
 
 
 

 
Αγαπητέ πελάτη, 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα 
να μας το παραδώσετε ή να το αποστείλετε
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή.
 
Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των 
προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. 
 
Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :
 
Με συστημένη επιστολή προς τη
Photoagora Digital Services με έδρα στην οδό Ακαδημίας 69 στην Αθήνα με Τ.Κ. 10678
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη
διεύθυνση, Ακαδημίας 69 στην Αθήνα με Τ.Κ. 10678
 
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη 
τηλέφωνα 210 3842354 & 210 3303445
 
Σε περίπτωση αποστολής με courier
βεβαιωθείτε ότι έχουμε παραλάβει.
  
Με εκτίμηση, 
 
Γούλα Ξανθή - Ελευθεράκης Στ. Ο.Ε.
 
 
 
Αποστολέας 
 
Επώνυμο : ……………………………………….
 
Όνομα  : ……………………………………….
 
Διεύθυνση : ……………………………………….
 
Τ.Κ.  : ………        Πόλη……………………
 
Αριθμός Παραγγελίας : …………………………………
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

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 

ημερών από την παραλαβή. 

Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των 
προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία : 

συστημένη επιστολή προς την «Γούλα Ξανθή – Ελευθεράκης Στ. Ο.Ε». 
με έδρα στην οδό Ακαδημίας 69 στην Αθήνα με Τ.Κ. 10678

ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@photoagora.gr

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη
Ακαδημίας 69 στην Αθήνα με Τ.Κ. 10678 

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη 
τηλέφωνα 210 3842354 & 210 3303445 

courier παρακαλούμε να κρατήσετε την απόδειξη αποστολής
. 

Ελευθεράκης Στ. Ο.Ε. 

: ………………………………………. 

: ………………………………………. 

: ………………………………………. 

: ………        Πόλη…………………… 

Αριθμός Παραγγελίας : ………………………………… 

 
 
 
Παραλήπτης 

Photoagora  
Γούλα Ξανθή – Ελευθεράκης Στ. Ο.Ε.
Ακαδημίας 69  
Αθήνα – ΤΚ : 10678

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα  
στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14  

Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των 
προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.  

Ελευθεράκης Στ. Ο.Ε». με διακριτικό τίτλο 
με έδρα στην οδό Ακαδημίας 69 στην Αθήνα με Τ.Κ. 10678 ή με 

gr. 

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στην 

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στα 

τε την απόδειξη αποστολής μέχρι να 

Ελευθεράκης Στ. Ο.Ε. 

ΤΚ : 10678 


