Το kanapes4you.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων
της εταιρείας «SofaPrike», με επωνυμία Sofaprike. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό
κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους
κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση kanapes4you.gr.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω
χρήση και περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα kanapes4you.gr, συνεπάγεται τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.
Η ιστοσελίδα kanapes4you.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα
χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με
το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006).
Με την παρούσα ανάρτηση ενημερώνουμε τους καταναλωτές γενικότερα, ότι τηρούμε
αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια
δεδομένα
Οι όροι χρήσης θα είναι μόνο στην Ελληνική γλώσσα.
1. Παρεχόμενες πληροφορίες Προϊόντα
Η εταιρεία SofaPrike δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα
των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του kanapes4you.gr, τόσο όσον αφορά
τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό
κατάστημά της, υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που
έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών
λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.
2. Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρεία SofaPrike δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν
προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς
το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό
κατάστημα kanapes4you.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη
διαθεσιμότητας τους και την επιστροφή των χρημάτων εφόσον έχει γίνει πληρωμή. Σε
καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του kanapes4you.gr δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική,
ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά
συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση
κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη
λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών
ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω
αυτού. Το kanapes4you.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές
λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της
τιμής ή/και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του kanapes4you.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε εφόσον
διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε
σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε
μέσω e-mail στο info@kanapes4you.gr ή στο τηλέφωνo 6940515874.
3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριών, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας SofaPrike και προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση,
φόρτωση, ανακοίνωσ μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν
προηγούμενης γραπτής άδειας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα
που αντιπροσωπεύουν την SofaPrike , το ηλεκτρονικό της κατάστημα kanapes4you.gr και
τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι
αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της SofaPrike και του kanapes4you.gr και
των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς
νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας kanapes4you.gr οφείλει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που
αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σύμφωνα με την
κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας kanapes4you.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το
ηλεκτρονικό κατάστημα του kanapes4you.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail
ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό,
προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση
του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες
διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν
δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του kanapes4you.gr έχουν το δικαίωμα διαγραφής
περιεχομένου που αντιβαίνει στα παραπάνω και αποκλεισμό του χρήση από την ιστοσελίδα.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Συμμόρφωση σύμφωνα με την οδηγία GDPR)
5.1.Σκοποί Επεξεργασίας
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του kanapes4you.gr και προκειμένου να παραγγείλετε
προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας
ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας
αφορούν (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, και διεύθυνση κατοικίας και

τηλέφωνο). Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα
διατηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή/και
κανονισμό. Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της
αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Ποτέ δεν πουλάμε, νοικιάζουμε ή διανέμουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή
δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις
επίσημες αρχές, αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή εντολή δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση που η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει το δικαίωμα να το πράξει, για τη δίωξη των
ποινικών αδικημάτων ή για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων και των
απαιτήσεών της.
Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διατήρηση αρχείου
πελατών, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing) ή απ' ευθείας διαφήμισης και
απ' ευθείας προώθησης υπηρεσιών, η προϊόντων.
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα πελατών μας, καταναλωτών, συνεργατών και συμμετεχόντων σε
έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης
(στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αυτά τα δεδομένα
ανακοινώνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στα έντυπα προσφοράς μας στην
εγγραφή στο newsletter, στα email μου στέλνετε στις φόρμες του site, απευθείας στο e-mail
μας , στα popup του site μας.
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί επίσης να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του Apostolou.net χωρίς
να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο
αν κάποιος επιθυμεί να λαμβάνει το Newsletter μας, να κατεβάσει (download) κάποιον
ηλεκτρονικό οδηγό , καθώς και όταν προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών.
5.2. Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρίας μας,
ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική
και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των
χρηστών:
Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
Νόμος περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1988 (DPA)
5.3. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε.
Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους
παρακάτω λόγους:
5.4. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics
(GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα
δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας,
για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις
ιστοσελίδες μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.
Παρόλο που η GoogleAnalytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή,
το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές
τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP
του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας
αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google
είναι εκτελών την επεξεργασία.
Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς
προγραμματιστών της Google. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics του
GA.
Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το
GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του
ιστότοπου.
5.5. Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα
επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σαν αυτόν info@kanapes4you.gr , κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν
θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία
από οποιονδήποτε εκτελώντα την επεξεργασία.

5.6. Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κλπ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν
αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου
του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους,
τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που κατακαιρους προστίθενται ή αφαιρούνται
από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και
όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει
καθώς και του GDPR). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από
τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την εταιρία μας και τον προαναφερθέντα
εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του
ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η
εταιρία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε
ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις ή αλλαγές/
τροποποιήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης

του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει και του GDPR).
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας
από την εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω
δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην
εταιρία μας και συγκεκριμένα στον κ. Γεράσιμο Κουμπουλα, τηλ. 2105157334, fax.
2105157335 ,info@kanapes4you.gr

5.11 Οι εκτελώντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ
μέρους μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται
με τη νομοθεσία που ορίζεται στο τμήμα 2.0. Και τα 3 από αυτά τα τρίτα μέρη είναι
εγκατεστημένα στις ΗΠΑ και συμμορφώνονται με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ .
Google (πολιτική απορρήτου)
Moosend (πολιτική απορρήτου)
Opencartgreece
5.12 Παραβιάσεις δεδομένων
Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων αυτού του ιστοτόπου εντός 72
ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που
αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.
5.13 Υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας του ιστότοπου kanapes4you.gr , Γεράσιμος Κουμπουλας.
5.14 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας μας για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο κ.
Γεράσιμος Κουμπουλας.
6. Cookies
Η ιστοσελίδα kanapes4you.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει
δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του
προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά
στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και για να προβάλει σχετικές
διαφημίσεις μέσω του δικτύου της Google και του Facebook . Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι
χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρει η apostolou.net
σημαντικές υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον
σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών μέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να
ρυθμίσει τον προσωπικό του browser να εμποδίζει από το να δέχεται νέα cookies ή να
ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Αν ο

χρήστης επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο
δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Με την πλοήγηση
δε σ' αυτήν αποδέχεται την χρήση των coockies. Σχετικές οδηγίες θα βρείτε εδώ disable
cookies.
6.1 Google Analytics
- To kanapes4you.gr χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες του Google Analytics βάσει
των διαφημίσεων προβολής: Επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου
εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές
δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.
- Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από
το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του
Δικτύου εμφάνισης Google.
- Το kanapes4you.gr χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για
διαφήμιση στο διαδίκτυο.
- Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να προβάλλουν τις
διαφημίσεις μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
- Το kanapes4you.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google,
χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και
cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την
προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον
ιστότοπό μας.
- Το kanapes4yoy.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google,
χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και
cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών
διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες
διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στο kanapes4you.gr
- Τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού
τρίτων (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το
Google Analytics για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων στο επιλεγμένο κοινό.
6.2 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)
Εφόσον σημειώσετε το email σας σε κάποιο πεδίο της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι θα
λαμβάνετε email για τους ακόλουθους σκοπούς:
Μετά την εγγραφή σας για την ενημέρωση σας ότι αποτελείτε μέλος της διαδικτυακής μας
ομάδας.
Για να λάβετε κάποιο δωρεάν ηλεκτρονικό οδηγό ή eBook ή εκπτωτικό κουπονι.
Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (αρθρογραφία και Newsletter).
Για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας, και των υπηρεσιών μας.

Σε κάθε email μας θα έχετε την επιλογή “unsubscribe” εφόσον δεν επιθυμείτε περεταίρω να
λαμβάνετε email μας.

7. Πολιτική ακύρωσης της παραγγελίας
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία μπορείτε να καλέστε εντός 48 ωρών στα
τηλέφωνα 6940515874 ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kanapes4you.gr και ένας
συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
8. Επιστροφές προϊόντων και άρνηση παραλαβής
Ο πελάτης του kanapes4you.gr σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 2251/94, για κάθε
συναλλαγή από απόσταση και εντός πλαισίου 14 ημερολογιακών ημερών δικαίωμα να
επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από την εταιρία μας. Σε αυτή την περίπτωση ο
πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αποστολής των προϊόντων προς την εταιρία μας.
Δεκτές γίνονται οι επιστροφές και ακυρώσεις παραγγελιών εφόσον τα προϊόντα που
επιστρέφει ο πελάτης δεν έχουν ανοιχθεί από την συσκευασία τους και δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί. Επίσης τα προϊόντα κατά την επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από την
απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής. Πρέπει να ελέγχετε προσεχτικά
κατά τη παράδοση της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων καθώς και τη
συσκευασία τους προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν ελαττώματα, όπως, σπασμένα
εμπορεύματα, λάθος κωδικός ή λάθος είδος σε σχέση με αυτό που παραγγείλατε. Μετά την
παραλαβή των προϊόντων δεν αναγνωρίζεται κανένα ελάττωμα ή λάθος. Σε περίπτωση που
επιστρέψατε τα προϊόντα που αγοράσατε σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για
να σας υποδείξουμε την διεύθυνση που θα σταλούν τα επιστρεφόμενα προς εμάς προϊόντα.
Η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων θα ολοκληρωθεί μόλις
παραλάβουμε τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία σας τα έχουμε παραδώσει εμείς.
9. Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ηλεκτρονικών αγορών
τηλεφωνικά: 6940515874 (από σταθερό ή κινητό) ή μέσω e-mail: info@kanapes4you.gr και
ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
ηλεκτρονικών αγορών τηλεφωνικά: +30 2102586640 - 641 (από σταθερό ή κινητό) ή μέσω email: info@apostolou.net ώστε να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της
παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για
όλες τις επιλογές σας.
Προσοχή! Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, δεν επιστρέφονται μετρητά αλλά η
επιστροφή γίνεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στην πιστωτική σας κάρτα.
10. Ασφάλεια Συναλλαγών SSL
Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες
μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών

Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες
σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με
πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online
εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το
παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς
χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των
δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί
όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή
(server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται
από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη
μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL,
προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν
αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Το kanapes4you.gr αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων
διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των
ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες
και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλα
τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται για τις συναλλαγές των χρηστών στην
ιστοσελίδα πραγματοποιούνται στο εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας
ή φορέα (πχ Paypal, Eurobank) και ΔΕΝ αποθηκεύονται στους server του kanapes4you.gr.
Οι συναλλαγές σας με το kanapes4you.gr είναι απόλυτα σύνομες με το νόμο Ν. 2472/97 περί
προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται με ασφάλεια.
Δε τηρείται από εμάς καμία πληρφορία της Πιστωτικής σας Κάρτα, παρά μόνο από το
Τραπεζικό σύστημα της EFG Eurobank το οποίο διαθέτει κρυπτογράφηση και προστασία από
τη Τράπεζα Πειραιώς.
Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την τράπεζα EFG
Πειραιώς, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας.
11. Μεταβολές στην παρούσα πολιτική.
Το kanapes4you.gr ανανεώνεται συνεχώς, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και
τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο αυτό θα ανανεώνει και τη παρούσα
πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα,
προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διαστήματα
χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.
Η Ιστοσελίδα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει
οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της
διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας.
12. Ειδοποίηση παραβίασης
Στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής προσωπικών δεδομένων, την διαδικασία ενημέρωσης

εντός 72 ωρών των εμπλεκομένων χρηστών, του κοινού και της ρυθμιστικής αρχής
αναλαμβάνει ο Γεράσιμος Κουμπουλας μέσω e-mail και γνωστοποιεί το γεγονός σε ένα
ηλεκτρονικό και σε ένα έντυπο μέσο. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται μηχανισμός προστασίας
και επαναφοράς που έχει αναλάβει εξωτερική εταιρία συνεργάτης μας.
13. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι
συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της u Home AE και των χρηστών/πελατών της διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα
Δικαστήρια Αθηνών.
14. Αποδοχή και συγκατάθεση των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου & Συναλλαγών
που εφαρμόζει το kanapes4you.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις
Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
Οι εκάστοτε ισχύοντες όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική σελίδα
kanapes4you.gr
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@kanapes4you.gr

