
O ιστότοπος Macpool.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) 
που δημιούργησε και λειτουργεί η  N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ.  
  
Η N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς 
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, 
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους 
καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού 
καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
H N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των 
πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα 
της N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, 
συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από 
καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την 
κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την 
ύπαρξή τους. 
 
 
Η N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν 
ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία 
προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση 
εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που 
εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για 
την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση 
μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη 
διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το 
ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, 
απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου 
"όπως ακριβώς έχουν".  
  
 
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των 
διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. 
αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ και προστατεύονται κατά τις 
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών 
συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ έχει λάβει 
άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 
καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης 
εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον 
πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, 
φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου 
με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ ή οποιουδήποτε άλλου 
δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά 
γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό 
σήμα Macpool.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ ή τρίτων μερών, 



αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της N.ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, 
προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον 
ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από 
τρίτους. 
  
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας 
ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει 
προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο. 
 
 

Πολιτική Επιστροφών/Ακυρώσεων 
 
Υπαναχώρηση – Πολιτική Επιστροφών 
 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων. 
Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα            
παραλαβής της παραγγελίας σας. Για να γίνει δεκτή επιστροφή πρέπει: 

● Το εμπόρευμα να είναι στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε. Αυτό σημαίνει            
ότι δεν πρέπει να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του και δεν πρέπει να έχει              
χρησιμοποιηθεί. 

● Να μην είναι κατά παραγγελία προϊόν. 
● Να επιστραφούν και όλα τα έντυπα που το συνοδεύουν όπως είναι το τιμολόγιο-             

δελτίο αποστολής. 
 

Η εταιρεία μας σας συνιστά να κάνετε έναν πρώτο έλεγχο κατά την παραλαβή της              
παραγγελίας σας έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι το δέμα σας δεν έχει κάποια εμφανή              
ελαττώματα (π.χ. δεν είναι σπασμένο, είναι το σωστό προϊόν κλπ.). Ο έλεγχος αυτός δεν              
είναι υποχρεωτικός και μη διενέργεια του δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας. Για την καλύτερη              
και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας είναι προτιμότερο να αποστείλετε μαζί με το εμπόρευμα το             
οποίο επιστρέφετε και τα δελτία παραλαβής και λιανικής πώλησης. 
 
Δήλωση Επιστροφής Εμπορεύματος  
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή του εμπορεύματος που παραγγείλατε θα           
πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας η οποία βρίσκεται στο ηλεκτρονικό μας            
κατάστημα και να μας την αποστείλετε με email. To τμήμα επιστροφών θα σας αποστείλει              
την έγκριση της επιστροφής και πιθανές προϋποθέσεις που θα ισχύουν. 
 
Τρόποι Διακανονισμού Επιστροφής 
 



Εφόσον αποφασίσετε να επιστρέψετε το εμπόρευμα το οποίο αγοράσατε μπορείτε να           
επιλέξετε τον τρόπο διακανονισμού της επιστροφής. Οι δυνατότητες που σας δίνονται από            
το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι εξής: 

● Επιστροφή των χρημάτων σας. Η επιστροφή του πλήρους αντιτίμου γίνεται μόνο           
στην περίπτωση κατά την οποία το επιστραφέν προϊόν είναι αποδεδειγμένα          
ελαττωματικό και σε καμία άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής τα            
επιβαρύνεται η δική μας εταιρεία. 

● Αποστολή νέου προϊόντος. Το νέο αυτό προϊόν μπορεί να είναι το ίδιο ή             
παραπλήσιο με το προηγούμενο ή μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο εμπόρευμα           
από το ηλεκτρονικό  μας κατάστημα. Επισκευή του προϊόντος το οποίο επιστρέψατε. 

 
 
Τρόποι Επιστροφής 
 
Η επιστροφή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, μέσω της courier          
ACS είτε μέσω πρακτορείου. 
 
Ολοκλήρωση Διαδικασία Επιστροφής 
 
Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 30             
ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα επιστραφεί το εμπόρευμα. Αλλαγή σε αυτό το               
χρονικό περιθώριο είναι δυνατή μόνο κατόπιν συμφωνίας με εσάς και αφού έχετε επιλέξει             
κατόπιν τρόπο διακανονισμού επιστροφής ο οποίος απαιτεί περισσότερο χρόνο (π.χ.          
επισκευή του εμπορεύματος). 
 
Κόστος Επιστροφής 
 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του εμπορεύματος           
μόνο όταν: 

● Έχει παραδοθεί με καθυστέρηση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας). 
● Έχει παραδοθεί με βλάβη ή είναι ελαττωματικό. 
● Δεν έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας          

κατάστημα. Σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει          
εσάς. 


