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σου

να διεκδικήζηε ηα δικαιώμαηά ζαρ καηά
ηη διάπκεια ηυν αγοπών ζαρ.
Το Εurope Direct Καλαμάηαρ μποπεί να
ζαρ ενημεπώζει για ηα δικαιώμαηα ζαρ
και για ηοςρ ηπόποςρ πος μποπείηε να ηα
διεκδικήζεηε.

στην Ευρώπη

Επιγπαμμαηικά ζαρ αναθέποςμε κάποιερ
βαζικέρ οδηγίερ:
-Εάν ηο πποφόν πος αγοπάζαηε ζηην ΕΕ
δεν είναι όπυρ είσε διαθημιζηεί, ο
πυληηήρ ππέπει να ηο επιζκεςάζει ή να
ηο ανηικαηαζηήζει συπίρ σπέυζη, ή να
ζαρ επιζηπέτει ηα σπήμαηά ζαρ.

Europe Direct Καλαμάηαρ.. Μποπεί
ππαγμαηικά
κάηι
να
μος
πποζθέπει;Μαθαίνεηε ηα δικαιώμαηα
ηος Εςπυπαίος Καηαναλυηή.

-Αν πιζηεύεηε όηι ο πάποσορ ζαρ
παπαβίαζε
ηα
επιγπαμμικά
ζαρ
δικαιώμαηα (όποι ζςμβολαίος, ποιόηηηα
ςπηπεζίαρ, κ.λπ.), ή όηι έσεηε εξαπαηηθεί
ζε
ηλεκηπονική
αγοπά
πος
ππαγμαηοποιήζαηε, θα σπειαζηεί να
ζςμβοςλεςηείηε ηην ένυζη καηαναλυηών
ηηρ σώπαρ ζαρ ή ηο δίκηςο ηυν
Εςπυπαφκών Κένηπυν Καηαναλυηών.
-Σηην ΕΕ έσεηε ηο δικαίυμα - μέζα ζε
επηά επγάζιμερ ημέπερ - να ακςπώζεηε
ηην αγοπά πος κάναηε μέζυ Διαδικηύος
για οποιονδήποηε λόγο.

Σηα ηαξίδια ζαρ ή ζηιρ μεηακινήζειρ
ζαρ ζηην Εςπώπη ίζυρ σπειαζηείηε
Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

Ωζηόζο, ο καηάλογορ ζε κάθε
πεπίπηυζη
είναι
ενδεικηικόρ.
Για
πεπιζζόηεπερ
πληποθοπίερ
επικοινυνήζηε με ηο κένηπο μαρ.

Europe direct Καλαμάηαρ,
Γπαθείο ενημέπυζηρ ηος Εςπυπαίος
Πολίηη,
Μάθε ηα δικαιώμαηά ζος 2721110350
Ώπερ λειηοςπγίαρ ηος Κένηπος για ηο
κοινό: Δεςηέπα έυρ Παπαζκεςή:

08:30-15:30
Χρειάζεζηε πληροθορίες για ηην Ε.Ε.; καλέζηε δωρεάν ζηο
00800 67891011 από οποσδήποηε ζηην ΕΕ (ΔεσηέραΠαραζκεσή
10.00-19.30)
Για ηα δικαιώμαηα ζας ζε άλλη τώρα ηης Ε.Ε. και πρακηικές
ζσμβοσλές, μπορείηε επίζης να επιζκεθθείηε ηο δικησακό ηόπο
"Η Ευρώπη Σου"

