
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: "LEITZ ICON – Εγγυημένη 

Ικανοποίηση " 

 

Πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από Esselte Ελλάς ΕΠΕ, με έδρα το Χολαργό, Βουτσινά 72, 

ΤΚ 15561, ΑΦΜ 999682953, με τον τρόπο που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα άρθρα. 

 

Άρθρο Ι τίτλος της ενέργειας 

"LEITZ ICON - Εγγυημένη Ικανοποίηση’’(η ‘Ενέργεια΄΄) 

 

Άρθρο II. Περίοδος ισχύος 

 Η διάρκεια της Πρωτοβουλίας ξεκινά την 15η Ιουλίου  2015 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

(η «Περίοδος»). 

 

Άρθρο III. Έδαφος 

Ελληνική Επικράτεια(το "Έδαφος"). 

 

 

Άρθρο IV. Προϊόντα που εμπλέκονται 

Εκτυπωτής ετικετών  Leitz ICON κωδικός 70010000 (το "Προϊόν"). 

 

 

Άρθρο V. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει: ενήλικοι ιδιώτες,  επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα, 

στο εξής "Αγοραστής" ή "αγοραστές") που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στο ‘’Έδαφός’’και οι 

οποίοι  κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ενέργειας θα αγοράσουν  το Προϊόν στα 

ακόλουθα κανάλια πωλήσεων (εφεξής "τα κανάλια πωλήσεων"): 

• καταστήματα που βρίσκονται στο Έδαφος και  παρουσιάζουν το ανάλογο  διαφημιστικό υλικό 

• προμηθευτές ειδών γραφείου που  συμμετέχουν στην ενέργεια 

• προμηθευτές ειδών γραφείου που έχουν οnline διαφήμιση μέσα στο e-commerce site τους  

•  ηλεκτρονικά καταστήματα που θα δημοσιεύσουν την ενέργεια  στο e-commerce site τους  

 

 

Άρθρο VI.  Λειτουργία Ενέργειας 

Όλα τα θέματα τα οποία ρυθμίζει  η Ενέργεια έχουν ως προϋπόθεση την επιστροφή του 

Προιόντος που αγοράστηκε από τα κανάλια πωλήσεων μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 

την ημερομηνία αγοράς , σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τη λειτουργία του Προϊόντος, 

στην εταιρία Esselte Ελλάς ΕΠΕ, ως εξής: 

 

Ο Aγοραστής ο οποίος προτίθεται να επιστρέψετε το προϊόν πρέπει να: 

Α) Μεταβεί στην ιστοσελίδα www.leitz.com/gr/satisfactiongaruantee 

Β) Κατεβάσει το έντυπο για να ζητήσει την ενεργοποίηση της Ενέργειας 

Γ) Συμπληρώσει στο σύνολό της την φόρμα και να τη στείλει, μαζί με όλα τα συνημμένα του 

σημείου  Γ.2  στο ηλεκτρονικό ταχειδρομείο : fsakelari@esselte.com 

 

Γ.1)Συμπληρώσει  τα ακόλουθα στοιχεία: 



1. Επωνυμία της εταιρείας 

2. Επώνυμο 

3. Όνομα 

4. Διεύθυνση 

5. Τηλέφωνο 

6. Διεύθυνση e-mail 

7. Επωνυμία του προμηθευτή από τον οποίο αγοράστηκε 

8. Λόγο για τον οποίο το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σε τουλάχιστον 50 λέξεις 

9. Αριθμός ταυτότητας 

10. ΑΦΜ  

11. Αριθμός απόδειξης / τιμολογίου 

12. IBAN (για να καταστεί δυνατή η επιστροφή του ποσού αγοράς από την Esselte Ελλάς όπως 

αυτή προκύπτει από το σχετικό φορολογικό έγγραφο) 

13. Δήλωση ότι το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας (σαν καινούργιο) χωρίς 

γρατσουνιές, σπασίματα και εξαρτήματα να λείπουν 

14. Δήλωση ότι το περιεχόμενο του κουτιού συκσυασίας αντιστοιχεί στο αρχικό περιεχόμενο 

(εκτός από οποιαδήποτε χρήση των συσκευασιών της κασέτας) 

15. Δήλωση ότι η συσκευασία του προϊόντος είναι σε άριστη κατάσταση (σαν καινούργια). 

 

 

 

Γ.2) Αποστείλει τα ακόλουθα σκαναρισμένα έγγραφα: 

16. Δελτίο ταυτότητας (το φυσικό πρόσωπο που ζητά την επιστροφή ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του νομικού προσώπου) 

17. Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απουσία έστω και ένός από τα παραπάνω στοιχεία, οδηγεί στην ακυρότητα της 

διαδικασίας, καθώς και τη συνακόλουθη αδυναμία  επιστροφής. 

 

δ) Περιμένει για τη χορήγηση άδειας για την αποστολή του προϊόντος, η οποία άδεια θα 

αποσταλεί από την Esselte Ελλάς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται 

από τον αγοραστή 

 

ε) Το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή της άδειας που αναφέρεται στο στοιχείο 

δ, να στείλει σε ένα προστατευτικό κουτί: 

 

- Τη πρωτότυπη συσκευασία του Leitz Icon,με  το προϊόν και όλα τα αξεσουάρ 

- Ένα αντίγραφο της αίτησης  που απέστειλε  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Esselte Ελλάς  

 

στην διεύθυνση: 

 

Esselte Ελλάς 

Βουτσινά 72 



Χολαργός 15561 

Αθήνα 

Ενέργεια: "Leitz Icon - Εγγυημένη Ικανοποίηση " 

 

Σημειώστε ότι: 

• Η επιστροφή ποσού θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα από την Esselte Ελλάς  εντός 60 ημερών 

από την αίτηση. Η Esselte Ελλάς θα  στείλει την επιβεβαίωση της μεταφοράς μέσω e-mail. 

• Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή ενός μόνο  προϊόντος ανά  Αγοραστή 

• Δεν μπορούν να επισταφούν / αποδοθούν  τυχόν ετικέτες φυσίγγια που αγοράστηκαν  με το 

Προϊόν 

• Δεν μπορούν  να επιστραφούν/αποδοθούν τυχόν εξαρτήματα που αγοράστηκαν μαζί με το 

προϊόν. (π.χ. μπαταρία)  

• ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΜΗ ΤΗΣ  

ESSELTE 2015 ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. 

• Αν δεν έχετε τηρήσει  έστω και μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία Α, Β, 

Γ, Γ1, Γ2, Δ, Ε, ανωτέρω, ή έχει παρέλθει το δεκαπενθήμερο από την ημερομηνία αγοράς ( 

όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης στην Esselte Ελλάς  που 

αναφέρεται στο στοιχείο Γ, ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην 

Ενέργεια/επιστροφή προιόντος. 

• Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν δικαιούται αποζημίωση εξαιτίας της  μη τήρησης έστω και 

μίας από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α, Β, Γ, Γ1, Γ2, Δ, Ε, η Esselte 

Ελλάς θα  προχωρήσει στην  αποστολή του ίδιου προϊόντος στον αποστολέα (ταχυδρομικά τέλη 

θα καταβληθούν από την Esselte Ελλάς). 

 

Άρθρο VII. Πώς να συμμετάσχετε  στην Ενέργεια 

Η ένταξη στην Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή, άνευ όρων των συνολικών 

απαιτήσεων/ρητρών της. Η ένταξη στην Ενέργεια  είναι εντελώς δωρεάν. 

 

Άρθρο VIII.. Διαφήμιση της Ενέργειας 

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται πλήρως  στην ιστοσελίδα 

www.leitz.com/gr/satisfactiongaruantee και θα διατίθενται μέσω των διαύλων πωλήσεων που 

συμμετέχουν στην Ενέργεια. 

 

ΆρθροI X. Διαφορές 

Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με την συγκεκριμένη Ενέργεια είναι τα 

δικαστήρια Αθηνών. 

 

 

 

  


