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Η πλατφόρμα είναι εύχρηστη και
προσιτή από κάθε είδους συσκευή. Οι
καταναλωτές μπορούν να συμπληρώνουν
το δελτίο καταγγελίας στην πλατφόρμα
ακολουθώντας τρία απλά βήματα.

✓

Η πλατφόρμα δίνει στους χρήστες τη
δυνατότητα να διευθετούν τις διαφορές
τους μόνο ηλεκτρονικά.

✓

Η πλατφόρμα είναι πολύγλωσση. Η
πλατφόρμα διαθέτει μεταφραστική

Το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει τις
απόψεις του ΕΚΚ Κύπρου και αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Επ’
ουδενί δεν πρέπει να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή του Consumers, Health, Agriculture and
Food Executive Agency(CHAFEA) ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή το CHAFEA δεν
επιδέχονται καμία ευθύνη για την οιανδήποτε χρήση των πληροφοριών,
οι οποίες περιέχονται στη παρούσα έκδοση.

στήριξη ώστε να είναι δυνατή η επίλυση
διαφορών μεταξύ μερών σε διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΥ
Συγχρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

LOREM IPSUM DOLOR AHMET
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Μέσω της πλατφόρμας, στην ιστοσελίδα
Έχετε πρόβλημα με αγορά που
πραγματοποιήσατε μέσω
διαδικτύου;
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
Consectetuer arcu ipsum ornare pe!entesque vehicula, in
vehicula diam, ornare magna erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula nulla pretium,
rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer
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lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra
sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id
vitae. Mauris pretium eget aliquet, lectus
tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero
senectus pulvinar. Etiam molestie lorem.

Donec
arcu risus diam amet sit. Congue tortor cursus risus
commodo
nisl, luctus
augue
https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ο vestibulum
καταναλωτής
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▾
συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο Η καταγγελία διαβιβάζεται από το σύστημα
προμηθευτή ποιός από τους
στον καταγγελλόμενο προμηθευτή.
αναγνωρισμένους φορείς εξωδικαστικής
C U R A B I T U R L A B O R E :!
$249.00
▾
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) θα αναλάβει
Donec, sed gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent,
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pede lorem eu. Posuere tempus porttitor odio urna et gravida,
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hasellus sed sit.
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ενημερώνουν
καταναλωτές
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suspendisse. Molestie eros leo placerat porttitor, et felis faucibus id
της απόφασής του.
urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. Nec etiam dui
accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.

Libero purus sodales mauris, eu
vehicula lectus velit nec velit

Nunc vel purus rhoncus magna
laoreet vestibulum

