συμφωνία με την εναντίωσή
σας. Ακολούθως δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε

που περιγράφεται παραπάνω, καθώς και να ανακαλέσετε
τις συγκαταθέσεις σας. Εφόσον ο Γενικός Κανονισμός ορίζει
προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
μπορείτε να τα ασκήσετε μόνο αν πληρούνται οι εν λόγω
προϋποθέσεις.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να
χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Κατά

Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα βασικά σας προσωπικά

υπάρχουσες και ενδεχομένως μελλοντικές παραγγελίες σας.

την άσκησή τους θα πρέπει να αποδειχθεί η ταυτότητά σας,

δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, εφόσον για μια τέτοια

4. Κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους

εξουσιοδοτημένους τρίτους.

επεξεργασία επικαλούμαστε ένα υπέρτερο έννομο συμφέρον
(άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του Γενικού Κανονισμού) ή έχετε
συναινέσει στην επεξεργασία αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.
α του Γενικού Κανονισμού). Ιδίως θα σας διαβιβάζουμε
τακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ενημερωτικό
δελτίο (marketing newsletter) για το οποίο εγγραφήκατε ως
συνδρομητής, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα
νεώτερα και τις αλλαγές των προσφορών μας, βάσει της
συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του
Γενικού Κανονισμού.
2.2 Δεδομένα παραγγελιών και τζίρου
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των παραγγελιών σας για
την εκτέλεση και τιμολόγηση των συμπεφωνημένων
παραγγελιών. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία
παραγγελιών και τζίρου πωλήσεων προκειμένου να
υπολογίσουμε το bonus (προμήθεια) που, σύμφωνα με τη
μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση συνεργασίας και ιδίως το
Σχέδιο Μάρκετιγκ, δικαιούστε εσείς και οι συνεργάτες της

Δεν θα κοινολογήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε

προκειμένου να αποτραπεί η παροχή πληροφοριών σε μη

άλλους τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία

Θα κοινολογήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

είναι ως επικεφαλής εποπτική αρχή η Γερμανική υπηρεσία

σε τρίτους μόνο εφόσον μια τέτοια κοινολόγηση (i) είναι
απαραίτητη για τη λειτουργία της συμβατικής σχέσης (ιδίως
η κοινολόγηση σε συνεργάτες της upline και downline δομής
του δικτύου σας), (ii) είναι εκ του νόμου υποχρεωτική, ή (iii)
ήθελε απαιτηθεί για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης ή
άλλων μεταξύ μας συμφωνιών, καθώς επίσης για την επιβολή
των δικαιωμάτων και αξιώσεών μας.
Στην εξαιρετική περίπτωση που συνεργάτης της upline ή
downline δομής του δικτύου σας εδρεύει σε τρίτη χώρα
εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μόνο εφόσον
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού,
ιδίως διασφαλίζεται στην χώρα του αποδέκτη ένα επαρκές
επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια για την εταιρεία μας
με τον τίτλο: «Der Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen», και με ταχυδρομική
διεύθυνση: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Deutschland.
Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για τη νομιμότητα
της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να μπορέσουμε έτσι
να διερευνήσουμε τις ενστάσεις σας.
9. Αλλαγές στη δήλωση προστασίας προσωπικών
δεδομένων
Κατά καιρούς μπορεί να απαιτηθεί η αναπροσαρμογή
του περιεχομένου της παρούσας δήλωσης προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Επιφυλασσόμαστε συνεπώς του
δικαιώματος να την τροποποιήσουμε ανά πάσα χρονική
στιγμή. Οι νέες εκδόσεις της δήλωσης προστασίας

upline δομής του δικτύου που σας προσέλκυσαν επιτυχώς

5. Ασφάλεια

προσωπικών δεδομένων θα αναρτώνται στον ιστότοπο

άμεσα ή έμμεσα. Τα εν λόγω στοιχεία διατίθενται επίσης

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

https://www.my-lrworld.com/gr/ellada/politiki-prostasias-

σε άλλους συνεργάτες της LR, εφόσον σχετίζονται με τον

προκειμένου ιδίως να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά

prosopikon-dedomenon/ που για το λόγο αυτό παρακαλούμε

υπολογισμό του bonus τους. Οι παραπάνω επεξεργασίες

σας δεδομένα προστατεύονται έναντι των κινδύνων που

να επισκέπτεστε τακτικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΌΡΟΙ ΠΡΟMHΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ LR
β) την ηλεκτρονική διεύθυνση
info.gr@LRworld.com (Ελλάδα) ή info.cy@LRworld.com
(Κύπρος) και
γ) τo τηλέφωνο 210 2851415, επιλογή 3 (Ελλάδα) ή
22346435 (Kύπρος)

Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνονται στο συνολικό

Τηλεφωνικά
Ελλάδα: 210 2847306 και 211 2002121
Κύπρος: 22 877 282
Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 18:30
Σάββατο από τις 10:00 έως τις 17:00
SMS Κύπρου 0030 6932102221

Οι αρμόδιοι της LR θα εξετάσουν το ερώτημα που σας
απασχολεί και θα σας απαντήσουν σύντομα και υπεύθυνα.

γίνεται δεκτή μόνο εφόσον τηρήσετε τους όρους

Φυσικά, μπορείτε να ζητάτε περισσότερες πληροφορίες
για τα συστατικά και τη χρήση των προϊόντων μας. Και
πάλι θα μας επιτρέψετε να έχουμε στη διάθεσή μας λίγο
χρόνο για να σας δώσουμε την κατάλληλη απάντηση.

που επιστρέφονται θα πρέπει να είναι σε άριστη

Αποστέλλοντας Fax όλο το 24ωρο
Ελλάδα: 210 2847309 και 211 2002111
Κύπρος: 22 730 678

Οι ενημερώσεις, πληροφορίες και προσφορές
της LR Health & Beauty ανακοινώνονται μέσα από
τα έντυπα και την επίσημη ιστοσελίδα της www.
LRworld.com και αποστέλλονται με SMS στο κινητό
τηλέφωνο ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχει δηλωθεί από τον Συνεργάτη.

Μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία με τους εξής
τρόπους:
Μέσω του LR ηλεκτρονικού καταστήματος
https://shop.lrworld.com/home/GR

Μέσω E-mail
Ελλάδα: order.gr@LRworld.com
Κύπρος: order.cy@LRworld.com
Μετά την καταχώρησή της, η παραγγελία σας
προωθείται άμεσα για εκτέλεση και αποστολή.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο η αποστολή των
προϊόντων διεκπεραιώνεται από εταιρεία
ταχυμεταφορών κατά κανόνα σε 1-2 εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία της τιμολόγησής τους.
Η LR διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει αργότερα
ή εν μέρει την παραγγελία για λόγους ανωτέρας
βίας. H LR εγγυάται προϊόντα αρίστης ποιότητας,
σε περίπτωση όμως που ο Συνεργάτης επιθυμεί να
επιστρέψει προϊόντα που έχει παραλάβει, πρέπει να
επικοινωνήσει άμεσα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, στο
τηλέφωνο 210 2852487 & 211 2002200 (Ελλάδα) ή 22
346435 (Κύπρος) και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση service.gr@LRworld.com (Ελλάδα) ή service.
cy@LRworld.com (Κύπρος), προκειμένου να του
δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά με
τον τρόπο επιστροφής των προϊόντων.

Η εξόφληση της παραγγελίας σας γίνεται με αντικαταβολή
κατά την παράδοση του πακέτου ή μέσω πιστωτικής
κάρτας. Η LR αποδέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες και
προσφέρει τη δυνατότητα αποπληρωμής της παραγγελίας
σε άτοκες δόσεις ως εξής:
Παραγγελίες

Άτοκες Δόσεις

Άνω των 150€

2

Άνω των 300€

4

Άνω των 500€

6

(Ισχύουν μόνο
για Ελλάδα)

Ο Συνεργάτης εξοφλεί το τίμημα της παραγγελίας
του ακριβώς όπως αυτό αναγράφεται στο
παραστατικό τιμολόγησης.
Έξοδα Αποστολής
Συνολικό Ποσό
Παραγγελίας

Έξοδα Αποστολής
( χωρίς ΦΠΑ )

0€ - 40€

3,50 €

40€ - 75€

2,20 €

Επιπλέον, για να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σας
απασχολεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

75€ - 100€

1,70 €

100€ -150€

1,20€

α) το fax 210 2847309 & 211 2002111 (Ελλάδα) ή
22730678 (Κύπρος),

150€ & άνω

χωρίς έξοδα αποστολής

ποσό του παραστατικού τιμολόγησης.
Αναίτια ελεύθερη υπαναχώρηση από την
παραγγελία σας και επιστροφή των προϊόντων
που αναφέρονται αμέσως παρακάτω. Τα προϊόντα
κατάσταση και στην αυθεντική συσκευασία
τους. Δείγματα και έντυπα που εξυπηρετούν την
προώθηση των πωλήσεων δεν επιστρέφονται.
Πέραν αυτού, απολαμβάνετε όλα τα δικαιώματα
που η ελληνική και κυπριακή νομοθεσία παρέχουν
στον αγοραστή των προϊόντων μας, ιδίως στις
περιπτώσεις ευθύνης μας για πραγματικό
ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης
ιδιότητας.
Τόπος εκπλήρωσης των συμβατικών μας
υποχρεώσεων ως πωλητή είναι, ανάλογα με
την περίπτωσή σας, η Αθήνα ή η Λευκωσία και
αρμόδια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από
την μεταξύ μας συναλλαγή προμήθειας προϊόντων
τα Δικαστήρια της Αθήνας ή της Λευκωσίας
αντίστοιχα.
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στη γκάμα και τις
τιμές των προϊόντων μας.
LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Ελλάδα, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού 50
Γ.Ε.Μ Η. 001682601000
LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Κύπρος, 1082 Λευκωσία, Κυριάκου Μάτση 6,
Eagle House, 10ος όροφος
Αριθμός Εφόρου Εταιρειών: ΑΕ 1512
Εταιρικό Κεφάλαιο 130.050 €
Νόμιμος εκπρόσωπος: Απόστολος Ελευθερίου

ΌΡΟΙ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗΣ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ
Σημαντική επισήμανση:
Tο δικαίωμα ελεύθερης υπαναχώρησης δεν ισχύει για
τις συμβάσεις προμήθειας σφραγισμένων αγαθών, λ. χ.
καλλυντικών (κρέμες, αρώματα, κλπ.) με σφραγισμένη
συσκευασία, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για
λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα
οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παραλαβή τους.
Δικαίωμα υπαναχώρησης:
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός
14 ημερών χωρίς να δώσετε την οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη
της ημέρας κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που
εσείς ορίσατε και είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα μας,
αποκτήσατε ή απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης,
οφείλετε, ανάλογα με την περίπτωσή σας, να ενημερώσετε
είτε την LR Ηealth & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,
Ελλάδα - 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού 50, τηλ. +30
210 2851415, φαξ +30 210 200 21111, ηλεκτρονική διεύθυνση:

service.gr@lrworld.com, είτε την LR Ηealth & Beauty Systems
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Κύπρος - 1082 Λευκωσία, Κυριάκου
Μάτση 6, Eagle House, 10ος όροφος, τηλ. +357 22 877282, φαξ
+357 22 730678, ηλεκτρονική διεύθυνση: service.cy@LRworld.
com, με μια ξεκάθαρη γραπτή δήλωση (π.χ. με ταχυδρομική
επιστολή, με φαξ ή ηλεκτρονική επιστολή) για την απόφασή
σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Υπόδειγμα εντύπου
υπαναχώρησης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας
μας https://www.lrworld.com/cms/gr

που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε
από τη σύμβαση. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα με το ίδιο
μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε στην αρχική
συναλλαγή μας, εκτός και αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητά σε
κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν
έξοδα για μια τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Για τη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας αρκεί να
αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος
υπαναχώρησης πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα ή να μας τα
παραδώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας
δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Η προθεσμία
αυτή τηρείται αν μας στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν την
εκπνοή της. Θα επιβαρυνθείτε μόνο με την άμεση δαπάνη
επιστροφής των προϊόντων. Φέρετε ευθύνη μόνο για
οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων που θα
προκύψει από χειρισμό σας που δεν ήταν απαραίτητος για να
προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία
των προϊόντων.

Συνέπειες υπαναχώρησης:
Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε
όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων
των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των έξτρα
[extra] εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να
χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τρόπος παράδοσης από τον
δικό μας φθηνότερο τυποποιημένο), χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι
να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή να μας αποδείξετε ότι τα
στείλατε πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

