
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

 
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
 

1. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Διακόσμησης και Ανακαίνισης Εσωτερικών Χώρων είναι: 
 

Α. Υπηρεσία Virtual Reality(VR) Experience αξίας 29,90€ 
 
Η υπηρεσία παρέχεται για κατοικίες έως 50 τ.μ. (δύο χώροι κατ’ ανώτατο όριο). 
 

Προγραμματίζεται ένα ραντεβού σε κατάστημα της Praktiker. Κατά τη 
διάρκεια του ραντεβού αυτού ο Πελάτης παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο της Praktiker τις διαστάσεις και φωτογραφίες του χώρου του και 
θα παραλάβει από το κατάστημα αυτό το υλικό που του παρέχεται στο πλαίσιο της 
παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Β. Υπηρεσία Total Design αξίας 99,90€ 
 
Η υπηρεσία παρέχεται για κατοικίες έκτασης έως 100τ.μ. 
 
Προγραμματίζονται δύο (2) ραντεβού, το πρώτο στο χώρο του Πελάτη  και το δεύτερο 
σε κατάστημα της Praktiker Hellas. 
Το πρώτο ραντεβού αφορά την επιμέτρηση του χώρου του πελάτη, ενώ το δεύτερο 
ραντεβού την παρουσίαση της μελέτης διακόσμησης όπου και θα παραλάβει από 
το κατάστημα αυτό το υλικό που του παρέχεται στο πλαίσιο της παροχής της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Γ. Υπηρεσία Premium Design αξίας 199€ 
 
Η υπηρεσία παρέχεται για κατοικίες έκτασης έως 150τ.μ. 

Προγραμματίζονται δύο (2) ραντεβού, το πρώτο στο χώρο του Πελάτη  και το δεύτερο 
σε κατάστημα της Praktiker Hellas. 
Το πρώτο ραντεβού αφορά την επιμέτρηση του χώρου του πελάτη, ενώ το δεύτερο 
ραντεβού την παρουσίαση της μελέτης διακόσμησης όπου και θα παραλάβει από το 
κατάστημα αυτό το υλικό που του παρέχεται στο πλαίσιο της παροχής της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 

 
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται για: 

i. Εσωτερικούς Χώρους κατοικιών Εντός του Νομού Αττικής, εξαιρουμένης 
της Περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής, χωρίς τη χρέωση επιπλέον 
εξόδων μετακίνησης. 

ii.  Εσωτερικούς Χώρους κατοικιών πλησίον του Νομού Αττικής (και πάντως 
όχι σε νήσους): Εξετάζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα εξυπηρέτησής 
τους. 



iii. Εσωτερικούς Χώρους κατοικιών ευρισκόμενους σε απόσταση έως και 
τριάντα (30 km) χιλιόμετρα από τα καταστήματα Praktiker Hellas, οι 
οποίοι βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, στη νήσο 
Ρόδο και στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης χωρίς τη χρέωση επιπλέον εξόδων 
μετακίνησης. 

iv. Εσωτερικούς Χώρους κατοικιών ευρισκόμενους σε απόσταση άνω των 
τριάντα (30 km) χιλιομέτρων από τα καταστήματα Praktiker Hellas, οι 
οποίοι βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, στη νήσο 
Ρόδο και στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης με χρέωση εξόδων μετακίνησης 
σαράντα λεπτά του Ευρώ (0,40)  ανά χλμ. Ως σημείο μηδέν (0) για τον 
υπολογισμό της χρέωσης προσμετρείται το σημείο που απέχει τριάντα 
χλμ (30 km) από το κατάστημα της Praktiker Hellas και χρεώσιμη 
απόσταση είναι μόνο η απόσταση που μεσολαβεί από το 
προαναφερόμενο σημείο μηδέν (0) έως την κατοικία του Πελάτη.  

v. Σε Εσωτερικούς Χώρους κατοικιών ευρισκόμενους σε νησιά που 
βρίσκονται κοντά στις αναφερόμενες υπό iii, iv, περιοχές δεν παρέχεται 
η σχετική Υπηρεσία (ούτε με τη χρέωση εξόδων μετακίνησης). 

 Ο υπολογισμός των ως άνω αποστάσεων, γίνεται με τη χρήση Google Maps.  
 Ο πελάτης επιπλέον των εξόδων μετακίνησης καταβάλλει και την πλήρη αξία των 

διοδίων τελών, στις περιπτώσεις ii, iv. 
 Την πλήρη αξία των τυχόν επιπλέον εξόδων (έξοδα μετακίνησης & τέλη διοδίων) 

στις περιπτώσεις ii και iv, την καταβάλλει ο Πελάτης μαζί με την πλήρη αξία της 
Υπηρεσίας, εξοφλώντας τα σχετικά φορολογικά παραστατικά. 

 
2. Η παραλαβή και υπογραφή των γενικών όρων της συναλλαγής από τον Πελάτη 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας.  
 

3. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές των πακέτων υπηρεσίας.  
 

4. Δεν γίνονται δεκτές ανταλλαγές των πακέτων υπηρεσίας ή συνδυασμός τους με άλλες 
προσφορές της Praktiker Hellas ή με χρήματα. 

 


