
ONOMA ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ENTYΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Α)Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη σελίδα
Β)Συμπλρώστε τα στοιχεία που σας 
ζητούνται
Γ)Πακετάρετε τα προϊόντα που θέλετε 
να επιστρέψετε
Δ)Στείλτε τα προϊόντα στη διεύθυνση:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ε-SHOP
boogie.gr

Χρήστος Τασκούδης
Λεοφόρος Στρατού 8 , Τ.Κ.: 546 40

Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 859 409

Κωδικός παραγγελίας:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όνομα πελάτη:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Δε μου ταίριαξε

Ελαττωματικό 
προϊόν

Λάθος νούμερο

Λάθος κωδικός

Άλλο:..................
............................

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ EUROBANK)

IBAN

ONOMA ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός 14 ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής της.

Για λόγους υγιεινής η εταιρεία μας δεν δέχεται επιστροφές μαγιό, κολάν, κορμάκια, καλσόν και
κοσμήματα, εκτός εάν είναι ελαττωματικά. Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες 
της εταιρείας μας υπόκεινται σε σχολαστικό έλεγχο.

 Χρέωση μεταφορικών επιστροφής: Το κόστος επιστροφής και αντικατάστασης σε όλα τα 
προϊόντα το αναλαμβάνει το boogie.gr, το οποίο προϋποθέτει και την συμμόρφωση στα παρακάτω:

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στη αρχική του κατάσταση και να μην έχουν αφαιρεθεί οι
ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (π.χ. προστατευτικά, καρτελάκια, ετικέτες). Θα πρέπει το προϊόν 
να συνοδεύεται από το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ και από την αντίστοιχη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ.
Η επιστροφή θα γίνει δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισής της εταιρείας.

Στο ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ σας δίνονται οι εξής εναλλακτικές:

Αντικατάσταση: Η εταιρεία μας θα κάνει το καλύτερο  δυνατό για να σας αντικαταστήσει το
προϊόν που μας επιστρέψατε είτε το προϊόν αυτό κριθεί ελαττωματικό (ίδιος κωδικός, δυνατότητα
αλλαγής μεγέθους ή χρώματος), είτε σας έχει αποσταλεί λάθος κωδικός, είτε το μέγεθος δεν είναι
κατάλληλο για εσάς. 
Μόλις λάβουμε την επιστροφή σας θα σας αποστείλουμε ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ με την αξία του
προϊόντος το οποίο επιστρέψατε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη νέα αγορά σας,
συμπληρώνοντας απλά το κουπόνι στο τελευταίο βήμα της νέας παραγγελίας σας.
Θα ειδοποιηθείτε γι' αυτό μέσω e-mail, viber ή sms.
Αν αντιμετωπίζεται οποιδήποτε δυσκολία με την παραπάνω διαδικασία, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (2311 243 633).

Επιστροφή χρημάτων: Η επιστροφή των χρημάτων ολοκληρώνεται εντός 20 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν, αφού πρώτα αφαιρεθούν € 5,00 από την
αξία του προϊόντος που επεστράφη.

Ευχαριστούμε για την προτίμηση!


