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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών 

χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. 

Η προθεσμία υπαναχώρησης θα λήξει μετά την παρέλευση 14 ημερών από την 

ημέρα σύναψης της σύμβασης. 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας 

ενημερώσετε (Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, 80807 

Munich, Germany, τηλέφωνο +49 (0)89 324915-0, fax +49 (0)89 324915-970, 

protest@traviangames.com) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την 

παρούσα σύμβαση με ρητή κατηγορηματική δήλωση (π.χ. μέσω επιστολής που 

θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά αυτό 

δεν είναι υποχρεωτικό. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκαίρως, αρκεί να στείλετε το 

υλικό επικοινωνίας αναφορικά με την από μέρους σας άσκηση του δικαιώματος 

υπαναχώρησης, προτού εκπνεύσει η περίοδος ισχύος του δικαιώματος 

υπαναχώρησης. 

 
 

Συνέπειες της υπαναχώρησης 

 

 
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας αποζημιώσουμε για 

όλα τα ποσά που έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που προέκυψαν 

από την από μέρους σας επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης και όχι του 

τυπικού τρόπου παράδοσης ελάχιστου κόστους που προσφέρουμε), χωρίς 

καμία καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από 14 ημέρες από 

την ημερομηνία που ενημερωθήκαμε σχετικά με την απόφασή σας να 

υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή 

χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς 

χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε 

συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας 

χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης 

 
 

 

(συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό το έντυπο μόνο εάν θέλετε να 
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση). 

 
- Προς: Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, 80807 

Munich, Germany, fax +49 (0)89 324915-970, protest@traviangames.com: 

 
Εγώ/Εμείς (*) δια του παρόντος ανακοινώνω(ούμε) ότι Εγώ/Εμείς (*) 

υπαναχωρώ(ούμε) από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων 

αγαθών/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*), 

 

 
- Παραγγελία στις (*)/λήψη στις (*), 

 
- Όνομα καταναλωτή(ών) 

 

- Διεύθυνση καταναλωτή(ών) 
 

- Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εφόσον αυτή η φόρμα υποβληθεί σε 
έντυπη μορφή) 

 

- Ημερομηνία 

 
(*) Διαγράψτε, κατά περίπτωση. 

 

Ειδικές σημειώσεις: 

 
Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα για συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν περιλαμβάνεται σε απτό μέσο, εάν η TRAVIAN έχει ξεκινήσει 
την εκτέλεση της σύμβασης, αφού ο Χρήστης: 

 
1. έχει συναινέσει ρητά η TRAVIAN να ξεκινήσει την εκτέλεση της σύμβασης πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, και 

2. έχει αναγνωρίσει ότι με τη συναίνεσή του, χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης 

από τη σύμβαση με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. έχει λάβει από την TRAVIAN επιβεβαίωση, σύμφωνα με την Ενότητα 12f του 

γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB). 

 
Συνιστάται στον Χρήστη να δηλώσει το όνομα του Χρήστη, τον λογαριασμό του 

παιχνιδιού και τον κόσμο του παιχνιδιού (εάν υπάρχει) στη γραμμή θέματος ενός 

μηνύματος ακύρωσης που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 
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