
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για την αγορά οχήματος μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας 
MOTOTREND A.E. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η Εταιρεία MOTOTREND Α.Ε εδρεύει επί της οδού Βρυούλων αριθ. 56 στη Νέα 
Φιλαδέλφεια Αττικής, με αριθ. ΓΕ.ΜΗ 002466101000 και Α.Φ.Μ.094496688. Το τηλέφωνο 
επικοινωνίας με την εταιρεία είναι το 2102585991, το φαξ 2102585993 και η ηλεκτρονική 
διεύθυνση η info@mototrend.gr  
 
Παραγγελία οχήματος 
Κατά την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας οχήματος μέσω της ιστοσελίδας της 
Εταιρείας, ο πελάτης ενημερώνεται αναλυτικά για :  

1. Το μοντέλο και τα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος που επέλεξε. 
2. Τα στοιχεία της εταιρείας 
3. Τα στοιχεία του συνεργάτη της εταιρείας, απ’ όπου ο πελάτης επέλεξε να παραλάβει 

το όχημα. 
4. Την αξία του οχήματος με ΦΠΑ και Τέλος Ταξινόμησης. 
5. Τους τρόπους εξόφλησης του τιμήματος 
6. Τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τη διαδικασία υπαναχώρησης απ’ τη 

σύμβαση 
7. Την εκτιμώμενη δαπάνη επιστροφής του οχήματος για τον πελάτη σε περίπτωση 

υπαναχώρησης 
8. Τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης 

 
Σημειώνεται ότι η  τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής για παραδόσεις εκτός Αθηνών, 
τέλη κυκλοφορίας και έξοδα έκδοσης πινακίδας κυκλοφορίας τα οποία επιβαρύνεται ο 
πελάτης. 
Ενδεικτικό κόστος μεταφοράς εκτός Αττικής 40€, σε νησιά 60€. Για το ακριβές κόστος, ο 
πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει και να συμφωνήσει με το κατάστημα που έχει 
επιλέξει να αποσταλεί το όχημα.   
 
Παράδοση οχήματος 
Η παράδοση του οχήματος γίνεται στο κατάστημα της εταιρείας, στην οδό Βρυούλων αρ. 
56, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, κατά τη διαδικασία της 
παραγγελίας, να επιλέξει να παραλάβει το όχημα από κατάστημα συνεργάτη της 
Εταιρείας, επιβαρυνόμενος τα σχετικά έξοδα αποστολής (ανάλογα με τον τόπο 
παράδοσης). 
 
Πληρωμή οχήματος 
Η πληρωμή γίνεται με : 

1. Μεταφορά του ποσού στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας 
2. Με χρέωση πιστωτικής κάρτας  

 
Λογαριασμοί όψεως της εταιρείας: 

mailto:info@mototrend.gr


 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ             ΛΟΓ/ΣΜΟΣ IBAN 
ALPHA 482 00 2002 002030             GR71 0140 4820 4820 0200 2002 030 
EUROBAΝK 0026 0042 54 0200133780 GR21 0260 0420 0005 4020 0133 780 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5229 012506 037             GR10 0172 2290 0052 2901 2506 037 
ΕΘΝΙΚΗ 165 470458 45             GR28 0110 1650 0000 1654 7045 845 
 
Δικαίωμα Υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση 
Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση πώλησης εντός 14 
ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία 
υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο 
πελάτης ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον πελάτη απέκτησε 
τη φυσική κατοχή του οχήματος. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, 
οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την 
παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με 
ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει το 
συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Στην 
περίπτωση αυτή η εταιρεία θα διαβιβάσει στον πελάτη χωρίς καθυστέρηση, πάνω σε 
σταθερό μέσο (πχ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης του 
πελάτη. Για να τηρήσει ο πελάτης την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει 
τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής του πριν λήξει η 
προθεσμία υπαναχώρησης. 
 
Συνέπειες της υπαναχώρησης/ Επιστροφή οχήματος 
Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, η εταιρεία θα του επιστρέψει 
όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν (εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής του 
οχήματος στο κατάστημα του συνεργάτη που επέλεξε ο πελάτης για την παραλαβή του), 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών 
από την ημέρα που η εταιρεία θα πληροφορηθεί την απόφασή του πελάτη να 
υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση. Η εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω 
επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης 
χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς 
για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στον πελάτη έξοδα για τέτοια 
επιστροφή χρημάτων.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαναχώρηση του πελάτη απ’ τη σύμβαση είναι η 
επιστροφή του οχήματος αχρησιμοποίητου και σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς 
το παρέλαβε, άλλως το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται. Η εταιρεία δικαιούται να 
καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβει πίσω το όχημα και να 
διαπιστώσει ότι η κατάστασή του είναι ίδια με αυτή με την οποία παραδόθηκε στον πελάτη. 
Επιπλέον, ο πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση κυριότητος του οχήματος από την εταιρεία σε αυτόν. 
 
 
 



Διευκρινήσεις άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης. 
1. Εφόσον το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εντός 14 ημερών από την επομένη 

της παραγγελίας και το όχημα δεν έχει φορτωθεί απ’ την Εταιρεία για τη μεταφορά 
του σε κατάστημα Συνεργάτη που έχει επιλέξει ο πελάτης, η Εταιρεία υποχρεούται 
να επιστρέψει στον πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Εφόσον η Εταιρεία έχει 
εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την 
Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα να προβεί σε κάθε 
προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. 
 

2. Σε περίπτωση που το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται μετά τη φόρτωση του 
οχήματος σε μεταφορική εταιρεία για τη μεταφορά του στο κατάστημα του 
Συνεργάτη που έχει επιλέξει ο πελάτης για την παραλαβή, ο πελάτης επιβαρύνεται 
με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του οχήματος στην Εταιρεία. Στην 
περίπτωση αυτή ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την παράγραφο 1, αλλά για 
ποσό μειωμένο κατά τα έξοδα αποστολής και επιστροφής. 
 

3. Μετά την παραλαβή του οχήματος από το κατάστημα του εκάστοτε Συνεργάτη της 
Εταιρείας και την θέση του σε λειτουργία για πρώτη φορά απ’ τον πελάτη, ισχύουν  
οι όροι και οι κανόνες της παρεχόμενης εγγύησης και ουδεμία υπαναχώρηση 
γίνεται αποδεκτή, καθώς το όχημα θα θεωρείται χρησιμοποιημένο. 
 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε 
από τη σύμβαση) 
 
Προς την εταιρεία MOTOTREND A.E., οδός Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, με 
ΑΦΜ 094496688,  τηλ. 2102585991, e-mail: info@kymco.gr 
 
Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου πώλησης του 
ακόλουθου οχήματος …………………………….. 
Που παραγγέλθηκε στις …………………./που παρελήφθη στις ………….. 
 
Ονοματεπώνυμο: 
Διεύθυνση: 
ΑΦΜ: 
Τηλ.: 
E-mail: 
Ημερομηνία 
Υπογραφή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί) 
 
 

mailto:info@kymco.gr
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