ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Παρακαλώ συµπληρώστε και στείλτε µας µε φαξ (210.4917961) το ακόλουθο έντυπο εάν
επιθυµείτε να πληρώσετε µέσω πιστωτικής κάρτας
Ο-Η πελάτης πρέπει να είναι ιδιοκτήτης της κάρτας. Σε αντίθετη περίπτωση θς πρέπει να
αποστείλει (µέσω FAX) επιπλέον εξουσιοδότηση του κατόχου της Πιστωτικής Κάρτας (βλέπε
Γενικούς Όρους/Ειδικούς Όρους).
Σας γνωστοποιούµε ότι, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας για να σας ενηµερώσουµε και να
ζητήσουµε τη συγκατάθεσή σας για την διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Ο/Η:
•

Επίθετο: ..................................................................................

•

Όνοµα: ....................................................................................

•

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ..........................................................

•

Email: ………………………………………………………………………….………………………..

εξουσιοδοτώ την εταιρία «ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΓΥΡΩ» (VAGENAS Flowers Special Creations) που εδρεύει
επί της οδού Λαοδικείας 146 στη Νίκαια, να χρεώσει την πιστωτική µου κάρτα, µε τα παρακάτω
στοιχεία:
•

□ Visa

•

Ονοµατεπώνυµο στη κάρτα: ...................................................................

•

Αριθµός Κάρτας : …………………………………………………………………….........................

•

Ηµεροµηνία Λήξης : ................ (µήνας) ............. (έτος)

•

Τριψήφιος Αριθµός Ασφαλείας CVV2 * : ……………………….

•

Ποσό Χρέωσης: ..........€ ......................................................... (ολογράφος)

-

□

MasterCard

Η ανωτέρω χρέωση αφορά την αγορά …………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................
Η παραγγελία να σταλεί στη διεύθυνση : ........................................................... (Οδός)
.......................... (Αριθµός) ................................... (Περιοχή/∆ήµος), υπ’ όψην του/της:
...............................................................................................................................

Για την ταυτοπρωσοπία, αποστέλλω συνηµµένα:

□ Φωτοτυπία Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας

□ Φωτοτυπία ∆ιαβατηρίου

Ηµεροµηνία & Τόπος

Υπογραφή

--------------------

---------------------

Με την υπογραφή της παρούσας εξουσιοδότησης, δηλώνω ρητά ότι έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει
και έχω αποδεχτεί τους Όρους Χρέωσης.

*

Αριθµός CCV2: Tρία τελευταία ψηφία που αναγράφονται στην πίσω όψη της πιστωτικής κάρτας, πάνω
στην ταινία υπογραφής. Η συµπλήρωση αυτού του πεδίου αποδεικνύει ότι ο καταναλωτής έχει την κάρτα στα
χέρια του τη στιγµή της αγοράς. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό για την µεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση του
κατόχου της πιστωτικής κάρτας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση.

ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ
Οι Όροι Χρέωσης (εφεξής ως «Όροι») έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης
ανάµεσα σε κάθε πελάτη (εφεξής ως «Πελάτης») του site www.vagenas.gr και στην εταιρία
«ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΓΥΡΩ» (VAGENAS Flowers Special Creations), που έχει εταιρική έδρα στη διεύθυνση
Λαοδικείας 146, Νίκαια, Αττική, Ελλάδα (εφεξής αναφερόµενη ως Vagenas.gr ).
Αυτοί οι Όροι είναι οι µόνοι εφαρµόσιµοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός
εξαιρέσεων, διατυποµένων γραπτώς και µε σαφήνεια. Θεωρούµε πως αποδέχεστε πλήρως τους
Όρους κατόπιν ανάγνωσης αυτών:
I. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
•
•

•
•
•

Όλες οι παραγγελίες που δίδονται µέσω του www.vagenas.gr και η πληρωµή γίνεται
µέσω πιστωτικής κάρτας, αποτελούν αντικείµενο εξακρίβωσης εκ µέρους του Vagenas.gr
Αν ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δεν ταυτίζεται µε τον Πελάτη, τότε ο Πελάτης θα
πρέπει να αποστείλει µέσω FAX επιπλέον Εξουσιοδότηση του κατόχου της Πιστωτικής
Κάρτας, για χρέωση της κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνοµία,
Κ.Ε.Π. ή άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία.
Για την εγκυρότερη παράδοση της παραγγελίας χρειαζόµαστε πλήρη στοιχεία του
παραλήπτη (ονοµατεπώνυµο, οδό και αριθµό, πόλη και ταχ. κώδικα, τηλέφωνο).
Αυτή η εξουσιοδότηση είναι έγγυρη, έως την έγγραφη ακύρωσή της.
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται µια και µόνο φορά.

II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
•
•

•

•

•

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της χρέωσης πιστωτικής κάρτας, είναι
η γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων του πελάτη.
Όλα τα ζητούµενα προσωπικά στοιχεία, συλλέγονται προκειµένου να είναι δυνατή η
εκτέλεση της αιτούµενης παραγγελίας του Πελάτη. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται µετά
την εκτέλεση της παραγγελίας. H Vagenas.gr δεν αποθηκεύει τα στοιχεία του Πελάτη, σε
οποιαδήποτε βάση δεδοµένων.
Η διαχείρηση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του Πελάτη, διέπεται από τους
παρόντες όρους καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (Ν.
2472/1997) για την προστασία του ατόµου και την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως έχει συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π. ∆. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του
Ν. 2819/2000, όπως και το Νόµο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες
95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Η Vagenas.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόµους και διεθνείς συµβάσεις δεν
πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέµιτη χρήση. Τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη
χρησιµοποιούνται µόνο για τη εκτέλεση παραγγελιών και για την συλλογή οφειλόµενων
ποσών.
Εάν κάποιος Πελάτης ∆ΕΝ συµφωνεί µε τους όρους προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσει
την υπηρεσία αυτή.

III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•
•

Οι τιµές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ.
Η παραγγελία σας θα παραδοθεί στη διεύθυνση που θα µας έχετε υποδείξει µέσω αυτής
της εξουσιοδότησης χρέωσης.
Η Vagenas.gr θα σας ενηµερώσει για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.
Για παραγγελίες σε ειδικούς χώρους όπως νοσοκοµεία, λιµάνια, αεροδρόµια, νεκροταφεία
όπου η παράδοση δεν γίνεται πάντα στους παραλήπτες, αρκεί η υπογραφή του προσώπου
που παραλαµβάνει τα λουλούδια για να θεωρηθεί αυτή ως αποδεικτικό σωστής εκτέλεσης.

Λυπούµαστε για τη πιθανή ενόχληση που σας προξενούµε, ωστόσο αυτά τα µέτρα αποδεικνύουν
την θέλησή µας να προστατεύσουµε τους πελάτες µας από ενδεχόµενες απάτες µε χρήση
πιστωτικής κάρτας.

