
Παράρτημα Α 

Όροι δωροεπιταγών 

 

1. Οι «Δωροεπιταγές» ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανταλλάσσονται με εμπορεύματα ίσης ή και 

μεγαλύτερης αξίας έως και δύο (2) μήνες μετά την παραλαβή τους, αποκλειστικά και 

μόνο στα καταστήματα του δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ελληνική 

επικράτεια. Οι «Δωροεπιταγές» ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν ανταλλάσσονται με υπηρεσίες, όπως, 

ενδεικτικώς, εξόφληση λογαριασμών, εξόφληση εγγυήσεων, κράτηση εισιτηρίων, 

service, ανανέωση χρόνου (άυλος χρόνος ή voucher) κλπ. 

2. Το κατάστημα προσκόμισης της «Δωροεπιταγής» μπορεί να είναι οποιοδήποτε 

κατάστημα του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ελληνική επικράτεια. 

3. Η «Δωροεπιταγή» ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθεί με 

μετρητά, αλλά μόνο να ανταλλαχθεί με εμπορεύματα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Για 

αγορές εμπορευμάτων αξίας μικρότερης της ονομαστικής αξίας των «Δωροεπιταγών» 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων. 

4. Κάθε «Δωροεπιταγή» ΓΕΡΜΑΝΟΣ, για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της 

μοναδικότητάς της, φέρει τα εξής στοιχεία ασφαλείας: α) στο έμπροσθεν μέρος αυτής 

ολόγραμμα ασφαλείας, β) στο έμπροσθεν μέρος αυτής μοναδικό barcode 13 ψηφίων. Σε 

περίπτωση που τα ως άνω στοιχεία ασφαλείας είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, 

έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της «Δωροεπιταγής» ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το 

κατάστημα έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπόρευμα. 

5. Η «Δωροεπιταγή» ΓΕΡΜΑΝΟΣ πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα, 

καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής η «Δωροεπιταγή» ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν 

αντικαθίσταται, ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η εταιρεία 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής «Δωροεπιταγής» 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

6. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα ανταλλάσουν την προσκομισθησόμενη 

«Δωροεπιταγή» ΓΕΡΜΑΝΟΣ παραδίδοντας εμπορεύματα ίσης αξίας στον κομιστή 

αυτής χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό. 

7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο εμπόρευμα με το οποίο 

ανταλλάσσεται η «Δωροεπιταγή» ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξίας 

εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι ίση με την αξία της «Δωροεπιταγής» 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη. Η 

διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κομιστή της «Δωροεπιταγής» ΓΕΡΜΑΝΟΣ (πελάτης). 

8. Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία της «Δωροεπιταγής» 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κομιστή με οποιονδήποτε από 

τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτες κλπ) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα 

καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

9. Οι κομιστές των «Δωροεπιταγών» ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα μπορούν να τις ανταλλάσσουν 

αποκλειστικά εντός της περιόδου ισχύος τους, όπως αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη 

αυτών. 


