
Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

To www.stratelos.gr εκπροσωπείται από την εταιρεία ΥΙΟΙ Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΟΥ Ο.Ε. με ΑΦΜ: 084044690 ΔΟΥ:
ΘΗΒΩΝ και έχει έδρα στην Οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη 73, Θήβα, 32200,και επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο
ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχτείτε τους παρακάτω
όρους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.stratelos.gr, με την
επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του
παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο www.stratelos.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν
(όπως για παράδειγμα οι προμηθευτές). Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι
αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo www.stratelos.gr μπορεί να συμπεριλάβει
συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και
ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

Περιορισμός Ευθύνης
Το www.stratelos.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων.
Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και
απεικόνισης). To www.stratelos.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των
περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή
διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν
προχωρήσετε στην παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@stratelos.gr.

http://www.stratelos.gr


Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το www.stratelos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις
συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή
προσθήκη στους όρους.

Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο και το σήμα κατατεθέν «www.stratelos.gr», είναι ιδιοκτησία
του νομικού προσώπου ΥΙΟΙ Σ. ΣΤΡΑΤΕΛΟΥ Ο.Ε.. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται
στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων
κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση,
συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε
συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Προσωπικά Δεδομένα - Ασφάλεια Συναλλαγών
Το www.stratelos.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που
προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο
(Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.
2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του
ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση
των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή
ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδας μας αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από τη παρούσα
ιστοσελίδα καθώς και τους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους της εταιρείας εκτός και αν μας ενημερώσετε
για το αντίθετο οπότε και τα στοιχεία σας διαγράφονται από τη λίστα ενημερώσεών μας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν
τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει
στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία βρίσκονται στην βάση δεδομένων
του www.stratelos.gr, καθώς επίσης και για την επεξεργασία ή διαγραφή αυτών μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο info@stratelos.gr. Η εταιρεία μας θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες σε 30
ημερολογιακές ημέρες.



Τιμές Προϊόντων
Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές
αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.stratelos.gr επιφυλάσσεται
του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι
χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Επιστροφές
Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο των αγαθών που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματός μας σε διάστημα δεκατέσερων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς και αφού
έχει προηγηθεί πρώτα τηλεφωνική ή έγγραφη ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή.

Σε περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται η εταιρεία μας για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος τότε
επιβαρυνόμαστε εμείς το κόστος επιστροφής.

Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει :

● Να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση παράδοσης, συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας, των
οδηγιών χρήσης, περιφερειακών & αξεσουάρ Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί

● Να ταχυδρομηθούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δεκαπέντε
(14) ημερολογιακές ημέρες

● Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία για την πρόθεσή σας Να συνοδεύεται
απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο.

● Δεν δεχόμαστε επιστροφές σπασμένων και παραποιημένων προϊόντων από τη στιγμή που γίνει η
παράδοση από τον μεταφορέα, ελέγξετε τα προϊόντα και υπογράψετε για την ακεραιότητά τους.



Ακυρώσεις
Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί.

Η ακύρωση γίνεται μέσω τηλεφώνου ή email.

Το ποσό επιστρέφεται ακέραιο και χωρίς καμιά επιβάρυνση στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων
πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε ισχύει η περίπτωση επιστροφής προϊόντων.

Εάν έχετε πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα και επιθυμείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας και
εφόσον δεν σας έχουν αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εντός 24 ωρών από την
εντολή αγοράς, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, για να σας επιστρέψουμε άμεσα το ποσό χρέωσης που έχει γίνει
στην πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.

Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.stratelos.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό
δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς
επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με
τις πωλήσεις από απόσταση.


