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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Πωλητής: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. με έδρα την πόλη Łodz (Ούτζ), διεύθυνση: οδ. Ustronna 41, 93-350 Łódź, εγγεγραμμένη στο Δικαστικό Μητρώο 

της πόλης του Łodz – κέντρο, ΧΧ Τμήμα εμπόρων, αριθμός KRS 0000165815, ύψος εταιρικού κεφαλαίου : 3.300.000,00 ζλότυ Πολωνίας, ΑΦΜ729-010-89-84, 

REGON 473171710 . Λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας, και φαξ) είναι διαθέσιμα στο πεδίο “Επικοινωνία”. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.α. Όλες οι διατάξεις που περιέχονται στο 

παρακάτω τμήμα των συνθηκών συνεργασίας 

αφορούν όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται 

μεταξύ καταναλωτών και της Transfer Multisort 

Elektronik sp. z o.o. (αναφερόμενη στο εξής ως 

„TME”). Μπορούν να τύχουν αλλαγών μόνο βάσει 

ατομικών γραπτών ρυθμίσεων υπογεγραμμένων 

από τον καταναλωτή και την ΤΜΕ. Οι όροι 

συνεργασίας της ΤΜΕ, δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu, στο πεδίο “Όροι 

συνεργασίας”. 

1.β. Η έννοια του καταναλωτή που χρησιμοποιείται 

στους όρους συνεργασίας της ΤΜΕ καθορίζεται στο 

άρθρο 221 του εκ της 23ης Απριλίου 1964 ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ (τμ.Νομ.64.16.93 με μετέπειτα αλλαγές), 

και εννοείται ως φυσικό πρόσωπο που 

πραγματοποιεί επιχειρηματική συναλλαγή νομικής 

μορφής, η οποία δεν συνδέεται άμεσα με την 

επιχείρησή του ή το επάγγελμά του. Πλευρά 

συμφωνιών που συνάπτονται με την ΤΜΕ μπορεί 

να είναι αποκλειστικά ενήλικο φυσικό πρόσωπο. 

1.γ. Οπουδήποτε στους όρους συνεργασίας γίνεται 

αναφορά στον “κατάλογο”, θα πρέπει να εννοείται 

η έντυπη έκδοση, δίσκος CD/DVD, φορητοί δίσκοι, 

διαδικτυακή σελίδα, διαφημίσεις και δελτία τύπου, 

φυλλάδια, καθώς και κάθε άλλος τρόπος δημόσιας 

παρουσίας των εμπορικών πληροφοριών της ΤΜΕ. 

1.δ. Ο καταναλωτής λαμβάνει υπό όψιν πως τα 

προϊόντα που πωλούνται από την ΤΜΕ, και εφόσον 

ο κατασκευαστής του προϊόντος δεν έχει καταθέσει 

διαφορετική βεβαίωση σχετικά με τον προορισμό 

του προϊόντος, δεν έχουν σχεδιασθεί και δεν 

προορίζονται για εφαρμογές, κατά τις οποίες 

ενδεχόμενη βλάβη μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 

απώλειας ζωής ή υγείας, ή ή καταστροφής 

περιουσίας, και ειδικότερα, δεν είναι σχεδιασμένα 

για εφαρμογές στην ιατρική είτε για την διάσωση ή 

την διατήρηση σε ζωή, ή για πυρηνικές εφαρμογές. 

1.ε. Ο πελάτης λαμβάνει υπόψιν πως έχει 

υποχρέωση να τηρεί τους τελωνειακούς, 

εξαγωγικούς, και εισαγωγικούς κανόνες του 

κράτους στο οποίο θα αποσταλεί το αγορασθέν 

εμπόρευμα που αγοράζεται από την ΤΜΕ, καθώς 

και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για 

αγορά, εξαγωγή, εισαγωγή επανεξαγωγή, εισαγωγή 

προϊόντων από κράτη της κατασκευής τους, 

εφόσον οι ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη αυτά 

υποχρεώνει την απόκτησή τους, καθώς και να τηρεί 

την τελωνειακή νομοθεσία των χωρών αυτών. 

1.ζ. Η γλωσσική έκδοση των παρόντων όρων είναι η 

πολωνική. Οι υπόλοιπες γλωσσικές εκδόσεις 

χρησιμεύουν μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. 

 

 

ΤΙΜΕΣ 

2.α. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν 

εμπορεύματα, σε αυτές και οι τιμές που 

αναγράφονται στον κατάλογο, αποτελούν 

αποκλειστικά πρόσκληση σε συμφωνία, απεναντίας 

δεν αποτελούν προσφορά, με βάση το άρθρο 66 

του Πολωνικού Αστικού Κώδικα. 

2.β. Οι τιμές που περιέχονται στον έντυπο 

κατάλογο και σε δίσκους CD/DVD, σε φορητούς 

δίσκους, διαφημίσεις, δελτία τύπου, φυλλάδια 

καθώς και άλλο πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως αναφορικές. Η ισχύουσα ως 

προς τις πωλήσεις τιμή πώλησης είναι 

δημοσιευμένη από την ΤΜΕ στην ιστοσελίδα 

www.tme.eu την στιγμή της κατάθεσης 

παραγγελίας, εκτός και αν αυτή έχει 

προσυμφωνηθεί γραπτώς με εξουσιοδοτημένο 

υπάλληλο της ΤΜΕ. 

2.γ. Σε περίπτωση προκαταβολής, που 

πραγματοποιείται για αγορά δεδομένου 

εμπορεύματος, η ισχύουσα τιμή, είναι η τιμή που 

αναγράφεται στο τιμολόγιο προφόρμα. Η τιμή που 

αναγράφεται στο τιμολόγιο προφόρμα ισχύει 

αποκλειστικά μέχρι την τελευταία ημέρα χρόνου 

πληρωμής, που αναγράφεται στο συγκεκριμένο 

τιμολόγιο. 

2.δ. Οι τιμές στην ιστοσελίδα www.tme.eu 

παρουσιάζονται σε w PLN, USD, EUR, HUF, CZK, 

RON, BGN, SEK, DKK, GBP. Παρακαλούμε να 

ελέγχετε εάν η τιμή για δεδομένη προσφορά 

περιλαμβάνει φόρο ΦΠΑ. Οι τιμές ποτέ δεν 

περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς και τελωνείου. 

Αποτελούν τιμές Ex–works Łódź. Πριν την 

ολοκλήρωση κατάθεσης παραγγελίας ο 

καταναλωτής είναι πάντοτε πληροφορημένος για 

την ολική τιμή του εμπορεύματος, η οποία 

περιλαμβάνει την τιμή αγοράς του προϊόντος, 

φόρους και χρεώσεις, καθώς και κόστος μεταφοράς 

σε αυτόν. 

2.ε. Σύμφωνα με το άρθρο 589 του Αστικού 

Κώδικα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε εμπορεύματα, 

μεταφέρεται στον πελάτη την στιγμή της ολικής 

αποπληρωμής της τιμής για τα προϊόντα αυτά. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Γενικές πληροφορίες 

3.α. Η ΤΜΕ δέχεται παραγγελίες τηλεφωνικά, μέσω 

αλληλογραφίας, μέσω φαξ, μέσω , e-mail, 

αυτοπροσώπως στην έδρα της ΤΜΕ και μέσω του 

συστήματος διαδικτυακών παραγγελιών 

www.tme.eu. 

3.β. Τα προϊόντα μπορούν να παραγγελθούν μόνο 

σε ποσότητες αντίστοιχες του πολλαπλασίου που 

δίνεται στο δεδομένο προϊόν, (εάν δεν έχει δοθεί 

πολλαπλάσιο αυτό ορίζεται εξ ορισμού ως 1), και 

όχι μικρότερη από την ελάχιστη ποσότητα στον 

πίνακα τιμών που βρίσκεται στην σελίδα κάθε 

προϊόντος. 

3.γ. Παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης 

παραγγελιών με ορισμένο μελλοντικό χρόνο 

παράδοσης. 

3.δ. Η κατάθεση παραγγελίας δεν δεσμεύει την 

ΤΜΕ, αλλά έλλειψη επικοινωνίας δεν σημαίνει 

σιωπηλή αποδοχή της παραγγελίας. 

3.ε. Η κατάθεση παραγγελίας αποτελεί κατάθεση 

από τον πελάτη προσφοράς σύναψης συμφωνίας 

πώλησης προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο 

παραγγελίας. Η προσφορά θεωρείται αποδεκτή 

από την ΤΜΕ, την στιγμή αποστολής στον πελάτη, 

στην διεύθυνση που έχει δοθεί από αυτόν κατά την 

διαδικασία εγγραφής του στην υπηρεσία 

www.tme.eu είτε κατά την διάρκεια παραγγελίας 

μέσω e-mail, επιβεβαίωσης της αποστολής της 

παραγγελιάς ή κατά την στιγμή σύναψης ατομικής 

συμφωνίας πώλησης. 

Παραγγελίες που κατατίθενται μέσω διαδικτύου 

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, απαραίτητες για την 

συνεργασία με το σύστημα τηλεπικοινωνιών, το 

οποίο χρησιμοποιούμε: 

1. Πρόσβαση στο γενικό περιεχόμενο της 

υπηρεσίας μέσω της διεύθυνσης www.tme.eu, 

(στο εξής αναφερόμενης ως υπηρεσίας), 

διαθέτουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, 

χωρίς την απαίτηση εκπλήρωσης 

οποιωνδήποτε κριτηρίων. Η πρόσβαση αυτή 

δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση 

εγγραφής στην υπηρεσία. 

2. Τμήμα των πληροφοριών της υπηρεσίας 

είναι διαχωρισμένο. Πρόσβαση στις 
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πληροφορίες αυτές διαθέτουν αποκλειστικά οι 

χρήστες εκείνοι που πραγματοποιούν εγγραφή 

στα πλαίσια της υπηρεσίας (ανοίγουν 

λογαριασμό), και διαθέτουν ενεργή διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

3. Η χρήση της υπηρεσίας είναι δυνατή υπό τον 

όρο εκπλήρωσης μέσω του συστήματος 

τηλεπικοινωνίας, του χρήστη, των παρακάτω 

ελάχιστων απαιτήσεων: 

α) το σύστημα θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με μηχανή αναζήτησης : 

Firefox ελαχ. 27, Chrome ελαχ. 30, IE 

ελαχ. 11, Microsoft Edge, Opera ελαχ. 

17, Safari ελαχ. 9, Android ελαχ. 5.0, Java 

ελαχ. 8; 

β) ενεργοποιημένα cookies και 

JavaScript. 

4. Η υπηρεσία είναι αναβαθμισμένη για την 

εξυπηρέτηση λογισμικού μέσω εφαρμογής 

ανάλυσης: 1024x768. 

5. Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος 

τηλεπικοινωνίας του χρήστη: επεξεργαστής 

1GHz, 512 MB Ram. 

Προκειμένου να προχωρήσετε σε παραγγελία με 

την βοήθεια του συστήματος διαδικτυακών 

πωλήσεων θα πρέπει να κατέχετε ενεργό 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς 

και λογαριασμό στην υπηρεσία www.tme.eu. Το 

έντυπο εγγραφής για την έναρξη λογαριασμού στην 

υπηρεσία, βρίσκεται στο πεδίο “Ο λογαριασμός 

σας”. 

Λογαριασμός στην υπηρεσία www.tme.eu αποτελεί 

ατομικός πίνακας διαχείρισης του πελάτη, 

προσβάσιμος για αυτόν μετά την εγγραφή και την 

είσοδό του στην διαδικτυακή υπηρεσία, μέσω του 

ορισμένου κωδικού εισόδου και πρόσβασης 

πελάτη, στον οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένα τα 

στοιχεία του πελάτη, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με τις συναλλαγές του στα πλαίσια της 

υπηρεσίας. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να 

διατηρεί μυστικό και να μην εκθέτει σε τρίτους τον 

κωδικό εισόδου και πρόσβασης του λογαριασμού 

του στην υπηρεσία. Διαγραφή του λογαριασμού 

από την υπηρεσία πραγματοποιείται μετά την 

αίτηση του πελάτη προς την ΤΜΕ. Ο λογαριασμός 

διαγράφεται χωρίς περιττές καθυστερήσεις, όχι 

αργότερα όμως από 7 ημέρες από την ημερομηνία 

λήψης, δικαιολογημένης αίτησης, και στην 

περίπτωση όπου παραγγελίες προς τον πελάτη 

βρίσκονται σε φάση πραγματοποίησης, όχι 

αργότερα από 7 ημέρες, από την ημέρα 

ολοκλήρωσης της πραγματοποίησης της τελευταίας 

εκ των παραγγελιών. 

Η ΤΜΕ διατηρεί το δικαίωμα άρνησης του 

δικαιώματος χρήσης λογαριασμού στην υπηρεσία ή 

/και της κατάθεσης παραγγελιών μέσω του 

συστήματος διαδικτυακών πωλήσεων σε 

περίπτωση που ο τρόπος χρήσης από τον πελάτη 

αποτελεί παραβίαση των κανόνων δικαίου, 

κανόνες κοινωνικής ζωής, ή των παρόντων 

συνθηκών συνεργασίας, είτε των κανόνων χρήσης 

του λογαριασμού που αναφέρονται στο πεδίο 

“Boήθεια”. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 

διαδικασία εγγραφής καθώς και την διαχείριση του 

λογαριασμού στην υπηρεσία, καθώς επίσης και την 

διαδικασία κατάθεσης παραγγελιών βρίσκονται 

διαθέσιμες στο πεδίο “Βοήθεια”, καθώς και στο 

πεδίο “Πώς να αγοράσετε”. Μετά την κατάθεση 

παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει στην διεύθυνση 

e-mail που έχει δώσει κατά την εγγραφή του, 

επιστολή με επιβεβαίωση της κατάθεσης 

παραγγελίας. Την ημέρα παράδοσης των 

εμπορευμάτων στον μεταφορέα, ο πελάτης 

ενημερώνεται για αυτό επίσης μέσω e-mail. 

Παραγγελίες που πραγματοποιούνται 

τηλεφωνικά 

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, 

παρακαλούμε τον πελάτη τα παρακάτω στοιχεία: 

Όνομα και Επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό πελάτη, εάν έχει δοθεί, καθώς 

και την επωνυμία του επιλεγμένου προϊόντος, 

ποσότητα, διεύθυνση αποστολής, καθώς και 

επιλεγμένο τρόπο αποστολής. Η παραχώρηση e-

mail, δεν είναι απαιτητή, αλλά συνιστάται καθώς 

επιτρέπει την διαρκή παρακολούθηση της 

πραγματοποίησης της παραγγελίας, και ειδικότερα 

την αποστολή μέσω e-mail, επιβεβαίωσης της 

κατάθεσης παραγγελίας καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με την αποστολή του παραγγελθέντος 

εμπορεύματος. 

Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω  

e-mail 

Στο περιεχόμενο της παραγγελίας παρακαλούμε να 

δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα και 

Επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό πελάτη, εάν έχει δοθεί, καθώς 

και την επωνυμία του επιλεγμένου προϊόντος, 

ποσότητα, διεύθυνση αποστολής, καθώς και 

επιλεγμένο τρόπο αποστολής. Μετά την κατάθεση 

της παραγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση από 

την οποία απεστάλη η παραγγελία, αποστέλλεται 

e-mail με την επιβεβαίωση της κατάθεσης 

παραγγελίας, εφόσον κατά την παραγγελία δεν 

δόθηκε για τον σκοπό αυτό άλλη διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Την ημέρα 

παράδοσης της παραγγελίας στον μεταφορέα, ο 

πελάτης ενημερώνεται για αυτό μέσω e-mail. 

Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω φαξ 

Στο περιεχόμενο της παραγγελίας, παρακαλούμε 

να δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα και 

Επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό πελάτη, εάν έχει δοθεί, καθώς 

και την επωνυμία του επιλεγμένου προϊόντος, 

ποσότητα, διεύθυνση αποστολής, καθώς και 

επιλεγμένο τρόπο αποστολής. Η παραχώρηση e-

mail, δεν είναι απαιτητή, αλλά συνιστάται καθώς 

επιτρέπει την διαρκή παρακολούθηση της 

πραγματοποίησης της παραγγελίας, και ειδικότερα 

την αποστολή μέσω e-mail, επιβεβαίωσης της 

κατάθεσης παραγγελίας καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με την αποστολή του παραγγελθέντος 

εμπορεύματος. 

Παραγγελίες που πραγματοποιούνται 

αυτοπροσώπως στην ΤΜΕ 

Παραγγελίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε 

αυτοπροσώπως στην έδρα της ΤΜΕ στην πόλη 

Łodz. 

Παραγγελίες που πραγματοποιούνται 

ταχυδρομικώς 

Η παραγγελία θα πρέπει να αποσταλεί στην 

διεύθυνση της έδρας της ΤΜΕ. Λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία κατάθεσης 

παραγγελιών μεταξύ αυτών και στοιχείων 

επικοινωνίας, για επιμέρους τρόπους κατάθεσης 

παραγγελιών βρίσκονται διαθέσιμες στο πεδίο 

“Πώς να αγοράσετε - Παραγγελίες”. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

4.α.Η TME προσφέρει παράδοση εμπορευμάτων, 

που αναφέρονται στο πεδίο “Πώς να αγοράσετε”. 

Η παράδοση των εμπορευμάτων για κράτη πέραν 

του καταλόγου, είναι δυνατή μόνο βάσει ατομικών 

όρων με την ΤΜΕ. Η ΤΜΕ δεν παραδίδει 

εμπορεύματα σε περιοχές καθώς και σε άτομα, τα 

οποία κατά την σφαίρα του δικαίου της Πολωνίας ή 

κατά το διεθνές δίκαιο υπόκεινται σε περιορισμούς 

εμπορίου ή εμπορικών κύκλων. Σε περίπτωση 

αμφιβολιών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 

Τμήμα Πωλήσεων της ΤΜΕ. Ορισμένα προϊόντα 

είναι διαθέσιμα προς αγορά, αποκλειστικά σε 

επιλεγμένα κράτη. Εάν το προϊόν δεν είναι 

διαθέσιμο σε δεδομένο κράτος, δεν μπορείτε να το 

τοποθετήσετε στο καλάθι. Το κόστος μεταφοράς 

βαρύνει τον καταναλωτή, εκτός εάν συμφωνηθεί 

διαφορετικά, βάσει ατομικής συμφωνίας μεταξύ 

του καταναλωτή και της ΤΜΕ. 

4.β. Το ύψος του κόστους αποστολής, είναι 

εξαρτώμενο από το βάρος του δέματος, των 

διαστάσεών του και του κράτους προορισμού, 

καθώς και του επιλεγμένου μεταφορέα. 

4.γ. Το κόστος μεταφοράς υπολογίζεται στην 

παραγγελία και τιμολογείται κατά την πρώτη 

παραγγελία που περιέχει εμπόρευμα από την 

συγκεκριμένη παραγγελία. Η προσθήκη, κατόπιν 

παράκλησης του πελάτη, επιπρόσθετου 

εμπορεύματος στην δεύτερη ή σε επόμενες 

παραγγελίες έχει ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 

αποστολή να περιέχει επιπρόσθετο εμπόρευμα, και 

για τον λόγο αυτό υπολογίζονται σε αυτήν κόστη 

μεταφοράς. Εάν το βάρος του δέματος, δεν 

ανταποκρίνεται στα δεδομένα του συγκεκριμένου 

κράτους, ( ή εάν τέτοιος υπολογισμός δεν 
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υφίσταται), το κόστος μεταφοράς οριοθετούνται 

ατομικά σε συμφωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της 

ΤΜΕ. 

4.δ. Ο χρόνος παράδοσης αποδίδεται με βάση το 

πρότυπο ISO 8601 σε μορφή YYYY-MM-DD (έτος, 

μήνας, ημέρα). Ως χρόνος αποστολής ορίζεται το 

χρονικό διάστημα που αποτελείται από τον χρόνο 

πραγματοποίησης της παραγγελίας και του χρόνου 

μεταφοράς του δέματος από τον μεταφορέα. 

Χρόνος παράδοσης είναι το ενδεικτικό χρονικό 

διάστημα που μετρά από την στιγμή αποδοχής της 

παραγγελίας, μέχρι την στιγμή παράδοσης του 

δέματος από τον μεταφορέα στον πελάτη. Ο 

χρόνος πραγματοποίησης της παραγγελίας 

εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του δεδομένου 

προϊόντος, αντιθέτως ο χρόνος μεταφοράς σε 

δεδομένο κράτος από τον επιλεγμένο τρόπο/ 

μεταφορέα, και τον τόπο παράδοσης. 

Λεπτομέρειες για τον χρόνο παράδοσης βρίσκονται 

διαθέσιμες στο πεδίο “Πώς να αγοράσετε – χρόνος 

παράδοσης”. 

4.ε. Πίνακας κόστους και χρόνου παράδοσης 

βρίσκεται στη ιστοσελίδα www.tme.eu, στο πεδίο 

“Πώς να αγοράσετε”. 

4.ζ. Η επιλογή του μεταφορέα γίνεται από τον 

καταναλωτή κατά την διάρκεια κατάθεσης της 

παραγγελίας, μεταξύ των διαθέσιμων 

προσφερόμενων από την ΤΜΕ. Παράδοση δεμάτων 

μέσω μεταφορέα άλλου εκτός αυτού που 

προσφέρεται από την ΤΜΕ, είναι δυνατή μόνο 

κατόπιν ατομικής συμφωνίας μεταξύ της ΤΜΕ και 

του καταναλωτή. Σε περίπτωση επιλογής 

αποστολής τύπου Standard, η επιλογή του 

μεταφορέα πραγματοποιείται από την ΤΜΕ, μεταξύ 

των διαθέσιμων που πραγματοποιούν τέτοιου 

τύπου υπηρεσίες. 

4.η. Παραλαβή εμπορευμάτων στην έδρα της ΤΜΕ 

στην οδό Ustronna 41, δεν είναι δυνατή. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

5.α. Η ΤΜΕ εκδίδει έγγραφο πώλησης για κάθε 

πραγματοποιούμενη συναλλαγή. Απέναντι στον 

πελάτη αυτό αποτελεί πάντοτε τιμολόγιο ΦΠΑ. 

5.β. Τιμολόγια μπορούν να εκδοθούν μεταξύ άλλων 

στις ακόλουθες νομισματικές μονάδες: PLN, USD, 

EUR, HUF, CZK, RON, BGN, GBP. Σε περίπτωση 

πώλησης μέσω διαδικτύου ο καταναλωτής επιλέγει 

την νομισματική μονάδα κατά την διαδικασία 

εγγραφής του λογαριασμού. Μεταγενέστερη 

αλλαγή νομισματικής μονάδας λογιστηρίου, 

προαπαιτεί επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων 

της ΤΜΕ. Για ορισμένα κράτη, η επιλογή 

συγκεκριμένων νομισματικών μονάδων δεν είναι 

διαθέσιμη. Ο πλήρης κατάλογος νομισματικών 

μονάδων λογιστηρίου βρίσκεται στο πεδίο “Πώς να 

αγοράσετε - Τιμές”. 

5.γ. Καταναλωτές που διαθέτουν λογαριασμό στην 

υπηρεσία www.tme.eu. Έχουν την δυνατότητα 

λήψης τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή. 

Λεπτομέρειες στο πεδίο “Βοήθεια - e-τιμολόγια”. 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.α. Η TME δέχεται πληρωμές που 

πραγματοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: 

 αντικαταβολή με την λήψη του δέματος 

(μόνο σε επιλεγμένα κράτη), 

 τραπεζική αποστολή, 

 πληρωμή με μετρητά στην έδρα της 

ΤΜΕ, 

 πληρωμή μέσω χρεωστικών καρτών, 

 ηλεκτρονική αποστολή χρημάτων. 

Ο κατάλογος με τους διαθέσιμους τρόπους 

πληρωμής για το κάθε κράτος, βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu, στο πεδίο “Πώς να 

αγοράσετε”. 

6.β. Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης συνθηκών πληρωμής. Για τον 

σκοπό διαπραγμάτευσης συνθηκών πληρωμής 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα 

Πωλήσεων της ΤΜΕ. 

6.γ. Καταναλωτές ορισμένων κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την δυνατότητα 

πραγματοποίησης πληρωμών σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς της ΤΜΕ στα κράτη αυτά. Ο 

κατάλογος των κρατών βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

www.tme.eu στο πεδίο “Πώς να αγοράσετε”. Όλες 

οι χρεώσεις που συνοδεύουν την πληρωμή, 

βαρύνουν τον καταναλωτή. 

6.δ. Η εκκαθάριση πληρωμής για παραγγελθέντα 

προϊόντα, που πραγματοποιείται μέσω PayU 

(προηγούμενη ονομασία της υπηρεσίας: 

Platnosci.pl), πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

παρακάτω κανόνες: 

α) Πληρωμές μέσω PayU μπορούν να 

πραγματοποιήσουν αποκλειστικά, άτομα 

εξουσιοδοτημένα για χρήση του δεδομένου 

εργαλείου, βάσει του οποίου 

πραγματοποιείται η πληρωμή και ειδικότερα 

της δεδομένης χρεωστικής κάρτας μπορεί να 

κάνει χρήση αποκλειστικά ο ορισμένος κάτοχός 

της. Περιστατικά παραβίασης που θα 

αποκαλύπτονται, θα δηλώνονται άμεσα στα 

αρμόδια αστυνομικά τμήματα. 

β) Η ΤΜΕ παραχωρεί στους πελάτες, 

κατάλληλο έντυπο συναλλαγής. Τα στοιχεία 

του εντύπου προωθούνται αυτομάτως στον 

συνεργάτη PayU μέσω της υπηρεσίας PayU. γ) 

Ο πελάτης του καταστήματος μετά την 

επιβεβαίωση του εντύπου και την λήψη του 

τρόπου πληρωμής, μέσω της υπηρεσίας PayU, 

αυτομάτως μεταφέρεται ανάλογα: σε 

περίπτωση τρόπου πληρωμής μέσω χρήσης 

χρεωστικής κάρτας –στην ιστοσελίδα του 

συνεργάτη PayU, το κέντρο επιβεβαίωσης – 

εκκαθάρισης, σε περίπτωση πληρωμής μέσω 

ηλεκτρονικής καταβολής – στην ιστοσελίδα του 

συνεργάτη PayU, που σε αυτή την περίπτωση 

αποτελεί την τράπεζα, ενώ σε περίπτωση 

παραδοσιακής πληρωμής, - στην ιστοσελίδα 

της PayU. (Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα 

πρέπει να πραγματοποιήσει την πληρωμή, 

ακριβώς σύμφωνα με το δημιουργημένο 

έντυπο της τραπεζικής πληρωμής). 

δ) Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή, ο Πελάτης θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει την πληρωμή στην ιστοσελίδα 

του αντίστοιχου συνεργάτη PayU – τράπεζας, ή 

στο κέντρο επιβεβαίωσης – εκκαθάρισης, 

σύμφωνα με τους ορισμένους από αυτό, 

κανόνες. Σε περίπτωση πραγματοποίησης 

οποιωνδήποτε αλλαγών στο έντυπο που 

διατίθεται στις σελίδες αυτές και αυτομάτως 

συμπληρώνεται μέσω PayU, η πληρωμή δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 

7.α. Τα προϊόντα που πωλούνται από την ΤΜΕ, 

τυγχάνουν άριστης ποιότητας. Ο τρόπος 

μεταφοράς, αποθήκευσης και συσκευασίας τους 

εξασφαλίζει προστασία από φθορές, τόσο 

μηχανικές, όσο και ηλεκτρικές. 

7.β. Από το 1998, στην ΤΜΕ εφαρμόζεται σύστημα 

ελέγχου ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO9001:2009, καθώς και 

ISO14001:2005, κάτι που επιβεβαιώνεται από το 

πιστοποιητικό που βρίσκεται διαθέσιμο στο πεδίο 

“Πληροφορίες σχετικά με εμάς – Διαχείριση 

ποιότητας”. 

7.γ. Τρέχων κατάλογος προϊόντων σύμφωνων με 

την οδηγία RoHS βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

www.tme.eu. Στον έντυπο κατάλογο δεν έχουν 

αναρτηθεί σημάνσεις RoHS, κάτι όμως που δεν 

σημαίνει πως τα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με 

την οδηγία. 

7.δ. Τα προϊόντα μπορεί να διέπονται από εγγύηση 

του κατασκευαστή ή της ΤΜΕ. Εάν στο προϊόν 

επισυνάπτεται εγγύηση, οι όροι της εφαρμόζονται. 

Πληροφορίες σχετικά με το διάστημα της εγγύησης 

για μεμονωμένα προϊόντα βρίσκονται στις 

περιγραφές των προϊόντων αυτών στην ιστοσελίδα 

www.tme.eu. Λεπτομερείς όροι εγγύησης ορίζονται 

στο έντυπο της εγγύησης καθώς και στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu στο πεδίο “Πώς να 

αγοράσετε – συνθήκες εγγύησης”. 

7.ε. Η εγγύηση για πωληθέντα προϊόντα δεν 

αποκλείει, δεν περιορίζει και δεν αναιρεί τα 

δικαιώματα του καταναλωτή που προκύπτουν από 

εξασφαλίσεις για ελαττώματα του προϊόντος. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία 

Καταναλωτής που συνάπτει με την ΤΜΕ συμφωνία 

πώλησης εξ αποστάσεως (δηλ. με την βοήθεια της 

διαδικτυακής υπηρεσίας, μέσω e-mail, φαξ, 

τηλεφωνικώς), έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει 

από την παρούσα συμφωνία εντός χρονικού ορίου 

14 ημερών χωρίς την υποχρέωση οποιασδήποτε 

επεξήγησης. Το όριο για αποχώρηση από την 

συμφωνία λήγει μετά το πέρας των 14 ημερών από 

την ημέρα: 

α) Κατά την οποία ο πελάτης θέτει υπό την κατοχή 

του προϊόντα ή κατά την οποία άτομο τρίτο άλλο 

από τον μεταφορέα, καταδεικνυόμενο εκ του 

πελάτη, θέτει υπό την κατοχή του προϊόντα, 

β) Όπου σε περίπτωση συμφωνίας που δεσμεύει 

την μεταβίβαση ιδιοκτησίας πολλών προϊόντων, τα 

οποία παραδίδονται ατομικά, κατά την οποία ο 

πελάτης θέτει υπό την κατοχή του το τελευταίο των 

προϊόντων, ή κατά την οποία άτομο τρίτο άλλο από 

τον μεταφορέα, καταδεικνυόμενο από τον πελάτη 

θέτει υπό την κατοχή του το τελευταίο εκ των 

προϊόντων. 

Προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος της 

αποχώρησης από την συμφωνία, ο καταναλωτής 

θα πρέπει να ενημερώσει την: Transfer Multisort 

Elektronik Sp. z o.o. με έδρα την πόλη Łodz (Ούτζ), 

διεύθυνση: οδ. Ustronna 41, 93-350 Łódź, tel. 42 

645-55-65, fax 42 645-55-00, e-mail: 

reklamacje@tme.pl για την απόφασή του περί 

αποχώρησης από την παρούσα συμφωνία μέσω 

μονομερούς δήλωσης (για παράδειγμα έγγραφο 

αποστελλόμενο με ταχυδρομείο, φαξ, ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση του 

παραδείγματος του εντύπου αποχώρησης από την 

συμφωνία διαθέσιμο εδώ, αν και αυτό δεν είναι 

υποχρεωτικό. Προκειμένου να τηρηθεί το χρονικό 

όριο αποχώρησης από την συμφωνία, αρκεί ο 

πελάτης να αποστείλει πληροφορία που αφορά την 

εκτέλεση των δικαιωμάτων που ανήκουν σε αυτόν 

περί της αποχώρησής του από την συμφωνία, πριν 

την λήξη του χρονικού ορίου για την αποχώρηση 

από την συμφωνία. 

Συνέπειες αποχώρησης από την συμφωνία 

Σε περίπτωση αποχώρησης από την παρούσα 

συμφωνία η ΤΜΕ επιστρέφει στον πελάτη όλες τις 

πληρωμές που έχει λάβει από αυτόν, 

περιλαμβανομένου και κόστους παράδοσης 

προϊόντων ( με εξαίρεση επιπρόσθετα κόστη που 

προκύπτουν από τον επιλεγμένο εκ του πελάτη 

τρόπου παράδοσης άλλου από τον φθηνότερο 

απλό τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από την 

ΤΜΕ), άμεσα και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα 

από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία η 

ΤΜΕ ενημερώθηκε για την απόφαση του πελάτη να 

ασκήσει το δικαίωμα της αποχώρησής του από την 

παρούσα συμφωνία. Η επιστροφή πληρωμών 

πραγματοποιείται μέσω του ίδιου τρόπου 

πληρωμής με τον οποίο ο χρήστης προχώρησε σε 

πρώτη συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής, 

συμφωνεί σε άλλη λύση, σε κάθε περίπτωση ο 

πελάτης δεν επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις 

σχετικές με την επιστροφή. Η ΤΜΕ μπορεί να 

αναβάλει την επιστροφή πληρωμών, μέχρι τον 

χρόνο λήψης προϊόντων ή τον χρόνο παράδοσης 

στην ΤΜΕ αποδεικτικού αποστολής τους, 

αναλόγως, ποιο εκ των δύο προκύπτει νωρίτερα. 

Παρακαλούμε αποστείλετε ή διαβιβάστε στην 

Transfer Multisort Elektronik Εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, οδ. Ustronna 41, 93-350 

Łódź, το προϊόν άμεσα, ή σε κάθε περίπτωση όχι 

αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την 

οποία ο πελάτης ενημέρωσε την ΤΜΕ για την 

πρόθεση αποχώρησης από την παρούσα 

συμφωνία. Το χρονικό όριο τηρείται εφόσον ο 

πελάτης αποστέλλει πριν την πάροδο των 14 

ημερών. Ο καταναλωτής θα πρέπει να αναλάβει το 

άμεσο κόστος της επιστροφής εμπορευμάτων. Σε 

περίπτωση όπου το προϊόν λόγω του χαρακτήρα 

του δεν μπορεί να αποσταλεί με απλό τρόπο μέσω 

ταχυδρομείου, το ύψος του κόστους αυτού κατά 

την αποστολή στο έδαφος της Πολωνίας εκτιμάται 

κατά μέγιστον σε τιμή περίπου 100 ζλότυ. 

Ο πελάτης ευθύνεται μόνο για την μείωση της 

αξίας των προϊόντων που προκύπτει από την χρήση 

τους με τρόπο άλλο πέραν αυτού που ορίζεται ως 

υποχρεωτικός για τον ισχυρισμό του χαρακτήρα, 

χαρακτηριστικών και λειτουργικότητας των 

προϊόντων. 

Έλλειψη δικαιώματος αποχώρησης από την 

συμφωνία καθώς και συνθήκες κατά τις οποίες ο 

καταναλωτής χάνει το δικαίωμα αποχώρησης από 

την συμφωνία 

Δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία που 

συνάπτεται εξ αποστάσεως, δεν χορηγείται στον 

καταναλωτή σε περίπτωση συμφωνιών: 

1) εκτέλεσης υπηρεσιών, εάν ο επιχειρηματίας 

εκτέλεσε πλήρως την συμφωνία κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του πελάτη, ο οποίος 

ενημερώθηκε πριν την έναρξη των υπηρεσιών, 

πως με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών από 

τον επιχειρηματία, χάνει το δικαίωμα 

αποχώρησης από την συμφωνία; 

2) των οποίων η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται 

από τις διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, στην 

οποία ο επιχειρηματίας δεν ασκεί επιρροή, και 

οι οποίες μπορούν να προκύψουν πριν την 

πάροδο του χρονικού ορίου αποχώρησης από 

την συμφωνία; 

3) των οποίων το αντικείμενο υπηρεσιών 

αποτελεί προϊόν μη προκατασκευασμένο, 

παρασκευασμένο, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του καταναλωτή, ή που 

χρησιμεύει στην ικανοποίηση των 

εξατομικευμένων του αναγκών; 

4) των οποίων το αντικείμενο υπηρεσίας 

αποτελεί προϊόν με γρήγορη φθορά, ή που έχει 

μικρό χρονικό διάστημα λειτουργικής 

χρησιμότητας; 

5) των οποίων το αντικείμενο υπηρεσιών 

αποτελεί προϊόν σε σφραγισμένη συσκευασία, 

το οποίο μετά το άνοιγμά της, δεν 

επιστρέφεται λόγω προστασίας υγείας ή λόγω 

υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά 

την παράδοση; 

6) των οποίων το αντικείμενο υπηρεσιών 

αποτελούν προϊόντα τα οποία μετά την 

παράδοσή τους, λόγω του χαρακτήρα τους, 

συνδέονται άρρηκτα με άλλα προϊόντα; 

7) για τις οποίες ο καταναλωτής με σαφήνεια 

απαιτεί από τον επιχειρηματία την άφιξή του 

με σκοπό την άμεση επισκευή ή την 

συντήρηση: εάν ο επιχειρηματίας επιπλέον 

εκτελεί άλλες υπηρεσίες πέραν αυτών τις 

οποίες ο καταναλωτής απαιτεί, ή παραδίδει 

εξαρτήματα άλλα πλην αυτών των 

απαραίτητων για την επισκευή ή την 

συντήρηση, η αποχώρηση από την συμφωνία 

καθίσταται δικαίωμα του καταναλωτή 

αναφορικά με τις επιπλέον υπηρεσίες ή 

προϊόντα; 

8) των οποίων το αντικείμενο υπηρεσιών 

αποτελούν ηχητικές εγγραφές, ή οπτικές ή 

λογισμικό υπολογιστών που παραδίδεται σε 

σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία 

έχει ανοιχτεί μετά την παράδοσή της; 

9) που έχουν συναφθεί μέσω μειοδοτικού 

πλειστηριασμού; 

10) παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου, το 

οποίο είναι καταγραμμένο σε υλικό φορέα εάν 

η εκπλήρωση των υπηρεσιών έχει εκκινήσει 

μετά την συμφωνία του καταναλωτή, πριν την 

εκπνοή του χρονικού ορίου για την αποχώρηση 

από την συμφωνία και μετά την πληροφόρησή 

του από τον επιχειρηματία περί της απώλειας 

δικαιώματος αποχώρησης από την συμφωνία. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

8.α. Ενστάσεις καταναλωτών γίνονται δεκτές και 

αποδεκτές σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και 

ειδικότερα σύμφωνα με τον νόμο της 23ης 

Απριλίου 1964 του Αστικού Κώδικα (Τμ. Νομ 2014 

θέση 121 – αυτοτελές κείμενο με μεταγενέστερες 

αλλαγές..). 

Σύμφωνα με τους νόμους του δικαίου ο Πωλητής 

έχει υποχρέωση να παραδώσει το παραγγελθέν 

προϊόν χωρίς ελαττώματα. Ο Πωλητής έχει την 

ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή εάν το προϊόν 

το οποίο πωλείται έχει ελάττωμα φυσικό ή νομικό 

(εγγύηση). 

http://www.tme.eu/upload/pdf/deigma_entupou_apochorisis_apo_sumfonia_gr_25_12_2014.pdf
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Φυσικό ελάττωμα ορίζεται ως η ασυμφωνία του 

πωληθέντος προϊόντος με την συμφωνία. 

Ειδικότερα το πωληθέν προϊόν είναι ασύμβατο με 

την συμφωνία εφόσον: 

1) δεν έχει τις ιδιότητες εκείνες τις οποίες το 

είδος του οφείλει να έχει, βάσει του σκοπού 

που αναφέρεται στην συμφωνία ή που 

προκύπτει από τις συνθήκες χρήσης, 

2) δεν διαθέτει τις ιδιότητες για τις οποίες ο 

πωλητής διαβεβαίωσε τον αγοραστή, μεταξύ 

άλλων παρουσιάζοντας δείγμα ή πρότυπο, 

3) δεν είναι εφικτή η χρήση του για τον σκοπό 

τον οποίο ο αγοραστής ενημέρωσε τον πωλητή 

κατά την σύναψη συμφωνίας και ο πωλητής 

δεν δήλωσε επιφυλάξεις σχετικά με την 

προβλεπόμενη χρήση του, 

4) παραδόθηκε στον αγοραστή σε ελλιπή 

κατάσταση, Εάν ο αγοραστής είναι 

καταναλωτής, στο ίδιο επίπεδο με την 

επιβεβαίωση του πωλητή αντιμετωπίζεται η 

δημόσια επιβεβαίωση του κατασκευαστή ή του 

αντιπροσώπου του, προσώπου το οποίο 

προωθεί το προϊόν προς πώληση στα πλαίσια 

της ατομικής του επιχείρησης, καθώς και 

προσώπου το οποίο μέσω της τοποθέτησης 

στο πωληθέν προϊόν εμπορικού σήματος, ή 

άλλου χαρακτηριστικού διαφοροποίησης, που 

συστήνεται ως κατασκευαστής. Η ΤΜΕ δεν έχει 

ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή, σε σχέση 

με ελλιπείς ιδιότητες που προκύπτουν από 

δημόσια επιβεβαίωση, των οποίων λόγος στην 

ανωτέρω πρόταση, εάν δεν είχε γνώση των 

επιβεβαιώσεων αυτών, είτε αξιολογώντας 

λογικά, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ή δεν 

μπορούσαν να ασκούν επιρροή στην απόφαση 

του αγοραστή να συνάψει συμφωνία πώλησης, 

ή όταν το περιεχόμενό τους διευκρινίσθηκε 

πριν την σύναψη συμφωνίας. 

Το προϊόν που αγοράσθηκε, έχει φυσικό ελάττωμα 

επίσης σε περίπτωση λανθασμένης 

συναρμολόγησης και εκκίνησης, εάν οι 

δραστηριότητες αυτές πραγματοποιήθηκαν από 

τον πωλητή, ή άτομο τρίτο για το οποίο η ΤΜΕ 

φέρει την ευθύνη, είτε από τον πελάτη ο οποίος 

ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε από 

την ΤΜΕ. 

Η ΤΜΕ φέρει ευθύνη εγγύησης για φυσικά 

ελαττώματα, τα οποία υπήρχαν την στιγμή ύπαρξης 

κινδύνου, περιστασιακής απώλειας ή φθοράς του 

προϊόντος στον πελάτη (παράδοση προϊόντος στον 

πελάτη) ή που προέκυψαν από αίτια τα οποία 

εμφανίστηκαν στο πωληθέν προϊόν την στιγμή της 

πώλησης. 

8.β. Σας προσκαλούμε να δηλώσετε ενδεχόμενη 

ένσταση με την βοήθεια του εντύπου ένστασης που 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.tme.eu στο τμήμα 

“Πώς να αγοράσετε – Έντυπο ένστασης”. Ενστάσεις 

για προϊόντα που πωλούνται στο έδαφος της 

Πολωνίας μπορούν επίσης να δηλωθούν στο Τμήμα 

Ενστάσεων: 

 στον αριθμό τηλ. +48 42 645-55-65, 

 στον αριθμό φαξ:+48 42 645 55 00, 

 μέσω e-mail στην διεύθυνση: 

reklamacje@tme.pl ή γραπτώς στην 

διεύθυνση: Transfer Multisort Elektronik 

Sp. z o. o., οδός Ustronna 41, 93-350 

Łódź ”, 

ενώ σε περίπτωση προϊόντων πωληθέντων εκτός 

συνόρων Πολωνίας, στο Τμήμα Εξαγωγών της ΤΜΕ: 

 στον αριθμό τηλ.: +48 42 645-54-44, 

 μέσω e-mail στην διεύθυνση: 

export@tme.eu 

 ή γραπτώς στην διεύθυνση: Transfer 

Multisort Elektronik Sp. z o. o., οδός 

Ustronna 41, 93-350 Łódź ”, Πολωνία. 

Η ένσταση θα πρέπει να περιέχει ακριβή 

περιγραφή του αιτίου καθώς και τον αναμενόμενο 

τρόπο διευθέτησής της. Η ΤΜΕ μπορεί να ζητήσει 

επίδειξη αποδεικτικού αγοράς του προϊόντος. Ο 

πωλητής εξετάζει τις ενστάσεις των πελατών και 

ενημερώνει για τον μετέπειτα τρόπο ενεργειών 

εντός χρονικού ορίου 14 ημερών. 

8.γ. Επιστροφές ελαττωματικών και εσφαλμένα 

παραδοθέντων προϊόντων παρακαλούμε να 

πραγματοποιούνται άμεσα μέσω αποστολής χωρίς 

αντικαταβολή και μετά από διαβούλευση με το 

προσωπικό του Τμήματος Ενστάσεων της ΤΜΕ. Το 

προσωπικό του Τμήματος Ενστάσεων της ΤΜΕ 

μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να προτείνει 

εντολή παράδοσης προϊόντος σε συγκεκριμένο 

μεταφορέα. 

8.δ. Εάν το δέμα έφθασε στον πελάτη σε 

κατάσταση που καταδεικνύει μηχανική φθορά κατά 

την μεταφορά, παρακαλούμε παρουσία του 

μεταφορέα να προχωρήσετε σε έλεγχό του και να 

συμπληρώσετε το πρωτόκολλο φθοράς. Τέτοιο 

πρωτόκολλο, υπογεγραμμένο από τον μεταφορέα 

διευκολύνει την εξέταση της ένστασης. 

8.ε. Κανόνες επιστροφής χρημάτων: Σε περίπτωση 

καταβολής πληρωμών για αγορασθέντα προϊόντα 

με ηλεκτρονική καταβολή μέσω PayPal ή PayU, η 

ΤΜΕ πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων 

διαμέσου του ίδιου διαύλου πληρωμής, μέσω του 

οποίου πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, ενώ στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό 

που έχει ορισθεί από τον πελάτη, εφόσον η ΤΜΕ 

και ο πελάτης δεν έχουν συμφωνήσει για την 

πραγματοποίηση της επιστροφής χρημάτων μέσω 

άλλου τρόπου. 

8.ζ. Εάν το πωληθέν προϊόν έχει ελάττωμα, ο 

καταναλωτής μπορεί: 

1) Να καταθέσει δήλωση μείωσης της τιμής 

του ή αποχώρησης από την συμφωνία, εκτός 

εάν η ΤΜΕ άμεσα ή χωρίς υπερβολική 

ενόχληση για τον πελάτη να αλλάξει το 

ελαττωματικό με απαλλαγμένο από 

ελαττώματα ή να αφαιρέσει το ελάττωμα. Ο 

περιορισμός αυτός έχει εφαρμογή εφόσον το 

προϊόν αντικαταστάθηκε ήδη ή επισκευάσθηκε 

από την ΤΜΕ ή η ΤΜΕ δεν αντικατέστησε το 

προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από 

ελαττώματα ή δεν αποκατέστησε το ελάττωμα. 

Η μείωση τιμής θα πρέπει να παραμείνει σε 

τέτοια αναλογία από την τιμή που προκύπτει 

από την συμφωνία, κατά την οποία η αξία των 

προϊόντων με ελάττωμα παραμένει προς την 

αξία των προϊόντων χωρίς ελάττωμα. Ο 

πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει 

από την συμφωνία, εφόσον το ελάττωμα είναι 

ασήμαντο. 

2) να απαιτήσει την αλλαγή με απαλλαγμένο 

από ελαττώματα ή την εξάλειψη του 

ελαττώματος. Η ΤΜΕ έχει την υποχρέωση να 

αλλάξει το ελαττωματικό προϊόν ή να 

εξαλείψει το ελάττωμα, σε λογικό χρονικό 

διάστημα, χωρίς υπερβολική ενόχληση για τον 

καταναλωτή. Η ΤΜΕ μπορεί να αρνηθεί το 

αντιστάθμισμα των απαιτήσεων του πελάτη 

εάν η αποκατάσταση με βάση την συμφωνία 

και με τρόπο επιλεγμένο από τον πελάτη, είναι 

αδύνατη ή σε σύγκριση με άλλο τρόπο 

αποκατάστασης με βάση την συμφωνία, 

απαιτείται υπερβολικό κόστος. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟ 

9.α. Η Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. είναι 

ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων ή διαθέτει 

άλλο νομικό τίτλο για το υλικό που περιέχεται στον 

κατάλογο, στην ιστοσελίδα της, και ειδικότερα 

φωτογραφίες, περιγραφές, μεταφράσεις, μορφές 

γραφής, τρόπου παρουσίασης. 

9.β. Οποιαδήποτε αντιγραφή πληροφοριακού ή 

τεχνικού υλικού, ποτ βρίσκεται στους καταλόγους 

της, στην ιστοσελίδα ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο παρεχόμενο από την ΤΜΕ, απαιτεί την 

έγγραφή συμφωνία της ΤΜΕ. 

9.γ. Ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ 

του πελάτη και της ΤΜΕ, θα επιλύονται σύμφωνα 

με το ισχύον δίκαιο. Κατόπιν συμφωνίας και των 

δύο πλευρών, ο πελάτης έχει την δυνατότητα 

χρήσης εξωδικαστικού τρόπου εξέτασης της 

ένστασης και διερεύνησης των αξιώσεων πριν την 

διαιτησία από δικαστήριο και νομαρχιακή 

Επιθεώρηση Εμπορίου. Πληροφορίες σχετικά με 

τους κανόνες πρόσβασης στην διαδικασία αυτή 

βρίσκονται στις ιστοσελίδες των νομαρχιακών 

Επιθεωρήσεων Εμπορίου ή στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού Προστασίας Ανταγωνισμού και 

Καταναλωτήwww.uokik.gov.pl 

9.δ. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις των 

παρόντων όρων συνεργασίας θεωρηθεί ως άκυρη ή 

αναποτελεσματική από αρμόδιο δικαστήριο ή ως 
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αποτέλεσμα αλλαγής νομικών κανόνων, οι 

διατάξεις αυτές ή οι ενέργειες, δεν ακυρώνουν 

ούτε χαρακτηρίζουν ανενεργούς τους υπόλοιπους 

παρόντες όρους. Εάν οριστικά οι διατάξεις των 

παρόντων κανόνων συνεργασίας ορισθούν ως 

ασύμφωνοι με το δίκαιο, ή αναποτελεσματικοί, οι 

διατάξεις αυτές θα αποκλεισθούν από τους 

παρόντες όρους συνεργασίας, όμως οι υπόλοιπες 

διατάξεις θα εξακολουθήσουν να διατηρούνται σε 

πλήρη ισχύ, και αποτελεσματικότητα, ενώ οι 

διατάξεις που χαρακτηρίζονται ως ασύμφωνες με 

το δίκαιο θα αντικατασταθούν με αντίστοιχης 

σημασίας που αντανακλά την αρχική πρόθεση της 

συγκεκριμένης διάταξης, στα πλαίσια της 

επιτρεπόμενης ισχύος των αντίστοιχων κανόνων 

δικαίου. 

9.ε. Οι διατάξεις των παρόντων συνθηκών 

συνεργασίας δεν δεσμεύουν του πελάτες που 

αποτελούν κατάσταση καταναλωτή σε τέτοιο 

πλαίσιο στο οποίο υπό το πρίσμα των ισχυόντων 

κανόνων, θα χαρακτηρίζονταν ως ανεπίτρεπτες 

διατάξεις συμφωνίας (αρθρ. 3851-αρθρ. 3853 

Πολωνικού Αστικού Κώδικα), ή που θα έρχονταν σε 

πλήρη αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες που 

αφορούν την σύναψη συμφωνίας με την 

συμμετοχή καταναλωτών, ειδικότερα τους κανόνες 

λιανικής πώλησης. Συνάπτοντας και 

πραγματοποιώντας συμφωνίες με τον καταναλωτή 

τηρούμε απαράβατα τους ισχύοντες κανόνες 

δικαίου. 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

10. Η TME δεσμεύεται στην διατήρηση 

προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή μέσω 

των όρων που ορίζονται από τους αντίστοιχους 

κανόνες δικαίου, οι οποίοι έχουν ισχύ στο πλαίσιο 

αυτό. Με την αποδοχή των παρόντων όρων 

συνεργασίας με την ΤΜΕ, ο καταναλωτής εκφράζει 

την συμφωνία του, να διατηρούνται τα προσωπικά 

του δεδομένα από την Transfer Multisort Elektronik 

Sp. z o.o. αναφορικά με την πραγματοποίηση 

συμφωνιών πώλησης προσφερόμενων 

εμπορευμάτων. Στον καταναλωτή αντιστοιχούν όλα 

τα δικαιώματα που προκύπτουν από τον νόμο της 

29ης Αυγούστου 1997, περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, (τμ. Ν. Αρ. 101 θέση. 926 

της 6ης Ιουλίου 2002 με μεταγ. αλλαγές), περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν την 

διατήρηση προσωπικών δεδομένων από την ΤΜΕ 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.tme.ue 

στο πεδίο “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων” 

11. Οι παρούσες συνθήκες συνεργασίας ισχύουν 

από τις 25.12.2014. 


