ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR
Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.youniquesupplies.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην
νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία “Νάζηνπ Νηθφιανο”, κε Α.Φ.Μ. 120473910,
ΔΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ, έδξα ζηελ νδφ Πεληέιεο κε αξηζκφ 41 ζηνλ Γέξαθα Αηηηθήο κε Σ.Κ. 15344
(απφ εδψ θαη πέξα ζα αλαθέξεηαη σο “εηαηξεία”) θαη ζηαζεξφ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο
2110102245 θαη θηλεηφ 6947893119.
Όζνη αιιειεπηδξνχλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην παξφλ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη
λα γλσξίδνπλ θαη λα ζπκθσλνχλ θαη λα απνδέρνληαη πιήξσο ηα παξαθάησ:
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Σν παξφλ ζπληζηά ην πκθσλεηηθφ πνπ ζπλάπηεηαη απφ εζάο κε ηελ εηαηξεία. Η πεξηήγεζε,
ε πξφζβαζε ή ε ρξήζε ηνπ youniquesupplies.gr, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ φπνησλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ απηνχ ζπλεπάγεηαη ηε ζπκθσλία ζαο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ (νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο θαινχληαη «ην
πκθσλεηηθφ»).
1.2 Οη παξφληεο φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ελεκεξψζεθαλ ηελ 01-06-2015. Η εηαηξεία δηαηεξεί ην
δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξφλησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή,
εθφζνλ ην ζεσξεί αλαγθαίν, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ. Οη
αιιειεπηδξψληεο κε απηή νθείινπλ θάζε θνξά λα ειέγρνπλ γηα ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο
ησλ φξσλ ρξήζεο θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ ηελ πεξηήγεζε/ρξήζε ησλ παξνρψλ ή ππεξεζηψλ
πνπ δηαηίζεληαη, ηεθκαίξεηαη ακαρήησο φηη απνδέρνληαη ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο θαη
παξαρσξνχλ ηε ζπλαίλεζε, ζπγθαηάζεζε, ζπκθσλία θαη έγθξηζή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε
νθείινπλ λα απέρνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία.
2. ΟΡΙΜΟΙ
Οη παξαθάησ νξηζκνί εθαξκφδνληαη ζην παξφλ πκθσλεηηθφ:
Ωο πεξηερφκελν ζεσξνχληαη φια ηα θείκελα θαη νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα
ηζηνζειίδα.
Ωο ρξήζηεο ζεσξείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα
younique.gr θαη αιιειεπηδξά κε απηήλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
3. ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕ ΥΡΗΗ ΣΟΤ YOUNIQUESUPPLIES.GR
3.1 Η ρξήζε ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ
άηνκα πνπ έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα.
3.2 Κάζε ρξήζηεο ιακβάλεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ ηζρχ ησλ
δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγεη θαη απνζηέιιεη ζε θάζε ηνπ ζπλαιιαγή κε ηελ παξνχζα
ηζηνζειίδα, θαζψο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη
ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα γηα λα αληηιεθζεί ην παξφλ έγγξαθν.
3.3 Η εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε ζρεηηθά κε ρξεψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εθηφο
απφ εθείλεο ηηο νπνίεο ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά δειψλεηαη απφ ηελ ίδηα φηη ζα θαιπθζνχλ.
Εηδηθφηεξα, ε εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο (ρξήζε δηθηχνπ
ή κέζνπ) κε ην νπνίν ν εθάζηνηε ρξήζηεο ζα επηιέμεη λα επηζθεθζεί ηνλ παξφληα ηζηφηνπν.
3.4 Οη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο youniquesupplies.gr πνπ πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο κε ηελ ρξήζε
πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκνη θάηνρνί ηνπο θαη λα έρνπλ ην

δηθαίσκα ρξήζεο θαη ρξέσζήο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε ε επηρείξεζε δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ
λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο γηα νπνηαδήπνηε ρξέσζε γίλεη ζε απηήλ κέζσ ηεο παξνχζαο
ηζηνζειίδαο.
4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
4.1 Η πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα youniquesupplies.gr είλαη απνιχησο δσξεάλ θαη ειεχζεξε.
Δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεηε ινγαξηαζκφ ρξήζηε γηα λα εθηειέζεηε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.
Ωζηφζν, είλαη απαξαίηεηε ε εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιε ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη ζε πξνζσπνπνηεκέλεο πξνσζεηηθέο θαη άιιεο
ελέξγεηεο. Όινη νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο youniquesupplies.gr κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ
ζηελ ππεξεζία newsletter ρσξίο θακία άιιε νηθνλνκηθή ή άιιεο θχζεσο ππνρξέσζε. Σα
ελεκεξσηηθά newsletters πεξηιακβάλνπλ πξνσζεηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο ελέξγεηεο θαη
απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο αιιά θαη ησλ Δηεζλψλ πκβάζεσλ. Εθφζνλ
επηζπκείηε κπνξείηε πάληα λα εμαηξεζείηε απφ ηε ιήςε ησλ ελεκεξσηηθψλ newsletters θαηφπηλ
πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο επηρείξεζεο.
4.2 Όζνη ρξήζηεο επηιέμνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ youniquesupplies.gr επηπιένλ ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη ηα παξαθάησ: α)
παξέρνπλ αιεζείο, αθξηβείο, έγθπξεο θαη πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο
δεηνχληαη ζηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα/ππεξεζίεο θαη β) δηαηεξνχλ θαη
επηκειψο ελεκεξψλνπλ ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπο ψζηε λα δηαηεξνχληαη αιεζή, αθξηβή,
έγθπξα, ελεκεξσκέλα θαη πιήξε.
4.3 Οη ρξήζηεο πνπ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ παξακέλνπλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο
πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη ππφ ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο, ην φλνκα ρξήζεο θαη
γεληθφηεξα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο (user account) θαη ζπκθσλνχλ λα εηδνπνηνχλ άκεζα ηελ
εηαηξεία γηα νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη νπνηαδήπνηε
γελφκελε ή/θαη πηζαλή παξαβίαζε αζθάιεηαο. Επίζεο, επζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη ηελ ηππηθή έμνδν ηνπο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο
ζην ηέινο θάζε ρξήζεο (Sign Out). Η ελ ιφγσ ηζηνζειίδα δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε
ή δεκία πξνθχςεη απφ ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αδπλακία ησλ ρξεζηψλ λα ζεβαζηνχλ θαη λα
αθνινπζήζνπλ ηελ παξνχζα ξήηξα.
4.4 Η εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θιείζεη ινγαξηαζκνχο εάλ θξίλεη φηη απηνί έρνπλ
δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ θάπνηα θαθφβνπιε ελέξγεηα ή εάλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί δελ
είλαη αιεζή ή είλαη πξντφλ ππνθινπήο θαη θαηάρξεζεο.
5. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1 Καηά ηελ επίζθεςή θαη πεξηήγεζή ζαο ζηνλ ηζηφηνπν youniquesupplies.gr είλαη πηζαλφ λα
ζαο δεηεζεί λα δειψζεηε ζηνηρεία πνπ ζαο αθνξνχλ (φλνκα, επάγγεικα, ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θιπ.), πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
(newsletters, δηαγσληζκνί, blogs, θιπ.) γηα ινγαξηαζκφ ζαο αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζζεί ε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο καδί ζαο, ζηελ νπνία έρεηε ξεηά απνδερηεί, ψζηε λα ζαο
ελεκεξψλνπκε γηα λέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα καο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν κπνξεί λα
ζεσξεζεί ζεκαληηθφ.
5.2 Η εηαηξεία ζέβεηαη απφιπηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φισλ ησλ επηζθεπηψλ
θαη ρξεζηψλ ηνπ παξφληα ηζηφηνπνπ θαη δεζκεχεηαη λα ηα δηαζθαιίζεη θαηά νπνηαδήπνηε
έλλνηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχλλνκε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/1997 πεξί «Πξνζηαζίαο

αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ Ν.3471/2006 πεξί
«Πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο».
ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία επηβεβαηψλεη φηη ε ηπρφλ ζπιινγή, επεμεξγαζία ή/θαη
απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κφλν θαηφπηλ
δηθήο ζαο ξεηήο εηδηθήο ζπλαίλεζεο πνπ δίδεηαη, θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο
θαη ζην κέηξν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη
ηελ παξνρή ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ πνπ έρεηε δεηήζεη.
5.3 Η εηαηξεία επηβεβαηψλεη φηη δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία
γηα ρξήζε κε εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλε απφ εζάο, νχηε λα απνζηείιεη ή γλσζηνπνηήζεη ζε
ηξίηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζαο ρσξίο ηε δηθή ζαο ξεηή θαη εηδηθή
ζπλαίλεζε πξνο ηνχην, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε γλσζηνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ζαο (π.ρ. πλεξγαδφκελεο Εηαηξίεο Απνζηνιήο) ή είλαη
ππνρξεσηηθή κε βάζε ην Νφκν.
5.4 Επίζεο, θαηά ηελ πινήγεζή ζαο ή/θαη ρξήζε ηεο ηζηνζειίδα youniquesupplies.gr, ε εηαηξεία
δχλαηαη λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ζαο, ηνλ
θπιινκεηξεηή ζαο (browser) θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξφρνπ Δηαδηθηχνπ (IP) γηα ηελ κέηξεζε
ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ηελ δηακφξθσζε ηζηνξηθνχ παξαγγειηψλ θαη αγνξαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο
κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πνπ ζαο παξέρνληαη.
6. COOKIES
6.1 Σα cookies είλαη κηθξά αξρεία πνπ απνζεθεχνληαη ζην ππνινγηζηή ζαο θαη ζπγθξαηνχλ ηηο
ξπζκίζεηο θαη επηινγέο πνπ έρεηε θάλεη ζηελ ηζηνζειίδα καο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
ζπγθξάηεζε ησλ ξπζκίζεψλ ζαο (ρψξα επηινγήο, είδε πνπ έρεηε δεη θηι) θαζψο θαη γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζή καο σο πξνο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο καο. εκεηψλνπκε φηη ηα
cookies δελ πξνθαινχλ βιάβεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ησλ Υξεζηψλ, ησλ Καηαλαισηψλ
ή θαη Επηζθεπηψλ αιιά νχηε θαη ζηα αξρεία πνπ θπιάζζνληαη ζε απηνχο
6.2 Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα youniquesupplies.gr, φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηζηνζειίδσλ,
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί cookies γηα λα παξέρεη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε ή επηζθέπηε,
πιεξνθνξίεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο (θαηάζηαζε παξαγγειηψλ, πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο θ.α.)
θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ακεζφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ.
6.3 Γηα ηελ αζθαιή πινήγεζή ζαο ζην παξφλ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζαο κε απηφ, ε εηαηξεία καο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ
Επξσπατθή Οδεγία 2009/136/ΕΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
θαη ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ειιεληθφ Δίθαην κε ην Ν.4070/2012 (Α’82/10.4.2012)
«Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Δηεπθξηλίδεη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξήζε ησλ cookies είλαη ε πξνεγνχκελε
ζπγθαηάζεζε ηνπ Υξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε. Εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ είλαη ηα cookies πνπ
εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εκθάληζή ηεο
θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ Υξήζηε ή ηνπ Επηζθέπηε
(functional cookies). Με ηελ απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ ρξήζεο ηεθκαίξεηαη φηη
ζπλαπνδέρεζηε θαη ηε ρξήζε ησλ cookies σο αλσηέξσ.
7. ΕΙΔΗ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ – ΣΙΜΕ

7.1 Όια ηα πξντφληα πξνο πψιεζε ζηνλ ηζηφηνπν youniquesupplies.gr είλαη ρεηξνπνίεηα
αλεμαηξέησο, πιελ ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη κεκνλσκέλα. Είλαη εμ νινθιήξνπ
θαηαζθεπαζκέλα ή κεηαπνηεκέλα ζην ηδησηηθφ καο εξγαζηήξην ή ζε ηδησηηθά εξγαζηήξηα
ηδησηψλ ζπλεξγαηψλ. Δελ εκπνξεπφκαζηε ζε θακία πεξίπησζε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα.
Η επηρείξεζε εγγπάηαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πξντφλησλ θαη δεζκεχεηαη λα ηα
αληηθαηαζηήζεη ή, ζε πεξίπησζε κφλν πνπ ε αληηθαηάζηαζε είλαη αδχλαηε, λα επηζηξέςεη ην
πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία αγνξάο ηνπ, εάλ απηφ απνδεηρηεί φηη είλαη ειαηησκαηηθφ ή δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ.
7.2 Οη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο δίπια απφ θάζε πξντφλ
πεξηιακβάλνπλ θαη Φ.Π.Α. (23%). Οη ηηκέο απηέο αθνξνχλ ζην εθάζηνηε πξντφλ.
8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
8.1 Η ππνβνιή παξαγγειίαο πξντφληνο ζπληζηά δεζκεπηηθή πξφηαζε αγνξάο ηνπ ελ ιφγσ
πξντφληνο ζηε ζπλνιηθή ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο, φπσο απηή
πεξηιακβάλεη Φ.Π.Α., έμνδα ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο, άιιεο ηζρχνπζεο ρξεψζεηο θαη ηπρφλ
εθπηψζεηο ηηο νπνίεο δηθαηνχζζε σο Καηαλαισηήο.
8.2 Γηα λα πξνβείηε ζε παξαγγειία πξντφληνο δελ απαηηείηε λα είζηε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο
ζηελ ηζηνζειίδα. Εάλ είζηε, εηζάγεηε αξρηθά ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ζηε ζειίδα εηζφδνπ ζην
Λνγαξηαζκφ ζαο ή, αλ ζέιεηε λα εγγξαθείηε, δεκηνπξγήζηε λέν Λνγαξηαζκφ. Καηφπηλ, επηιέγεηε
ηα πξντφληα πνπ επηζπκείηε θαη ηα πξνζζέηεηε ζην Καιάζη Αγνξψλ ζαο. ηελ νζφλε, ζα
εκθαληζηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαγγειίαο ζαο θαη ζα ζαο δεηεζεί ν ηξφπνο πιεξσκήο
θαη απνζηνιήο γηα λα νινθιεξψζεηε ηελ αγνξά ζαο.
8.3 Πξηλ νινθιεξψζεηε ηελ παξαγγειία ηνπ πξντφληνο ππνρξενχζηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα
πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα πξντφληα ηα νπνία επηζπκείηε λα αγνξάζεηε
θαζψο ε εηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ,
δεξκαηνινγηθψλ παζήζεσλ θαη ελ γέλεη αληηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηα
πξντφληα.
8.4 Η παξαγγειία ζαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ απνζηνιή
έγγξαθεο ζρεηηθήο επηβεβαίσζεο (confirmation email) πξνο εζάο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (email) πνπ ππνδείμαηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ παξαγγειίαο. ιφγσ
κνλαδηθφηεηαο ή πηζαλήο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ επηθπιαζζφκαζηε λα
επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο εληφο 48 σξψλ εάλ δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε δηαζεζηκφηεηα.
8.5 Μνλαδθφο ππεχζπλνο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο/ηεο παξαγγειίαο είλαη ε εηαηξεία
πνπ ζα ην παξαιάβεη γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ/ηεο. Αλάινγα θαη κε ηελ
κεηαθνξηθή (courier) ε παξαιαβή ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί έλα εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζπλήζσο δελ μεπεξλά ηηο 4 εξγάζηκεο εκέξεο αθφκα θαη ζηελ πην
απνκαθξπζκέλε πεξηνρή. ε θάζε πεξίπησζε, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα youniquesupplies.gr
δελ κπνξεί λα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο θαζπζηέξεζε. αο δηαβεβαηψλνπκε
σζηφζν φηη ζα θάλνπκε φηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφ γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ηαρχηεξε
εμππεξέηεζή ζαο.
8.6 Η εθάζηνηε κεηαθνξηθή κπνξεί αλάινγα κε ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο πνπ εθαξκφδεη λα
δεηήζεη επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή/θαη ππνγξαθή ζην ζρεηηθφ έληππν παξαιαβήο.
9. ΑΚΤΡΩΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

9.1 Αθπξψζεηο παξαγγειηψλ
Θα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα λα μεπεξάζνπκε θάζε πξνζδνθία ζαο ζρεηηθά κε ηελ
ζπλεξγαζία καο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαγγείιεηε. Παξφια απηά αλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν επηζπκείηε λα αθπξψζεηε ηελ παξαγγειία ζαο κπνξείηε λα ην θάλεηε αλά
πάζα ζηηγκή κε δχν πξνυπνζέζεηο:
- Να απνζηείιεηε email ζην info@youniquesupplies.gr ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε ηνλ αξηζκφ
ηεο παξαγγειίαο ζαο θαη κε φζα ζηνηρεία κπνξείηε γηα ηνλ επθνιφηεξν εληνπηζκφ ηεο ή ηδαληθά
λα θαιέζεηε ζην 6947893119 κεηαμχ 8 π.κ. θαη 8 κ.κ. .
- Η δήισζε επηζπκίαο αθχξσζεο λα γίλεη πξηλ ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο (ε νπνία
ζπλήζσο απνζηέιιεηαη κέζα ζε 24 ψξεο).
9.2 Επηζηξνθέο Παξαγγειηψλ
Όιεο νη επηζηξνθέο γίλνληαη απεπζείαο απνδεθηέο απφ εκάο ρσξίο θακία δηθή ζαο ρξέσζε.
Πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο:
- Να γίλεη κέζα ζε 14 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ/κεηαθνξηθήο).
- Η δεκηνπξγία πνπ έθηαζε ζηα ρέξηα ζαο λα έρεη δηαηεξεζεί ζηελ ίδηα άςνγε θαηάζηαζε πνπ
ηελ παξαιάβαηε.
- Να ζπκάζηε φηη επηζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ην πνζφ πνπ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία θαη φρη
πηζαλά θφζηε κεηαθνξηθψλ/αληηθαηαβνιήο θ.η.ι. ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο επηβαξχλνπλ ηνλ
αγνξαζηή.
- Οη επηζηξνθέο δελ είλαη δπλαηέο ζε πξνζσπνπνηεκέλα πξντφληα.
- Η επηζηξεθφκελε δεκηνπξγία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απφδεημε αγνξάο.
Επηθνηλσλήζηε καδί καο ηειεθσληθά ή κε email γηα λα θαλνλίζνπκε ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο. Με
ηελ επηζηξνθή θαη ηνλ έιεγρν ηεο δεκηνπξγίαο ζα ζαο επηζηξαθεί ην πνζφ πνπ ρξεσζήθαηε
ζηελ θάξηα ή ζηνλ ινγαξηαζκφ ζαο.
9.3 Όιεο νη παξαγγειίεο ζα παξακέλνπλ ζηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα φζν θαηξφ νξίδνπλ νη
ίδηεο φηη κπνξνχλ λα ηηο δηαηεξήζνπλ ζε αλακνλή γηα παξαιαβή. Οη επηζηξνθέο πνπ ζα
γίλνληαη κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αγνξαζηή, φπσο ε κε εκθάληζή ηνπ, δελ ζα
δηθαηνχληαη επηζηξνθήο ρξεκάησλ θαη ε εηαηξεία δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαηεξήζεη γηα
απηνχο ζηελ απνζήθε ηεο ην ζπγθεθξηκέλν ή ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ζα κπνξεί λα ηα
δηαζέζεη άκεζα ζε φπνηνλ επηζπκεί.
10. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΩΝ
10.1 Οπδεκία εγγχεζε παξέρεηαη γηα ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην Δηθηπαθφ Σφπν
«www.youniquesupplies.gr» θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, δεδνκέλνπ ελδερφκελνπ παξαθψιπζεο,
έζησ θαη κεξηθψο, ιφγσ ηπραίνπ γεγνλφηνο ή/θαη αλσηέξαο βίαο.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
11.1 Σν ζχλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο www.youniquesupplies.gr (εηθφλεο, θείκελα
θ.η.ι.) απνηεινχλ πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία ηεο Εηαηξίαο ε νπνία θέξεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο.
11.2 Δελ λνκηκνπνηείηαη θαλελφο είδνπο αλαπαξαγσγή, αλαδηαλνκή, αληηγξαθή, δηαλνκή,
αλαδεκνζίεπζε, ιήςε, εκθάληζε, αλάξηεζε ή κεηάδνζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κε
νπνηνδήπνηε κέζν θαλελφο ζηνηρείνπ απφ ην πιηθφ πνπ παξαηίζεηαη ζην www.
youniquesupplies.gr, κε κνλαδηθή εμαίξεζε φηαλ πξνεγείηαη γξαπηή εμαίξεζε γηα απηφ. ε
πεξίπησζε αληηγξαθήο θάπνηνπ ζρεδίνπ, εηθφλαο ή πξντφληνο ε εηαηξεία επηθπιάζζεηαη
παληψο λνκίκνπ δηθαηψκαηνο.

11.3 Κάζε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη θάζε δηθαίσκα ησλ
εκπνξηθψλ ζεκάησλ επί ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ “Younique Supplies” αλήθεη
ζηελ Εηαηξία.
11.4 Κάζε αληηθείκελν ή πξντφλ πνπ αλαξηάηαη ή ππνβάιιεηαη ζηε Δηθηπαθή Σνπνζεζία «www.
youniquesupplies.gr» ζεσξείηαη κε εκπηζηεπηηθφ θαη θνηλφρξεζην, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηεο Εηαηξίαο, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
12. BLOG – SOCIAL MEDIA
12.1 Σν Blog, είλαη κνξθή ηζηνρψξνπ. Απνηειείηαη απφ κηα ιίζηα θαηαρσξήζεσλ θαη ηα ζέκαηά
ηνπ κπνξεί λα πνηθίινπλ (πνιηηηθά, θνηλσληθά, πγείαο, κνπζηθά, αζιεηηθά, ηερλνινγίαο, ηέρλεο,
θ.α.).
12.2 Σν πεξηερφκελν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηψληαη θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Blog
απνηεινχλ κία πξνζθνξά πξνο ηνλ Επηζθέπηε/Υξήζηε θαη γεληθά πξνο ηελ θνηλφηεηα ησλ
ρξεζηψλ ηνπ Δηαδηθηχνπ θαη δε δχλαληαη ζε θακηά πεξίπησζε λα εθιεθζνχλ σο έγθπξεο
πιεξνθνξίεο ή/θαη ζπκβνπιέο νχηε ππνθξχπηνπλ ζε θακία πεξίπησζε νπνηαδήπνηε θχζεσο
πξνηξνπέο απφ ηελ εηαηξεία.
12.3 Σν Youniquesupplies.gr αλαιακβάλεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ «Blog». Οπνηαδήπνηε αλάξηεζε ζην «Blog» γίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
εγθξίζεσο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ελ ιφγσ «Blog» γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο
παξνπζίαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαξηήζεσλ.
12.4 Σν Youniquesupplies.gr ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο (Social
Media), έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ ζειίδα ζε απηά (πρ Facebook, Instagram θαη
Pinterest). Ο Επηζθέπηεο/Υξήζηεο γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ δηαηεξεί ην
Younique.gr ζηα παξαπάλσ Social Media, ζα πξέπεη λα έρεη ήδε ή λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ
Λνγαξηαζκφ ζε απηά, δίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηνπο αληίζηνηρνχο Όξνπο Υξήζεο απηψλ.
Η ζπκκεηνρή ζηα ελ ιφγσ Μέζα Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο δε γελλά νπνηαδήπνηε αμίσζε ελαληίνλ
ηνπ Younique.gr θαη θακία επζχλε δε θέξεη ε Εηαηξία αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε θαη ην
πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ απηψλ.
13. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
13.1 Η εηαηξία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο youniquesupplies.gr, δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα ηξνπνπνηεί ή λα αλαλεψλεη εγγξάθσο ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο θαη ηνπο φξνπο
ζπλαιιαγψλ δίρσο πξνεηδνπνίεζε, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία αλαξηήζεψο
ηνπο ζηνλ ηζηφηνπν. Παξάιεηςε αζθήζεσο νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηεο εηαηξίαο δελ δχλαηαη
λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζε απφ απηφ.
13.2 Η πινήγεζε, ρξήζε θαη ζπλαιιαγή ζαο κε ην youniquesupplies.gr δηέπεηαη απφ ην
ειιεληθφ δίθαην, ην δίθαην ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη θαηά ηελ πινήγεζε, ρξήζε θαη ζπλαιιαγή ζαο κε απηφ
εηζάγεηαη πξνο εθδίθαζε ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο ζηελ Ειιάδα.
13.3 Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λφκν, παχεη
απηνδηθαίσο λα ηζρχεη θαη αθαηξείηαη απφ ην παξφλ, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε
ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ.

