
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ladnefelgi.pl ανήκει στην εταιρεία: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

με έδρα το Suwałki στη διεύθυνση ul. Łokietka 86E 

Επαρχιακό Δικαστήριο στο Białystok, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου 

Αριθμός KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 I Το ποσό του 

κεφαλαίου 

μερίδιο: 10.000,00 PLN 

e-mail: biuro@ladnefelgi.pl 

τηλέφωνο: 87 737 19 00 * 

* Κόστος σύνδεσης - κατά τα τιμολόγια του οικείου φορέα. 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa είναι πωλητής, χειριστής 

το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων.  

Για να εμφανιστεί σωστά η σελίδα καταστήματος LadneFelgi.pl, συνιστούμε να 

χρησιμοποιήσετε το 

ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768, οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων 

περιήγησης (Firefox, 

Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Βεβαίως, ένα ουσιαστικό στοιχείο είναι  

Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Πελάτης απαγορεύεται να παρέχει στον Διαχειριστή της Πύλης 

περιεχόμενο σχετικά με 

παράνομη φύση. Η σύμβαση έχει συναφθεί στα πολωνικά. 

§1. Ορισμοί 

Κανονισμοί - αυτοί οι Κανονισμοί, που καθορίζουν τους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων 

πώλησης στις 

απόσταση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, κανόνες εκτέλεσης των συμβάσεων 

αυτών, νόμος και 



υποχρεώσεις των μερών της συμφωνίας πώλησης εξ αποστάσεως και τους κανόνες 

διαδικασίας καταγγελίας. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, οι Κανονισμοί είναι κατάλληλοι 

τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθ. 8 του νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 

Πελάτης - φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικό πρόσωπο 

ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα που παρέχει ο νόμος  

δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία συνάπτει συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως με τον 

πωλητή. 

Καταναλωτής - καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου. 22 1 ΑΚ. Οπως ορίζεται 

καταστατικό: καταναλωτής είναι ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες με τον 

επιχειρηματία 

νομικό που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του 

δραστηριότητα. 

Φυσικό πρόσωπο που διευθύνει ατομική επιχείρηση που κάνει μια αγορά 

μη επαγγελματίας - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει Συμφωνία Πώλησης εξ Αποστάσεως 

που σχετίζεται άμεσα με την οικονομική του δραστηριότητα, όταν από το περιεχόμενο της 

σύμβασης αυτής προκύπτει ότι η αρ 

έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το άτομο αυτό, που προκύπτει ιδίως από 

το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που διατίθεται με βάση 

διατάξεις περί Κεντρικού Μητρώου και Πληροφορίες Οικονομικής Δραστηριότητας, το 

δίκαιο του οποίου 

παρέχει το δικαίωμα: υπαναχώρησης από τη σύμβαση υπό τους όρους που παρέχονται 

στους καταναλωτές, 



για την εφαρμογή των διατάξεων για τις απαγορευμένες ρήτρες που χρησιμοποιούνται σε 

τυποποιημένες συμβάσεις 

και επί ευθύνης z 

εγγύηση για ελαττώματα στο πωλούμενο αντικείμενο. 

Πωλητής - LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

με έδρα το Suwałki στη διεύθυνση ul. Łokietka 86E 

Επαρχιακό Δικαστήριο στο Białystok, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου 

Αριθμός KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 

Ηλεκτρονικό κατάστημα - ένας ιστότοπος που διευθύνεται από τον πωλητή, διαθέσιμος στη 

διεύθυνση 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.ladnefelgi.pl μέσω των οποίων ο πελάτης μπορεί  

να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και τη διαθεσιμότητά τους, καθώς και να 

αγοράσετε τα Αγαθά ή να αναθέσετε μια υπηρεσία 

Υπηρεσίες. 

Συμβόλαιο πώλησης εξ αποστάσεως - σύμβαση πώλησης των Αγαθών / παροχή υπηρεσιών 

/ παράδοση 

ψηφιακό περιεχόμενο (εάν υπάρχει), που συνάπτεται μέσω του Ηλεκτρονικού 

Καταστήματος. 

Αγαθά - ένα κινητό αντικείμενο που μπορεί να αγοράσει ο Πελάτης στο Ηλεκτρονικό 

Κατάστημα. 

Πολιτική απορρήτου και cookie του Ηλεκτρονικού καταστήματος - ένα έγγραφο που 

καθορίζει τις λεπτομέρειες 

κανόνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη χρήση cookies. 

Ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας - διατίθεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή 

ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας. 



Αποστολή παραγγελίας – επιβεβαίωση παραγγελίας με κλικ από τον πελάτη 

κουμπί 

Το "παραγγέλλω με υποχρέωση πληρωμής" αντιμετωπίζεται ως δεσμευτική υποβολή από 

τον Πελάτη 

δήλωση βούλησης για τη σύναψη συμφωνίας πώλησης εξ αποστάσεως με τον πωλητή. 

Λογαριασμός - ένα σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα και στο σύστημα 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του Πωλητή σχετικά με τον συγκεκριμένο 

Πελάτη και υποβάλλονται από αυτόν 

παραγγέλνει και συνάπτει Συμφωνίες Πώλησης εξ Αποστάσεως, με τη χρήση των οποίων ο 

Πελάτης 

μπορεί να κάνει παραγγελίες, και έγκαιρα - να ακυρώσει ή να επεξεργαστεί και 

σύναψη Συμφωνιών Πώλησης εξ Αποστάσεως. 

§2. Προϊόντα 

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα LadneFelgi.pl προέρχονται από την 

τρέχουσα παραγωγή και 

είναι υγιεινά προϊόντα. Έχουν πλήρη εγγύηση κατασκευαστή. 

Σύμφωνα με το πολωνικό πρότυπο PN-C-94300-7: 1997P, τα ελαστικά θεωρούνται ότι έχουν 

πλήρη αξία, 

όταν δεν είναι περισσότερο από 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

§3. Πληρωμή και παράδοση 

Ένας από τους τρόπους πληρωμής για τα προϊόντα που αγοράσατε είναι η αντικαταβολή. 

Παραδίδουν τα μετρητά 

Εσείς στο άτομο που παραδίδει τα αγαθά, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή των 

εμπορευμάτων. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής είναι 



πληρωμή των αγαθών με τραπεζικό έμβασμα, ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό 

θα παρατείνει τον χρόνο παράδοσης 

παραγγελίες. Οι μεταφορές πρέπει να γίνονται από τους υπαλλήλους μας. Δεν 

δεχόμαστε τραπεζικές/ταχυδρομικές επιβεβαιώσεις της μεταφοράς. Κατάστημα 

επιτρέπει τις αγορές με δόσεις στην Credit Agricole Bank Polska SA. Για να ελέγξετε το 

ρεύμα 

κόστος και χρόνος παράδοσης, σας προσκαλούμε να διαβάσετε το περιεχόμενο 

Υποσελίδες πληρωμής και παράδοσης. 

§4. Σειρά 

Το επιλεγμένο προϊόν παραγγέλνεται προσθέτοντάς το στο καλάθι. Μετά ο πελάτης 

έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού στο κατάστημα LadneFelg.pl ή πιθανής 

δημιουργίας λογαριασμού 

παραγγελίες χωρίς εγγραφή. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο πελάτης θα μπορεί 

να τον διαχειρίζεται. Επόμενο 

η δραστηριότητα είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που θα 

εμφανιστεί μετά 

κάνοντας μια επιλογή. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας είναι 

εθελοντική, 

ωστόσο, απαραίτητο για την παραγγελία. Ο πελάτης παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα σε 

αυτό 

στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επίθετο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 

e-mail και σε περίπτωση 

αγορά για εταιρεία, στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ). Παρέχεται 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 



κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τον πελάτη για 

την κατάστασή του 

παραγγελίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια παραγγελία τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 

ηλεκτρονικά με την παροχή των προαναφερόμενων πληροφοριών. 

§5. Διαθεσιμότητα προϊόντων 

Λόγω της πολύ μεγάλης γκάμα προϊόντων και της συνεργασίας με πολλούς προμηθευτές 

είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις περισσότερες παραγγελίες. Πληροφορίες σχετικά 

με τη διαθεσιμότητα των αγαθών και τον χρόνο 

Η επεξεργασία της παραγγελίας θα αποσταλεί με e-mail την επόμενη εργάσιμη ημέρα το 

αργότερο 

από τη στιγμή της παραγγελίας. Τιμοκατάλογος τοποθετημένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

LadneFelgi.pl. δεν είναι εμπορική προσφορά κατά την έννοια του νόμου, αλλά μόνο 

προβληματισμός 

προσφορά του κατασκευαστή για μια δεδομένη σεζόν, επομένως δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε την πλήρη διαθεσιμότητα 

προϊόντα. Τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, αναγνωρίζουμε την παραλαβή της 

επιβεβαίωσης από τον πελάτη 

των παραγγελθέντων αγαθών μαζί με τη δήλωση βούλησης του πωλητή να αποδεχτεί την 

παραγγελία από 

εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 66 [1]. § 1 του Αστικού Κώδικα (η υποβολή παραγγελίας 

δεν είναι 

ισοδυναμεί με σύναψη σύμβασης, αντιμετωπίζεται ως επαλήθευση της διαθεσιμότητας του 

προϊόντος). 

Η παραγγελία θα επιβεβαιωθεί με e-mail ή τηλεφωνικά το αργότερο μέχρι την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της υποβολής του. 



§6. Έλεγχος του περιεχομένου του δέματος 

Σας συνιστούμε να ελέγξετε τη συμμόρφωση των προϊόντων με 

έκανε παραγγελία. Εάν αποδειχθεί ότι τα εμπορεύματα δεν είναι σύμφωνα με την 

παραγγελία, παρακαλούμε 

σχετικά με τη μη αποδοχή της αποστολής και την ενημέρωση του πωλητή για το γεγονός 

αυτό. Θα επιταχυνθεί 

αντικαταστήστε το με το σωστό. Δεν απενεργοποιεί, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα  

ο αγοραστής που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τη σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιουδήποτε 

ελλείψεις στο δέμα ή δήλωση ότι το δέμα έχει υποστεί μηχανική βλάβη, παρακαλώ 

Απαιτήστε από τον κούριερ να συντάξει μια έκθεση ζημιάς και να σας αφήσει ένα 

αντίγραφό της, πάρα πολύ 

Είναι σημαντικό αυτή η λειτουργία να πραγματοποιείται την ημέρα της παράδοσης. Μετά 

από αυτό, θα πρέπει αμέσως 

ειδοποιήστε τον πωλητή στο αρ. Τηλ: 87 737 19 00 για όσο το δυνατόν συντομότερη 

επίλυση 

πρόβλημα. Εάν, μετά την παράδοση της αποστολής, αποκαλυφθεί ελάττωμα ή ζημιά που 

δεν μπορεί να επιτευχθεί 

παρατηρηθεί κατά την παράδοση, ο μεταφορέας καθορίζει την κατάσταση της αποστολής 

κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου 

αναφέρθηκε αμέσως μετά την αποκάλυψη της ζημίας, αλλά το αργότερο εντός 7 ημερών 

από την ημερομηνία 

παραλαβή του δέματος. 

§7. Δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως 

Ελέγξτε εάν οι ζάντες έχουν αποκλίσεις, ταιριάζουν στο αυτοκίνητο, μην τρίβονται 



εξαρτήματα ανάρτησης και δεν προεξέχει πέρα από τον θόλο του τροχού πριν 

τοποθετήσετε τα ελαστικά! Οι ζάντες πρέπει να είναι 

δοκιμάστε και στους δύο άξονες του οχήματος. Παρακαλούμε ενημερώστε έναν 

εξειδικευμένο τεχνικό 

ποιος θα τοποθετήσει τα ελαστικά για να κάνει πρώτα αυτά τα πράγματα. 

Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τα ελαστικά για το παραπάνω βήμα. Όλες οι πληροφορίες 

σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση μπορείτε να βρείτε στην υποσελίδα του 

δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση 

ολοκληρώθηκε εξ αποστάσεως. 

§8. Η απόδειξη αγοράς 

Τα τιμολόγια για το αγορασμένο προϊόν αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Ως εκ 

τούτου, 

αποδοχή της Προσφοράς μας είναι επίσης η συγκατάθεσή σας για την αποστολή 

τιμολογίων με τη μορφή 

ηλεκτρονικά, κατά την έννοια των διατάξεων περί φόρου αγαθών και υπηρεσιών. 

Δημοσιονομική απόδειξη 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Οι τιμές που δίνονται στο κατάστημα LadneFelgi.pl είναι 

μικτές τιμές. 

§9. Πολιτική παραπόνων 

Η I. LadneFelgi.pl ευθύνεται έναντι του αγοραστή για ελαττώματα στα πωλούμενα αγαθά.  

II. Η βάση για την εξέταση της καταγγελίας είναι η εμφάνιση της αγοράς στο κατάστημά 

μας. 

Παράπονα που υποβάλλονται από αγοραστή που δεν είναι καταναλωτής δεν θα ληφθούν 

υπόψη 

το πωλητήριο παραστατικό ή φωτοαντίγραφο αυτού. 



III. Στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία ο κατασκευαστής έχει παράσχει εγγύηση, ο 

πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής δύο 

τρόποι καταγγελίας για τη μη συμμόρφωση των αγορασθέντων αγαθών με τη σύμβαση: 

1. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαφημίσει τα αγαθά στον πωλητή, που είναι το 

LadneFelgi.pl. 

Ένα τέτοιο παράπονο θα πρέπει να αναφέρεται γραπτώς και να αποστέλλεται με e-mail στη 

διεύθυνση 

biuro@ladnefelgi.pl ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας LadneFelgi.pl, ul. Αγκώνας 

86Ε 16- 

400 Suwałki. Ο πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει παράπονο κάνοντας είσοδο 

στον λογαριασμό του 

στον ιστότοπο του καταστήματος LadneFelgi.pl, αρκεί να δημιουργήσει έναν τέτοιο 

λογαριασμό κατά την υποβολή της παραγγελίας. 

Συνιστάται ο καταναλωτής που υποβάλλει το παράπονο να περιγράφει τους λόγους του 

παράπονου και να παρέχει τα αιτήματα 

στον πωλητή και παρείχε τα στοιχεία επικοινωνίας. Ελέγξτε ότι οι ζάντες δεν είναι 

έχουν αποκλίσεις, τοποθετήστε το αυτοκίνητο, μην τρίβετε τα στοιχεία της ανάρτησης και 

μην προεξέχουν 

το τόξο του τροχού πριν τοποθετήσετε τα ελαστικά! Θα πρέπει να δοκιμάσετε τις ζάντες και 

στους δύο άξονες του οχήματος. Ζητάμε 

ενημερώστε τον εξειδικευμένο τεχνικό που θα τοποθετήσει τα ελαστικά 

έκανε πρώτα αυτά τα βήματα. Η τοποθέτηση ελαστικών είναι περιττή 

το παραπάνω βήμα. Σύμφωνα με το άρθ. 557. § 1. Ο πωλητής απαλλάσσεται από 

ευθύνη βάσει της εγγύησης, εάν ο αγοραστής γνώριζε για το ελάττωμα κατά τη στιγμή της 

σύναψης 



το συμβολαιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 563 § 1 του Αστικού Κώδικα, κατά την πώληση μεταξύ προσώπων 

που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

οικονομική απώλεια δικαιωμάτων βάσει της εγγύησης λαμβάνει χώρα εάν ο αγοραστής δεν 

έχει επιθεωρήσει τα εμπορεύματα 

εγκαίρως και με τον τρόπο που υιοθετήθηκε για τέτοια πράγματα και δεν ειδοποίησε 

αμέσως 

πωλητές με παρατηρημένο ελάττωμα και σε περίπτωση που το ελάττωμα ανακαλύφθηκε 

αργότερα - 

εάν δεν ειδοποιούσε τον πωλητή αμέσως μετά τον εντοπισμό του. Το LadneFelgi.pl 

απενεργοποιεί το δικό του 

ευθύνη βάσει της εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο. 558 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα. 

2. Χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη χορηγηθείσα εγγύηση - στην περίπτωση 

αυτή ο Πελάτης 

διαφημίζει τα αγαθά απευθείας στον εγγυητή (οντότητα που παρέχει την εγγύηση). 

Λεπτομέρειες για την εγγύηση είναι διαθέσιμες στην υποσελίδα Γενικοί όροι εγγύησης. 

IV. Εάν το παράπονο ποιότητας γίνει αποδεκτό ή τα προϊόντα διαπιστωθεί ότι δεν 

συμμορφώνονται με 

σύμβαση, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει: να το φέρει σε κατάσταση σύμφωνη με τη 

σύμβαση 

δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση με καινούργιο ή απαιτήστε μείωση τιμής ή απόσυρση  

από τη σύμβαση, εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό. Το LadneFelgi.pl δεν χρειάζεται να 

συμφωνήσει με την επιλογή, ίσως κάτω 

υπό προϋποθέσεις, να προτείνει μια διαφορετική λύση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει στο 

πλαίσιο του 



χώρους που επιτρέπεται από το νόμο. 

V. Μεταφορά των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων. 

Τα διαφημιζόμενα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του LadneFelgi.pl στο 

Suwałki. Πελάτης 

(καταναλωτής) μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το μεταφορικό μέσο του καταστήματος 

LadneFelgi.pl. Συμπεριλαμβανομένου 

σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail για να κανονίσουμε τον τόπο και την 

ημερομηνία παραλαβής 

τα εμπορεύματα. Η καταγγελία δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί χωρίς το διαφημιζόμενο 

είδος. Παράπονα 

που υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας, ανακριβείς ή ελλιπείς καταγγελίες, 

καταγγελίες συμπληρωμένες μετά 

προθεσμία ή παράπονα που υποβάλλονται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο 

αντιμετωπίζονται ως 

απληρωτος. Εάν το παράπονο γίνει αποδεκτό, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα 

κόστος 

που σχετίζονται με τη μεταφορά εμπορευμάτων. Διαφορετικά, όταν η καταγγελία 

απορριφθεί, 

ο πελάτης θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό. Ωστόσο, εάν ο πελάτης έχει αμφιβολίες για 

το τι 

για τη νομιμότητα της απόρριψης της καταγγελίας, το LadneFelgi.pl μπορεί να ζητήσει με τη 

συγκατάθεσή του 

ο καταναλωτής για την πραγματογνωμοσύνη ανεξάρτητης εταιρείας / εμπειρογνώμονα 

προκειμένου να εξακριβωθεί το αναφερόμενο ελάττωμα 



από πελάτη. Δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε από 

άλλο φορέα 

ο οικονομικός φορέας ή ο εκτιμητής θα είναι στο πλευρό του καταναλωτή. Σε περίπτωση 

αξίας 

Παράπονα, το κόστος της πραγματογνωμοσύνης θα καλυφθεί από το LadneFelgi.pl. Τελικά, 

το ζήτημα της νομιμότητας 

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν από τον πελάτη ενώπιον κοινού δικαστηρίου. Τα 

έξοδα μεταφοράς χρεώνονται 

θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ο τιμοκατάλογος στον πίνακα είναι 

ενδεικτικός, 

η εταιρεία LadneFelgi.pl θα εισπράξει τα πραγματικά έξοδα. Οι τιμές στον πίνακα είναι 

τιμές 

ακαθάριστο. Η υπηρεσία ισχύει για υπηρεσίες ταχυμεταφορών. LadneFelgi.pl για υπηρεσίες 

μεταφοράς 

θα εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ. 

Αριθμός τεμαχίων Κόστος μεταφοράς μονή διαδρομή 

Ζάντες 

1-2 25 

2-4 50 

Για περισσότερα από 4 είδη, το κόστος μεταφοράς θα χρεωθεί μεμονωμένα κατόπιν 

συμφωνίας με τον πελάτη. 

Η εγγύηση για τα πωλούμενα καταναλωτικά αγαθά δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει 

τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τη 

σύμβαση. 

VI. Το LadneFelgi.pl αναλαμβάνει να απαντήσει στο παράπονο του καταναλωτή στο 



εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε. 

§10. Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα LadneFelgi.pl καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εξασφαλίσει σεβασμό 

Το απόρρητό σας και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται κατά τη 

χρήση 

Το site και η πραγματοποίηση αγορών εντός του καταστήματος και για το σκοπό αυτό 

παίρνει όλα 

απαραίτητες ενέργειες. Λόγω της ελκυστικής μας πολιτικής εκπτώσεων, 

Αποθηκεύουμε τα αποκτηθέντα προσωπικά δεδομένα για αόριστο χρονικό διάστημα. Εχεις 

το δικαίωμα 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα διόρθωσης 

και διαγραφής τους. Προς την 

δείτε τους κανόνες μας για τη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων 

για να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.  

§11. το υπόλοιπο 

Τα εμπορικά σήματα στον τίτλο της δημοπρασίας και η περιγραφή του προϊόντος 

χρησιμοποιούνται για την ένδειξη 

την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος. Η χρήση τους είναι ενημερωτική. 

Το LadneFelgi.pl προσφέρει πρωτότυπες ζάντες και τα λεγόμενα υποκατάστατα. Γνήσιες 

ζάντες 

που παράγονται από αυτοκίνητα οι ανησυχίες σημειώνονται στον τίτλο της δημοπρασίας 

και στην κάρτα 

του προϊόντος ως Γνήσιο με την ένδειξη του κατασκευαστή. Περιλαμβάνουν ζάντες που δεν 

φέρουν την ένδειξη Γνήσια 



Ζάντες RacingLine, όπως υποδεικνύεται στην κάρτα προϊόντος, καθώς και στα παραστατικά 

πωλήσεων, 

Τα σχέδια τροχών RacingLine μπορεί να περιλαμβάνουν βιομηχανικά σχέδια 

εγγεγραμμένος για εξουσιοδοτημένα αυτοκίνητα (OEM). Ζάντες 

Η RacingLine που περιέχει βιομηχανικά σχέδια άλλων ανθρώπων παρέχεται με κατάλληλες 

πληροφορίες στο 

κάρτα προϊόντος, έγγραφα συσκευασίας και πωλήσεων. Ζάντες RacingLine που περιέχουν 

βιομηχανικά σχέδια που έχουν καταχωριστεί για εγκεκριμένα αυτοκίνητα 

προορίζονται μόνο για χρήση για σκοπούς επισκευής για την αποκατάσταση της αρχικής 

εμφάνισης 

όχημα (άρθρο 106 (1) Νόμος περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άρθρο 110 του διατάγματος 

περί 

Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα αριθ. 6/2002, βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 

20ής Δεκεμβρίου 

2017 που εκδόθηκε στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-397/16 και C-435/16). 

Η χρήση γνήσιων ζαντών και ζαντών RacingLine που δεν περιέχουν κάποιου άλλου 

Τα σχέδια μπορούν να είναι οποιαδήποτε σύμφωνα με την επιλογή του πελάτη. 
 


