Tν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.performance-store.gr απνηειεί ην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ Performance Store κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.
Γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζή ζαο. Βεβαησζείηε φηη ζπκθσλείηε κε ηνπο θάησζη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δηφηη ε
πεξαηηέξσ ρξήζε θαη ε πεξηήγεζε ζαο ζηελ ζπλεπάγεηαη κε ηε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε ζπγθαηάζεζε θαη ζπλαίλεζε ζαο κε απηνχο.
1. Όποι
Σν PERFORMANCE STORE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο κνλνκεξψο ή λα αλαλεψλεη ηνπο παξφληεο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεο θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
θαη ην γεληθφηεξν ζπλαιιαθηηθφ πεξηβάιινλ. Σν PERFORMANCE STORE έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο
ηξνπνπνηήζεηο απηέο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή, κέζσ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.
2. Πεπιοπιζμόρ εςθύνηρ
Σν PERFORMANCE STORE επζχλεηαη κφλν γηα δφιν θαη ακέιεηα, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ
παξαγγειζεί θαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ ε ίδηα δίλεη ή ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο. Σν PERFORMANCE
STORE δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά εγγπάηαη ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ πεξί ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπο. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα PERFORMANCE
STORE δελ επζχλεηαη γηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ παξνπζηαζζνχλ ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ή ζπκβαηφηεηα ηεο δηθήο ηνπο ππνδνκήο κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ. Δπίζεο ην Performance Store νπδεκία επζχλε έρεη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηξίησλ θαη ηδηαίηεξα κε επηηξεπφκελεο
παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο ή/θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ απηνχ.
3. Πνεςμαηική ιδιοκηηζία
Η ηζηνζειίδα www.performance-store.gr είλαη ν επίζεκνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ PERFORMANCE STORE. Όιν ην πεξηερφκελν ησλ
ηζηνζειίδσλ, πνπ αλαξηάηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ, θεηκέλσλ, παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
θαη πξντφλησλ απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο PERFORMANCE STORE θαη πξνζηαηεχνληαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
ειιεληθνχ δηθαίνπ, ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.
Σα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην PERFORMANCE STORE ή/θαη ην ειεθηξνληθφ
ηνπ θαηάζηεκα ή/θαη ηξίηα κέξε ζπκβεβιεκέλα κε απηνχο θαζψο θαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είλαη απνθιεηζηηθά ζήκαηα θαη
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ PERFORMANCE STORE θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο ειιεληθνχο, θνηλνηηθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο πεξί
εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αζεκίηνπ αληαγσληζκνχ.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αληηγξαθή, αλαινγηθή/ςεθηαθή εγγξαθή θαη κεραληθή αλαπαξαγσγή, δηαλνκή, κεηαθνξά, downloading,
κεηαπνίεζε, κεηαπψιεζε, δεκηνπξγία παξάγσγεο εξγαζίαο ή παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ παξνρέα ηνπ
Πεξηερνκέλνπ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Σπρφλ αλαπαξαγσγή, επαλέθδνζε, κεηαθφξησζε, αλαθνίλσζε, δηάδνζε ή κεηάδνζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν γηα εκπνξηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο επηηξέπεηαη κφλν
θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γξαπηήο άδεηαο ηνπ PERFORMANCE STORE ή νηνπδήπνηε άιινπ λφκηκνπ δηθαηνχρνπ ησλ αλσηέξσ
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.
4. Υποσπεώζειρ Φπήζηη
Οη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο www.performance-store.gr απνδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο θαη ην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηνπ PERFORMANCE STORE γηα θνηλνπνίεζε, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή δηάδνζε κε άιινπο
ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν είλαη παξάλνκν, βιαβεξφ, απεηιεηηθφ, πξνζβιεηηθφ, ελνριεηηθφ, ζπθνθαληηθφ,
δπζθεκηζηηθφ, ρπδαίν, άζεκλν, απνηειεί παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ θάπνηνπ άιινπ, δείρλεη εκπάζεηα, ή εθθξάδεη θπιεηηθέο, εζληθέο ή
άιιεο δηαθξίζεηο, δχλαηαη λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζε αλήιηθνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, δελ δηθαηνχηαη λα κεηαδνζεί, δεκφζηα ή
ηδησηηθά πξνο ηξίηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ή ηηο ζπκβαηηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο ζρέζεηο (φπσο εζσηεξηθέο ελδνεηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο, ηδηνθηεζηαθέο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ή απνθαιχθζεθαλ σο κέξνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή πνπ
θαιχπηνληαη κε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο), παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε επξεζηηερλία, εκπνξηθφ ζήκα ή/θαη κπζηηθφ,
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άιια ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηξίησλ, πεξηέρεη θαθφβνπινπο ηνχο ινγηζκηθνχ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο
θσδηθνχο, αξρεία ή πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηνλ απφηνκν ηεξκαηηζκφ, ηελ πξφθιεζε βιάβεο, ηελ θαηαζηξνθή
ή πξφθιεζε θαθήο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ ππνινγηζηψλ, εζειεκέλα ή αζέιεηα παξαβηάδεη ηελ ηζρχνπζα
ειιεληθή θαη επξσπατθή θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ησλ δηαηάμεσλ απηήο, δχλαηαη λα παξελνριήζεη ηξίηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπιινγή ή απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ.
5. Εξαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηων Πποζωπικών ζαρ Δεδομένων
Όιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηείηε δηέπνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ δίθαην πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (Οδεγία 2000/31/ΔΚ, ΠΓ 131/2003) θαζψο επίζεο θαη απφ ην Νφκν πεξί πξνζηαζίαο ηνπ
θαηαλαισηή (Ν. 2251/1994) πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο απφ απφζηαζε.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχκε πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο.
Ελεγσόμενη Ππόζβαζη: Η πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ηεο PERFORMANCE STORE (servers) ειέγρεηαη απφ firewall, ην νπνίν
επηηξέπεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο/ ρξήζηεο απαγνξεχνληαο, παξάιιεια, ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα
θαη βάζεηο δεδνκέλσλ κε απφξξεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξείαο.
Κπςπηογπάθηζη: Απφ ηελ αξρή ηεο πεξηήγεζήο ζαο, ε ηζηνζειίδα καο απνθξππηνγξαθεί πξψηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην θιεηδάξηζκν (πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζχλδεζήο ζαο κε ηελ ππεξεζία) θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο
επεμεξγάδεηαη. ε φπνην ζεκείν ηνπ site θαη ζε φπνηα ζηηγκή ηεο πεξηήγεζήο ζαο εηζάγεηε πξνζσπηθά δεδνκέλα (πξνζσπηθφο
απφξξεηνο θσδηθφο, δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο, ηειέθσλα, αξηζκφο πηζησηηθήο θάξηαο θ.η.ι.) ππάξρεη θξππηνγξάθεζε.
Όιε ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ PERFORMANCE STORE θξππηνγξαθείηαη. Γειαδή, θάζε
θνξά πνπ ζηέιλεηε πιεξνθνξίεο πξνο ην ζχζηεκα, ν browser ζαο ηηο θξππηνγξαθεί πξψηα κε ρξήζε θιεηδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο
ζηέιλεη ζην ζχζηεκα.
6. Πληποθοπίερ πποϊόνηων
Σν PERFORMANCE STORE δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ πιήξε θαη έγθπξε θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ
ηζηνζειίδα www.performance-store.gr, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε θαη θαηαγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηά πεξίπησζε πεξηγξάθνληαη γηα θάζε πξντφλ πνπ δηαζέηεη, φζν θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο παξερφκελεο, απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο PERFORMANCE STORE, ππεξεζηψλ, ππφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ
ηερληθψλ ή ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ, πνπ έρνπλ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ή έρνπλ πξνθχςεη αθνχζηα ή ιφγσ ηπρφλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο
ηεο ηζηνζειίδαο εθ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο.
7. Είζοδορ ζηο e-shop
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα παξαγγειία ζην www.performance-store.gr ζα πξέπεη λα εγγξαθείηε ζην ειεθηξνληθφ καο
θαηάζηεκα ζπκπιεξψλνληαο θάπνηα ππνρξεσηηθά πεδία ζηελ θφξκα εγγξαθήο. Σα πεδία απηά είλαη: Ονομαηεπώνςμο / Διεύθςνζη
/ Πόλη / Πεπιοσή / ΤΚ / Τηλέθωνο / email . Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαιέμεηε έλα Όλνκα Χξήζηε (username) θαζψο θαη έλα
θσδηθφ (password)

Γηα λα κελ γίλεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεηε ηνλ Πξνζσπηθφ
Μπζηηθφ Κσδηθφ Αζθαιείαο (password) θαη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο ζαο αιιεινγξαθίαο (e-mail) φζν ζπρλά επηζπκείηε. Ο κφλνο
πνπ έρεη ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ζαο είζηε εζείο κέζσ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ θαη είζηε απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο θαη απφθξπςήο ηνπ απφ ηξίηα πξφζσπα. ε πεξίπησζε απψιεηαο ή δηαξξνήο ηνπ ζα
πξέπεη λα πξνβείηε ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ηεο εηαηξίαο καο, αιιηψο ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηνπ PERFORMANCE STORE δε
κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηελ κε ρξήζε ηνπ κπζηηθνχ θσδηθνχ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
8. Αγοπά Πποϊόνηων
Καηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ν πειάηεο λα απνιακβάλεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο. Παξφια απηά δε
κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ πεξηπηψζεηο ιαζψλ ζε ηηκέο θαη δεπηεξεχνληα ραξ/θά πξντφλησλ θαη δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί, φηη δελ
ζα ππάξμνπλ δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο ή «αλζξψπηλα» ιάζε θαηά ηελ ελεκέξσζε / αλαγξαθή ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο.
Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ απφιπηε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ, ζαο θαινχκε εθφζνλ δηαπηζηψζεηε θάπνηα
«αλσκαιία» ζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο αμίαο ελφο πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαία αμία ηνπ θαη πξηλ πξνρσξήζηε ζηελ παξαγγειία
ηνπ λα επηθνηλσλήζηε καο.
Καηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο παξαγγειίαο ζαο ζα ιάβεηε απηφκαηα πξνζσπηθφ κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζαο ην νπνίν ζα
αλαθέξεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο ζαο.
9. Τπόποι Πληπωμήρ
●
Πιεξσκή κέζσ Πηζησηηθήο Κάξηαο: Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο δέρεηαη φιεο ηηο πηζησηηθέο θάξηεο.
●
Αληηθαηαβνιή κε courier: Πιεξψζηε ηνλ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο , κε ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζαο ζην
ρψξν ζαο.
●
Παξαιαβή θαη πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζην PERFORMANCE STORE.
●
Με θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ:
EUROBANK
Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ: 0026.0060.08.0200616012
Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ IBAN: GR4402600600000080200616012
Γηθαηνχρνη Λνγαξηαζκνχ: ΒΑΒΡΙΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Αγοπά με Δόζειρ: Μπνξείηε λα αγνξάζεηε πξντφληα κε δφζεηο κέζσ ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο.
10. Έξοδα Αποζηολήρ
α) Με ELTA courier
Οη παξαγγειίεο κε κέγηζην βάξνο έσο 10kg απνζηέιινληαη κε courier ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο, κε δπλαηφηεηα αληηθαηαβνιήο.
Δηδηθά γηα ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη γηα ηα ειαθξηά αμεζνπάξ κηθξνχ φγθνπ (γάληηα – δψλεο θιπ ), ηα έμνδα απνζηνιήο
είλαη δωπεάν εθφζνλ ην πνζφ ηεο παξαγγειίαο ππεξβαίλεη ηα 50€. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα έμνδα απνζηνιήο δηακνξθψλνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ρξεψζεσλ:
Το κόζηορ αποζηολήρ για αποζηολέρ μέσπι 2 kg είναι 2,5 ενώ για κάθε επιπλέον κιλό πποζηίθεηαι +0,8 euros.
Το κόζηορ ζε πεπίπηωζη πληπωμήρ με ανηικαηαβολή είναι +2,5 euro.
ε θάζε πεξίπησζε ην θφζηνο ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην site θαη είζηε ελήκεξνη πξηλ νινθιεξψζεηε ηελ παξαγγειία ζαο.
* Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, κπνξείηε λα ελεκεξψλεζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πνξείαο ηεο, πιεθηξνινγψληαο ηνλ αξηζκφ απνζηνιήο
ζηα Δlta Courier.

β) Με ππακηοπεία - εηαιπείερ μεηαθοπών
Γηα παξαγγειίεο νξγάλσλ γπκλαζηηθήο ή παξαγγειίεο πνπ απνηεινχλ νγθψδε δέκαηα ή δέκαηα κε βάξνο κεγαιχηεξν απφ 10 kg νη
απνζηνιέο ησλ εκπνξεπκάησλ γίλνληαη κε εηαηξείεο κεηαθνξψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε πξνπιεξσκή ηνπο κε θάπνηνλ απφ ηνπο
ηξφπνπο εμφθιεζεο εκπνξεπκάησλ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα παξαγγειίεο αμίαο άλσ ησλ 100 επξψ ηα έμνδα απνζηνιήο είλαη δσξεάλ.
ε άιιε πεξίπησζε ηα έμνδα απνζηνιήο θαηαβάιινληαη ζηελ κεηαθνξηθή θαηά ηελ παξάδνζε. Η επηινγή ηεο κεηαθνξηθήο είλαη ηπραία
έθηνο αλ ππνδεηρζεί ζηα ζρφιηα ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ηειεθσληθά ή
ειεθηξνληθά γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζή ζαο.
11. Ακύπωζη Παπαγγελιών
Σν PERFORMANCE STORE ζαο δίλεη ην δηθαίσκα γηα αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
●
Πξηλ νινθιεξσζεί ε παξαγγειία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγγειηάο κπνξείηε λα θάλεηε πίζσ
«back» θαη λα αθαηξέζεηε ηα πξντφληα απφ ην θαιάζη ζαο παηψληαο ζην θνπκπί «αθαίξεζε.
●
Δάλ έρεη νινθιεξσζεί ε ειεθηξνληθή παξαγγειία αιιά δελ έρεη απνζηαιεί αθφκα ην πξντφλ κπνξείηε λα θαιέζηε 2314-013705
γηα αθχξσζή ηεο παξαγγειηάο ζαο.
●
Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο, θαιέζηε καο ζην 2314-013705 ή επηθνηλσλήζηε κέζσ ηεο θφξκαο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, εμεγψληαο ην ιφγν πνπ επηζπκείηε ηελ αθχξσζε ηεο παξαγγειηάο.
●
ε πεξίπησζε πνπ παξαγγειία ζαο έρεη ήδε ηηκνινγεζεί θαη επηζπκείηε ηελ αθχξσζε ηεο ηφηε επηθνηλσλήζηε ζην 2314-013705
θαη δψζηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο ζαο. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε (status) ηεο παξαγγειίαο δελ ζα αιιάμεη ζηε ζειίδα ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζαο.
12.
Επιζηποθή – Ανηικαηάζηαζη Πποϊόνηων
Έρεηε ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεηε ηα πξντφληα πνπ αγνξάζαηε θαη λα δεηήζεηε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ θαηαβνιή ηνπ
ηηκήκαηνο εληφο πξνζεζκίαο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παξαιάβεηε ηα πξντφληα. Δπηζηξνθέο γίλνληαη δεθηέο
κφλν εθφζνλ ηα πξντφληα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα παξαιάβαηε, ρσξίο δει. λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί ή λα έρεη
παξαβηαζζεί ε ζπζθεπαζία ηνπο, καδί κε ηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ή ην ηηκνιφγην.
ε θάζε πεξίπησζε ε επηζηξνθή θαη αληηθαηάζηαζε είλαη εθηθηή ππφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 1. επηθνηλσλήζεηε ηελ ίδηα κέξα ή ηελ
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα κε ην Ηιεθηξνληθφ Καηάζηεκα, ή θαιέζηε ζην 2314-013705, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πξντφληνο εληφο 20
εκεξψλ κε άιιν ή άιια κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ ηηκήκαηνο ή κε πξφζζεην ηίκεκα ή ππαλαρψξεζεο εληφο 14 εκεξψλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 5 παξ.10 ηνπ λ.2251/1994, ην πξντφλ δε πξέπεη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί.
13.
Καθςζηέπηζη παπαγγελίαρ
Η παξαγγειηά ζαο δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
●
ε πεξηφδνπο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ή απεξγηψλ θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη
ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηεο παξαγγειηάο ζαο.
●
ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε ηειεθσληθή ή/θαη ε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) επηθνηλσλία καδί ζαο (εάλ
παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβιεκα ζηελ παξαγγειία ζαο, είηε ζε ζρέζε κε ην πξντφλ είηε ζε ζρέζε κε ηελ πιεξσκή ηνπ) επεηδή π.ρ. ηα
ζηνηρεία ζαο πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη δελ είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλα.
14.
Ενημεπωηικά e-mail (newsletters)

Σν Perdormance Store αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηέιλεη ελεκεξσηηθά newsletters. Σα newsletter κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην
spam folder, νπφηε παξαθαινχκε λα ειέγρεηε ηαθηηθά φηη δελ απνζεθεχνληαη εθεί. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα κελ ιακβάλεηε
πιένλ ελεκεξσηηθά newletter ή επηζπκείηε λα δηαγξαθείηε ζπλνιηθά απφ ην ζχζηεκα απνζηνιήο λέσλ ηνπ PERFORMANCE STORE,
κπνξείηε λα καο ελεκεξψζεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε θφξκα επηθνηλσλίαο ηνπ site.
Η ελεκέξσζε απφ ην PERFORMANCE STORE, γίλεηαη κφλν αλ εζείο ην επηιέμεηε θαη γηα φζν ρξφλν επηζπκείηε. Αληίζεηα, ζε
πεξίπησζε πνπ έρεηε θάλεη θάπνηα παξαγγειία ζην PERFORMANCE STORE, ρξεζηκνπνηψληαο ην site καο, απνζηέιινπκε
απηνκαηνπνηεκέλα ελεκεξσηηθά κελχκαηα (e-mail) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο παξαγγειίαο ζαο. Γελ ππάξρεη ηξφπνο απελεξγνπνίεζεο
απηψλ ησλ ελεκεξψζεσλ, ε απνζηνιή ησλ νπνίσλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή εμέιημε ηεο παξαγγειίαο ζαο. Σα e-mail απηά
ζαο θαινχκε λα θξνληίδεηε λα κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε εζάο θαη λα ηα δηαηεξείηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο καο. Δίλαη
ππνρξέσζε ζαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιακβάλεηε ηα ζρεηηθά e-mail, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο
καο, λα καο ελεκεξψλεηε ρσξίο θαζπζηέξεζε.
15.
Πποζηαζία Πποζωπικών Δεδομένων
Καηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην www.performance-store.gr ζα ζαο δεηεζεί λα δειψζεηε πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζαο αθνξνχλ (φλνκα,
επίζεην, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, δηεχζπλζε απνζηνιήο πξντφλησλ θιπ.) γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα εθηειέζνπκε θαη δηεθπεξαηψζνπκε
ηηο παξαγγειίεο θαη απνζηνιέο ησλ πξντφλησλ ζαο. Σα ηπρφλ πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δειψλεηε, ηεξνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ζαο καδί καο, ηελ βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην (κε εμαίξεζε φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
Νφκν ζηηο αξκφδηεο θαη κφλν αξρέο).
Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε πξφζβαζε ηξίησλ πξνζψπσλ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα.
Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή πξφηαζε ή δήισζε πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά ηα ζέκαηα παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο θάλνληαο
ρξήζεο ηεο εηδηθήο θφξκαο επηθνηλσλίαο. Κάζε ρξήζηεο δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα θαη ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα επηιέμεη ν ίδηνο λα
ελεκεξψζεη ή λα εθθξάζεη θάπνηα αληίξξεζε ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

