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Οδηγίες για την υπαναχώρηση
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να απαιτείται
αναφορά των λόγων.
Η προθεσμία υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας (Daimler Truck AG, 70546 Stuttgart)
ενημερώσετε με σαφή τρόπο (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή email) σχετικά με την απόφασή σας να
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου 00800 5
777 7777.
Για να διασφαλιστεί η τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί να αποσταλεί η κοινοποίηση της
άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.
Εάν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης αναφορικά με την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση έγκυρης
υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπαναχωρείτε και από τη σύμβαση
παροχής υπηρεσιών με την UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (συνδεόμενη σύμβαση).
Παραλήπτης της κοινοποίησης υπαναχώρησης είναι η Daimler Truck AG, όχι η UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε όλες τις
πληρωμές που λάβαμε από εσάς άμεσα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα
λήψης της κοινοποίησης υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή χρησιμοποιούμε
τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι
άλλο με εσάς. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν τέλη επιστροφής.
Εάν ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, θα πρέπει να
μας καταβάλετε το ποσό που αναλογεί για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι το χρονικό σημείο
που μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση σε
σχέση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.
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