
Ηλεκτρονικό κατάστημα www. Το LadneFelgi.pl ανήκει στην εταιρεία: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

με έδρα το Suwałki na ul. Łokietka 86E 

Białystok District Court, XII Commercial Division της Εθνικής Γραμματείας του 

Δικαστηρίου 

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

κεφάλαιο: 10.000,00 PLN 

email: LadneFelgi.pl 

τηλέφωνο: 87 737 19 00 * 

* Κόστος σύνδεσης - σύμφωνα με τα τιμολόγια του αντίστοιχου παρόχου. 

Η εταιρεία LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa είναι πωλητής, 

διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαχειριστής προσωπικών δεδομένων. 

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

ελάχιστης ανάλυσης οθόνης 1024x768, των πιο πρόσφατων εκδόσεων προγραμμάτων 

περιήγησης ( Firefox , Google Chrome , Opera , Safari , Internet Explorer) , 

υποστήριξης Java και προσθήκης Adobe Flash Player . Φυσικά, το απαραίτητο στοιχείο 

είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Απαγορεύεται στον Πελάτη να παρέχει παράνομο περιεχόμενο στον Διαχειριστή της Πύλης. 

Η σύμβαση έχει συναφθεί στα πολωνικά. 

§1. Ορισμοί 
Κανονισμός - οι παρόντες Κανονισμοί, που καθορίζουν τους κανόνες για τη σύναψη 

συμβάσεων εξ αποστάσεως πωλήσεων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τους 

κανόνες για την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

μερών της Συμφωνίας Πώλησης από απόσταση και τους κανόνες για τη διαδικασία 

καταγγελίας. Στο πεδίο των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, ο Κανονισμός είναι η 

ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθ. 8 του περί Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νόμου. 

Πελάτης - φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικό πρόσωπο ή 

οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία ο νόμος παρέχει 

δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο συνάπτει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως με τον 

πωλητή. 

Καταναλωτής - καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου. 22 1 ΑΚ. Σύμφωνα με τον 

καταστατικό ορισμό: καταναλωτής είναι το άτομο που ασκεί νόμιμη επιχείρηση με 

επιχειρηματία που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του 

δραστηριότητα. 

Φυσικό πρόσωπο σε ατομικό όνομα που πραγματοποιεί μια αγορά σε μη 

επαγγελματική βάση - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως 

που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενο αυτής 

https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
http://www.opera.com/pl
https://www.apple.com/pl/safari/
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
https://www.java.com/pl/download/
http://get.adobe.com/pl/flashplayer/


της σύμβασης αποδεικνύει ότι δεν είναι επαγγελματικής φύσης για το πρόσωπο αυτό, που 

προκύπτει συγκεκριμένα από το αντικείμενο που ασκεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, 

που διατίθεται βάσει των διατάξεων του Κεντρικού Μητρώου και Πληροφορίες Οικονομικής 

Δραστηριότητας, του οποίου η νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα: να καταγγείλει τη σύμβαση 

υπό τους όρους που παρέχονται στους καταναλωτές, εφαρμόζει τις διατάξεις για τις 

απαγορευμένες ρήτρες που χρησιμοποιούνται σε μοντέλα συμβολαίων και για την ευθύνη 

της εγγύησης για ελαττώματα σε αντικείμενα που πωλούνται. 

Πωλητής - LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

με έδρα το Suwałki na ul. Łokietka 86E 

Białystok District Court, XII Commercial Division της Εθνικής Γραμματείας του 

Δικαστηρίου 

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

Ηλεκτρονικό Κατάστημα - ιστότοπος που διαχειρίζεται ο Πωλητής, διαθέσιμος στις 

ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www. LadneFelgi.pl μέσω του οποίου ο πελάτης 

μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά και τη διαθεσιμότητά τους και να 

αγοράσει αγαθά ή να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών. 

Συμβόλαιο πώλησης εξ αποστάσεως – σύμβαση πώλησης Αγαθών/παροχής 

υπηρεσιών/παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου (εφόσον υπάρχει), που συνάπτεται μέσω 

του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

Αγαθά - ένα κινητό αγαθό που μπορεί να αποκτήσει ο Πελάτης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. 

Πολιτική Απορρήτου και Cookies του Ηλεκτρονικού Καταστήματος - ένα έγγραφο που 

καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη 

χρήση cookies. 

Ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας - μια ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας που 

διατίθεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή. 

Αποστολή παραγγελίας - επιβεβαίωση της παραγγελίας με κλικ στο κουμπί «Παραγγελία 

με υποχρέωση πληρωμής» από τον Πελάτη, που αντιμετωπίζεται ως παρουσίαση από τον 

Πελάτη δεσμευτικής δήλωσης προθυμίας να συνάψει Σύμβαση Πώλησης εξ Αποστάσεως με 

τον Πωλητή. 

Λογαριασμός - σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

και στο σύστημα υπολογιστών του Πωλητή σχετικά με έναν δεδομένο Πελάτη και με τις 

παραγγελίες που έχει υποβάλει και έχει συνάψει συμβάσεις εξ αποστάσεως πωλήσεων, με 

τη χρήση των οποίων ο Πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελίες και έγκαιρα τρόπος - 

ακύρωση ή επεξεργασία και συμπλήρωση Συμφωνιών εξ αποστάσεως πωλήσεων. 

§ 2 . Προϊόντα 

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

τρέχουσα παραγωγή και είναι υγιεινά προϊόντα. Έχουν πλήρη εγγύηση κατασκευαστή . 

https://www.ladnefelgi.pl/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-chelp-gre-13.html


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

πλήρους αξίας εάν δεν είναι παλαιότερα των 36 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. 

§ 3 . πληρωμή και παράδοση 

Ένας από τους τρόπους πληρωμής για τα αγορασμένα αγαθά είναι η πληρωμή με μετρητά. 

Παραδίδετε τα χρήματα στο άτομο που παραδίδει τα εμπορεύματα, επιβεβαιώνοντας την 

παραλαβή. 

Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής είναι η πληρωμή των αγαθών με τραπεζικό έμβασμα, 

ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό θα παρατείνει το χρόνο εκπλήρωσης της 

παραγγελίας. Οι μεταφορές πρέπει να γίνονται από το προσωπικό μας. Δεν δεχόμαστε 

τραπεζικές/ταχυδρομικές επιβεβαιώσεις. Το κατάστημα επιτρέπει αγορές με δόσεις στην 

Credit Agricole Bank Polska SA. 

Για να ελέγξετε το τρέχον κόστος και τον χρόνο παράδοσης, ανατρέξτε στην υποσελίδα Λίστα 

τρόπων πληρωμής και Κατάλογος εντύπων παράδοσης. 

§ 4 . Σειρά 

Το επιλεγμένο προϊόν παραγγέλνεται προσθέτοντάς το στο καλάθι. Στη συνέχεια, ο πελάτης 

έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό στο κατάστημα LadneFelg.pl ή 

ενδεχομένως να κάνει μια παραγγελία χωρίς εγγραφή. Μετά τη δημιουργία του 

λογαριασμού, ο πελάτης μπορεί να τον διαχειριστεί. Το επόμενο βήμα είναι να 

συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που θα εμφανιστεί αφού κάνετε την 

επιλογή σας. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας είναι εθελοντική, αλλά 

παρόλα αυτά απαιτείται για την υποβολή παραγγελίας. Ο πελάτης παρέχει τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email 

και, σε περίπτωση αγοράς για εταιρεία, τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου 

ΦΠΑ). Η διεύθυνση email που παρέχεται κατά την παραγγελία χρησιμοποιείται για την 

ενημέρωση του πελάτη για την κατάσταση της παραγγελίας του. Το αίτημα μπορεί να γίνει 

και τηλεφωνικά και μέσω email, παρέχοντας τα παραπάνω στοιχεία. 

§ 5 . ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Λόγω της μεγάλης γκάμας προϊόντων και της συνεργασίας με πολλούς προμηθευτές, 

είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις περισσότερες παραγγελίες. Πληροφορίες σχετικά με 

τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τις ώρες λειτουργίας της παραγγελίας θα αποσταλούν 

με e-mail το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. 

Ο τιμοκατάλογος είναι διαθέσιμος στο ηλεκτρονικό κατάστημα LadneFelgi.pl. δεν είναι 

εμπορική προσφορά κατά την έννοια του νόμου, αλλά μόνο αντανάκλαση της προσφοράς 

https://www.ladnefelgi.pl/gre-payments.html
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του κατασκευαστή για μια συγκεκριμένη σεζόν, επομένως δεν εγγυόμαστε την πλήρη 

διαθεσιμότητα των προϊόντων. 

Κατά τη σύναψη της σύμβασης, αναγνωρίζουμε - την παραλαβή από τον πελάτη της 

επιβεβαίωσης των παραγγελθέντων αγαθών μαζί με τη δήλωση προθυμίας του πωλητή να 

αποδεχτεί την παραγγελία για εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο. 66 [1]. § 1 ΑΚ (το αίτημα δεν 

ισοδυναμεί με σύναψη σύμβασης, πρόκειται για έλεγχο διαθεσιμότητας του προϊόντος). Η 

παραγγελία θα επιβεβαιωθεί μέσω e-mail ή τηλεφώνου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από τη στιγμή της υποβολής. 

Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Αγοραστής λαμβάνει ένα αυτόματο e-mail που 

επιβεβαιώνει την τοποθέτηση της παραγγελίας στον πωλητή - μαζί με όλους τους σχετικούς 

όρους της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων: πληροφοριών που περιέχονται στην ίδια 

την παραγγελία, κανονισμούς και πολιτική απορρήτου, τρόπους πληρωμής και υπόδειγμα 

δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης αγαθών. 

Αμέσως μετά την επαλήθευση της παραγγελίας, ο Πωλητής στέλνει στον Πελάτη στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την 

αποδοχή της παραγγελίας για εκτέλεση ή πληροφορίες σχετικά με τη μη αποδοχή της 

παραγγελίας για εκτέλεση, μαζί με τους λόγους. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της αποδοχής 

της Εντολής προς εκτέλεση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, συνάπτεται σύμβαση για 

την πώληση των Αγαθών υπό τους συμφωνηθέντες όρους. 

§ 6 . Έλεγχος περιεχομένων συσκευασίας 

Σας συνιστούμε να ελέγξετε τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με την παραγγελία που 

δόθηκε κατά την παραλαβή της παραγγελίας . Εάν τα εμπορεύματα δεν είναι σύμφωνα με 

την παραγγελία, μην αποδεχτείτε την αποστολή και ενημερώστε τον πωλητή για αυτό το 

γεγονός. Αυτό θα επιταχύνει την αντικατάστασή του με το σωστό. Αυτό δεν αποκλείει, 

περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τη μη εκτέλεση 

των αγαθών με τη σύμβαση. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανεπάρκειας στην αποστολή ή διαπίστωσης ότι η αποστολή 

έχει υποστεί μηχανική βλάβη, ζητήστε από τον ταχυμεταφορέα να συντάξει μια αναφορά 

ζημιάς και να αφήσει αντίγραφό της, είναι πολύ σημαντικό αυτή η ενέργεια να γίνει την 

ημέρα της παράδοσης. Μετά από αυτό το γεγονός, ειδοποιήστε αμέσως τον πωλητή στο 

Τηλ: 87 737 19 00 για γρήγορη επίλυση του προβλήματος. 

Εάν, μετά την παράδοση της αποστολής, αποκαλυφθεί ελάττωμα ή ζημιά που δεν φαίνεται 

από το εξωτερικό κατά την παραλαβή, ο μεταφορέας θα καθορίσει την κατάσταση της 

αποστολής κατόπιν αιτήματος του κατόχου, ο οποίος ενημερώθηκε αμέσως μετά την 



αποκάλυψη της ζημιάς, αλλά το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

της αποστολής. 

§ 7 . Δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης εξ αποστάσεως 

Βεβαιωθείτε ότι οι ζάντες έχουν εκτραπεί, ταιριάζουν στο αυτοκίνητο, μην τρίβονται στα 

στοιχεία της ανάρτησης και δεν προεξέχουν πέρα από τον θόλο του τροχού πριν 

τοποθετήσετε τα ελαστικά! Θα πρέπει να δοκιμάσετε τις ζάντες και στους δύο άξονες του 

οχήματος. Ενημερώστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό που θα τοποθετήσει τα ελαστικά να το 

κάνει πρώτα. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τα ελαστικά για το παραπάνω βήμα. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λύση της σύμβασης βρίσκονται στην υποσελίδα 

του δικαιώματος υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως . 

§ 8 . απόδειξη αγοράς 

Τα τιμολόγια για το αγορασμένο προϊόν αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, η 

αποδοχή της Προσφοράς μας συνιστά τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή τιμολογίων σε 

ηλεκτρονική μορφή, κατά την έννοια των διατάξεων του φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών. 

Η απόδειξη φόρου περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Οι τιμές που εμφανίζονται στο 

κατάστημα LadneFelgi.pl είναι μικτές τιμές. 

§ 9 . Πολιτική παραπόνων 

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

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

Απαιτήσεις που υποβάλλονται από αγοραστή που δεν είναι καταναλωτής χωρίς το 

παραστατικό πώλησης ή το φωτοαντίγραφό του δεν θα ληφθούν υπόψη. 

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

πελάτης έχει δύο τρόπους να παραπονεθεί για τη μη συμμόρφωση των αγαθών που 

αγόρασε με τη σύμβαση: 

1. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαφημίσει τα αγαθά στον πωλητή, ο οποίος είναι 

LadneFelgi.pl. Αυτό το παράπονο πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και να αποσταλεί 

μέσω email στη διεύθυνση biuro @ LadneFelgi.pl ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

LadneFelgi.pl , ul. Łokietka 86E 16-400 Suwałki. Ο πελάτης έχει επίσης τη 

δυνατότητα να υποβάλει αξίωση μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό του στον 

ιστότοπο του καταστήματος LadneFelgi.pl , υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

δημιουργήσει έναν τέτοιο λογαριασμό κατά την υποβολή της παραγγελίας. 

Συνιστάται ο καταναλωτής που υποβάλλει το παράπονο να περιγράφει τους λόγους 

https://www.ladnefelgi.pl/gre-returns-and_replacements.html


της καταγγελίας, να υποβάλλει απαιτήσεις από τον πωλητή και να παρέχει στοιχεία 

επικοινωνίας. 

Βεβαιωθείτε ότι οι ζάντες έχουν εκτραπεί, ταιριάζουν στο αυτοκίνητο, μην τρίβονται 

στα στοιχεία της ανάρτησης και δεν προεξέχουν πέρα από τον θόλο του τροχού πριν 

τοποθετήσετε τα ελαστικά! Θα πρέπει να δοκιμάσετε τις ζάντες και στους δύο άξονες 

του οχήματος. Ενημερώστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό που θα τοποθετήσει τα 

ελαστικά να το κάνει πρώτα. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τα ελαστικά για το 

παραπάνω βήμα. 

Σύμφωνα με το άρθ. 557. § 1. Ο πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη βάσει της 

εγγύησης εάν ο αγοραστής γνωρίζει το ελάττωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Σύμφωνα με το άρθ. 563 § 1 ΑΚ, στην πώληση μεταξύ ατόμων που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η απώλεια του δικαιώματος εγγύησης επέρχεται εάν 

ο αγοραστής δεν έχει επιθεωρήσει τα εμπορεύματα στον χρόνο και στη μορφή που 

έχει υιοθετηθεί για τέτοια πράγματα και δεν έχει αμέσως ειδοποίησε τον πωλητή για 

το αντιληπτό ελάττωμα και σε περίπτωση που το ελάττωμα έβγαινε στο φως μόνο 

αργότερα - εάν δεν ειδοποιούσε τον πωλητή αμέσως μετά τον εντοπισμό του. 

Η LadneFelgi.pl αποκλείει την ευθύνη της βάσει της εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο. 558 ζευγάρι 1 του Αστικού Κώδικα. 

2. Χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση - σε αυτήν την 

περίπτωση, ο πελάτης διεκδικεί τα αγαθά απευθείας στον εγγυητή (οντότητα που 

χορηγεί την εγγύηση). 

Οι λεπτομέρειες της εγγύησης είναι διαθέσιμες στην υποσελίδα Γενικοί Όροι 

Εγγύησης . 

IV. Εάν ο ισχυρισμός ποιότητας γίνει αποδεκτός ή διαπιστωθεί ότι τα αγαθά δεν 

συμμορφώνονται με τη σύμβαση, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει: να φέρει τα αγαθά σε 

συμμόρφωση με τη σύμβαση με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση με νέο ή να απαιτήσει 

μείωση τιμής ή καταγγείλει τη σύμβαση εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό. Το LadneFelgi.pl 

δεν χρειάζεται να συμφωνήσει με την επιλογή, μπορεί να προτείνει διαφορετική λύση υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνει εντός των προϋποθέσεων που επιτρέπει ο 

νόμος. 

V. Μεταφορά διαφημιζόμενων αγαθών. 

Τα διαφημιζόμενα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της 

LadneFelgi.pl στο Suwałki. Ο πελάτης (καταναλωτής) μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το 

μεταφορικό μέσο στο κατάστημα LadneFelgi.pl. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας 

μέσω email για να κανονίσουμε τον τόπο και την ημερομηνία παραλαβής των 

εμπορευμάτων. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αξίωσης χωρίς το διαφημιζόμενο είδος. 

Παράπονα που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, ανακριβείς ή ελλιπείς 

https://www.ladnefelgi.pl/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-chelp-gre-13.html
https://www.ladnefelgi.pl/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-chelp-gre-13.html


καταγγελίες, καταγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας ή 

καταγγελίες που υποβάλλονται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο αντιμετωπίζονται ως μη 

κατατεθειμένες. 

Εάν η αξίωση γίνει αποδεκτή, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος που σχετίζεται 

με τη μεταφορά των εμπορευμάτων. 

Διαφορετικά, όταν η αξίωση απορριφθεί, ο πελάτης θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό. 

Ωστόσο, εάν ο πελάτης έχει αμφιβολίες ως προς τη δίκαιη απόρριψη της καταγγελίας, το 

LadneFelgi.pl μπορεί, με τη συγκατάθεση του καταναλωτή, να ζητήσει γνώμη από 

ανεξάρτητη εταιρεία/ειδικό για να επαληθεύσει το ελάττωμα που υποδεικνύει ο πελάτης. 

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματογνωμοσύνη που θα πραγματοποιηθεί από 

άλλη επιχειρηματική οντότητα ή εκτιμητή θα βαρύνουν τον καταναλωτή. Εάν ο ισχυρισμός 

είναι δικαιολογημένος, το κόστος της πραγματογνωμοσύνης θα καλυφθεί από το 

LadneFelgi.pl. Τελικά, το ζήτημα της εγκυρότητας της αξίωσης μπορεί να τεθεί από τον 

πελάτη ενώπιον τακτικού δικαστηρίου. 

Τα έξοδα μεταφοράς θα χρεωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ο τιμοκατάλογος 

στον πίνακα είναι ενδεικτικός, το LadneFelgi.pl θα χρεώσει το πραγματικό κόστος. 

Οι τιμές στον πίνακα είναι μικτές τιμές. Η υπηρεσία ισχύει για υπηρεσίες ταχυμεταφορών. 

Το LadneFelgi.pl θα εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ για υπηρεσίες μεταφοράς. 

 Το ποσό 

Κόστος 

μεταφοράς 

μονής 

διαδρομής 

κρίκους 
1-2 25 

2-4 50 

Για περισσότερα από 4 είδη, το κόστος αποστολής θα χρεωθεί μεμονωμένα ανάλογα με τον 

πελάτη. 

Η εγγύηση για καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται 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 εντός 30 

ημερών από την ημερομηνία παρουσίασής του. 



VII. Τα εμπορεύματα, σε σχέση με τα οποία έχει γίνει δεκτό το παράπονο από τον Πωλητή 

και έχει γίνει η επισκευή, αποστέλλονται αμέσως πίσω στη διεύθυνση του Πελάτη που 

αναφέρεται στο παράπονο. 

VIII. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να παραλάβει τα Αγαθά υπό καταγγελία και τα επιστρέψει 

στον Πωλητή, ο Πωλητής θα καλέσει τον Πελάτη να παραλάβει τα Αγαθά και θα ορίσει μια 

επιπλέον προθεσμία 7 ημερών για την παραλαβή των Αγαθών. Η εκ νέου αποστολή των 

Αγαθών από τον Πωλητή θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος του Πελάτη που 

υποβάλλεται κατά την προαναφερόμενη περίοδο. Περίοδος 7 ημερών, αφού ο Πελάτης 

προκαταβάλει το τέλος σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα που αναφέρεται στο σημείο V του 

παρόντος Κανονισμού, με βάση κατάλληλο προτιμολόγιο που παραδίδεται στον Πελάτη. 

IX. Καμία παραλαβή των εμπορευμάτων εντός 7 ημερών, σύμφωνα με το σημείο VIII αυτού 

του Κανονισμού, η έλλειψη αιτήματος του Πελάτη για εκ νέου αποστολή των Αγαθών ή η 

έλλειψη πληρωμής για την εκ νέου αποστολή των Αγαθών, δίνει το δικαίωμα στον Πωλητή 

να χρεώσει τέλη για τη μη συμβατική αποθήκευση των αντικειμένων. Αυτή η χρέωση είναι 

10 PLN / 1 κομμάτι ζάντας ή ελαστικού / ημέρα. 

§ 10 . Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα LadneFelgi.pl κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει το 

σεβασμό του απορρήτου σας και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που 

παρέχονται κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση αγορών στο κατάστημα 

και για αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Λόγω της ελκυστικής Πολιτικής μας για τις εκπτώσεις, αποθηκεύουμε τα προσωπικά 

δεδομένα που αποκτήθηκαν για αόριστο χρονικό διάστημα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης 

στα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής τους. Για να 

μάθετε σχετικά με τους κανόνες συλλογής και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, 

διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

§11. το υπόλοιπο 

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

χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τον σκοπό του προϊόντος. Η χρήση του είναι 

ενημερωτική. 

Το LadneFelgi.pl προσφέρει γνήσιες ζάντες και τις λεγόμενες ανταλλακτικές. 

Οι γνήσιες ζάντες που παράγονται από κατασκευαστές αυτοκινήτων επισημαίνονται στον 

τίτλο της δημοπρασίας και στο φύλλο προϊόντος ως Αυθεντικές με την ένδειξη του 

κατασκευαστή. 

Οι ζάντες που δεν περιγράφονται ως Γνήσιες είναι ζάντες RacingLine, οι οποίες 

αναγράφονται στο φύλλο προϊόντος, καθώς και στα έγγραφα πώλησης, την κάρτα εγγύησης. 

https://www.ladnefelgi.pl/gre-privacy-and-cookie-notice.html


Τα σχέδια τροχών RacingLine μπορεί να περιλαμβάνουν καταχωρημένα βιομηχανικά 

σχέδια με Εξουσιοδοτημένα Αυτοκίνητα Concerns (OEM). 

Οι ζάντες RacingLine με βιομηχανικά σχέδια από άλλα άτομα παρέχονται με σχετικές 

πληροφορίες στο φύλλο προϊόντος, στη συσκευασία και στα έγγραφα πωλήσεων. 

Οι τροχοί RacingLine με καταχωρισμένα βιομηχανικά σχέδια για εξουσιοδοτημένες 

εταιρείες αυτοκινήτων προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε επισκευές για την 

αποκατάσταση της αρχικής εμφάνισης του οχήματος (άρθρο 106 παράγραφος 1 του νόμου 

περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άρθρο 110 του κανονισμού κοινοτικού σχεδίου n. 2002, 

βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 στις συνεκδικασθείσες 

υποθέσεις C-397/16 και C-435/16). 

Η χρήση αυθεντικών ζαντών και ζαντών RacingLine που δεν περιέχουν σχέδια από άλλα 

άτομα μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα από τον πελάτη. 

Ο αγοραστής (κατά την έννοια του νόμου περί φόρου αγαθών και υπηρεσιών, αγοραστής 

αγαθών ή αποδέκτης υπηρεσιών), αποδεχόμενος αυτούς τους Κανονισμούς Καταστήματος 

και υποβάλλοντας μια παραγγελία, συνάπτει ταυτόχρονα με τον Πωλητή (κατά την έννοια 

του Νόμου περί φόρος αγαθών και υπηρεσιών· φορολογούμενος) συμφωνία για την 

εκκαθάριση διορθωτικών τιμολογίων " μείον "με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

Ο Πωλητής και ο Αγοραστής συμφωνούν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022, στην περίπτωση 

διορθωτικών τιμολογίων «σε πλην», σύμφωνα με το άρθρο. 29α παράγραφος. 13 και 14 του 

νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών (Journal of Laws 

of 2021, άρθρο 685, όπως τροποποιήθηκε), οι ακόλουθες ισχύουσες προϋποθέσεις για τη 

μείωση της φορολογικής βάσης: 

1. Η έκπτωση που χορηγήθηκε και η μείωση της τιμής μέσω μεμονωμένων 

διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταγγελίας στο 

πλαίσιο εγγύησης ή εγγύησης για ελαττώματα (άρθρο 20α παράγραφος 10 σημείο 1 

του νόμου), 

2. Αξία των επιστρεφόμενων αγαθών (άρθρο 29α παράγραφος 10 παράγραφος 2 του 

νόμου), 

3. Το σύνολο ή μέρος της πληρωμής που επιστράφηκε στον Αγοραστή, που ελήφθη 

πριν από την πώληση, εάν δεν πραγματοποιήθηκε (άρθρο 29α παράγραφος 10 

παράγραφος 3 του νόμου), 

4. Διαπιστώνεται λάθος στο ποσό του φόρου στο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα την έκδοση 

διορθωτικού τιμολογίου στο τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται το ποσό φόρου 

μεγαλύτερο από το οφειλόμενο ποσό (άρθρο 29α παράγραφος 14 του νόμου), 



5. Η μείωση της βάσης γίνεται αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα 

σημεία ad, στην περίοδο διακανονισμού κατά την οποία ο Πωλητής εξέδωσε 

διορθωτικό τιμολόγιο. Αυτή η περίοδος θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο ο Πωλητής 

και ο Αγοραστής θα κάνουν προσαρμογές στους διακανονισμούς ΦΠΑ. 

 


