Θέλεις να επιστρέψεις κάτι; Ακολούθησε τα 3 απλά βηματα!
Είμαστε στην διάθεσή σου για οποιαδήποτε βοήθεια στο 218 218 9625
(Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 - 18:00)

1.

Καλέστε μας στο 218 218 9625
και ενημερώστε μας για την επιστροφή του προϊόντος.

2.

Συσκευάστε το δέμα με ασφάλεια και μη ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τη φόρμα
επιστροφής (έχοντας συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται)

3.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το υποκατάστημα της εταιρίας Courier που
επιθυμείτε για να περάσουν να παραλάβουν από τον χώρο σας το δέμα ή
επισκεφτείτε το κατάστημα της περιοχής σας και παραδώστε το εκεί. Σε
περίπτωση που πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν παρακαλούμε αποστείλετε
το προϊόν πίσω σε εμάς με την εταιρία που σας το παρέδωσε (ACS ή
Γενική Ταχυδρομική).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Μεσογείων 165, Μαρούσι Τ.Κ 15126

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αλλαγές σε προϊόντα γίνονται δεκτές εντός 14 εργάσιμων ημερών και μόνο αν δεν έχει ανοιχτεί
η εργοστασιακή συσκευασία.
Τα έξοδα των μεταφορικών επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό πρέπει
να επιστραφεί εντός 14 εργάσιμων ημερών και τα έξοδα μεταφορικών είναι δωρεάν.

Σημείωση 1: Όταν πρόκειται για αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος, μόλις το
παραλάβουμε το παραδίδουμε στον προμηθευτή μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι
έλεγχοι και να προβούμε στην αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος. Εφόσον
ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, γίνεται εκ νέου η αποστολή σε εσάς.

Σημείωση 2: Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε άμεση αγορά άλλου προϊόντος, μπορεί
να δημιουργηθεί πιστωτικό κουπόνι για να το χρησιμοποιήσετε σε επόμενη αγορά σας ή
να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων. Τα χρήματα επιστρέφονται είτε σε τραπεζικό
λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εσείς είτε στο μέσο με το οποίο είχε πληρωθεί η
παραγγελία σας (πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή Paypal). Σε όλους τους παραπάνω τρόπους
επιστροφής χρημάτων εκτός του Paypal τα χρήματα θα φανούν στον λογαριασμό σας
εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Επιστρέφω τον Κωδικό Προϊόντος ................................... στην ποσότητα ......... και επιθυμώ:
Την αλλαγή με το προϊόν ........................................
Την έκδοση πιστοτικοού κουπονιού
Την επιστροφή των χρημάτων στον Λογαρισμό μου

Αιτία Επιστροφής:
Στοιχεία Λογαριασμού Τραπέζης
Όνομα Δικαιούχου:
Όνομα Τραπέζης:
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού:
IBAN:
Υπογραφή:

