
 

Όροι και προϋποθέσεις αγοράς φορτιστών και υπηρεσιών εγκατάστασης 

Η ΔΕΗ Α.Ε. προσφέρει την πώληση ή/και την εγκατάσταση οικιακών φορτιστών συσσωρευτών 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων (εφεξής το Προϊόν). Οι υπηρεσίες εγκατάστασης προσφέρονται μόνο 

συνοδευτικά της αγοράς συσκευής φόρτισης από τη ΔΕΗ Α.Ε. 

Για τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της συναλλαγής θα ενημερωθείτε αναλυτικά από εντεταλμένο 

υπάλληλο/συνεργάτη της ΔΕΗ ΑΕ. Εδώ θα βρείτε περιληπτικά τις βασικές πληροφορίες.  

Η παραγγελία του Προϊόντος γίνεται μέσω συμπλήρωσης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.deiblue.gr. Εφόσον εκδηλώσετε σχετικό ενδιαφέρον, θα 

επικοινωνήσει μαζί σας υπάλληλος/συνεργάτης της ΔΕΗ ΑΕ ο οποίος θα σας παρουσιάσει τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες εγκατάστασης, θα σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες 

σας και θα σας αποστέλλει την οικονομική προσφορά της ΔΕΗ ΑΕ.. 

Εάν επιθυμείτε μόνο την αγορά Προϊόντος θα υπογράφετε τη σχετική σύμβαση και θα πρέπει να 

καταβάλλετε το τίμημα εντός τριών ημερών με τραπεζική κατάθεση. Το Προϊόν θα σας 

αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό αναλόγως του αποθέματος των Προϊόντων και της 

διαθεσιμότητας παράδοσης. Η εγκατάσταση του Προϊόντος γίνεται με ευθύνη και επιμέλεια δική 

σας. 

Το Προϊόν παρέχεται με διετή εγγύηση του κατασκευαστή από την ημερομηνία έκδοσης του 

παραστατικού πώλησης. Οι όροι της εγγύησης του κατασκευαστή παραδίδονται εγγράφως στον 

Πελάτη.  

Εάν επιθυμείτε επιπλέον και την εγκατάσταση του Προϊόντος πρέπει να γνωρίζετε ότι πριν την 

οριστικοποίηση της προσφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει να 

προηγηθεί επίσκεψη επιθεώρησης εγκαταστάτη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι απαιτούμενες 

εργασίες και να εκτιμηθεί το τελικό κόστος για την εγκατάσταση του Προϊόντος από τη ΔΕΗ Α.Ε. Το 

κόστος της Επίσκεψης Επιθεώρησης Εγκατάστασης καταβάλλεται ανεξαρτήτως της τελικής 

συμφωνίας για την εγκατάσταση του Προϊόντος. Εν συνεχεία θα αποστέλλεται η τελική προσφορά 

της ΔΕΗ Α.Ε. για το Προϊόν και την παροχή της υπηρεσίας εγκατάστασης και θα πρέπει να 

υπογράψετε σχετική σύμβαση. 

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα παρέχει την υπηρεσία εγκατάστασης μέσω υπεργολάβου. Η υπηρεσία εγκατάστασης 

θα παρέχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό αναλόγως του 

αποθέματος των Προϊόντων και της διαθεσιμότητας των συνεργείων εγκατάστασης. 

Η ΔΕΗ Α.Ε παρέχει εγγύηση εγκατάστασης για 24 μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 

εγκατάστασης. 

Εάν αλλάξετε γνώμη και επιθυμείτε να μην παραλάβετε το προϊόν ή να το επιστρέψετε ή να μην 

παρασχεθεί η υπηρεσία εγκατάστασης έχετε το δικαίωμα που δίνει ο ν. 2251/1994 για 

υπαναχώρηση από την/τις σύμβαση/εις που έχετε υπογράψει, οπότε θα σας επιστραφεί και το ποσό 
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που έχετε καταβάλλει.  

Τα στοιχεία μας είναι: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ ΑΕ) ,ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 

10432, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 090000045 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων, ενόψει της πώλησης του Προϊόντος και της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, 

παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στον 

επίσημο ιστότοπό μας, www.dei.gr στο πεδίο https://www.dei.gr/el/dedomena-prosopikou-xaraktira/ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας, σχετικά με την πώληση των Προϊόντων και την 

παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα ή τυχόν παράπονά σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  sales.deiblue@dei.gr 
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