
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Α) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που 
αναφέρονται σε αυτό το έντυπο. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ E-SHOP :  

NANADOO 
Μητροπολίτη Παντελεήμονος 1γ  
54250  
Χαριλάου 
Θεσσαλονίκη  
 

Β) Συμπληρώστε τα στοιχεία και τις 
λεπτομέρειες που σας ζητούνται 

Γ) Πακετάρετε τα προϊόντα που θέλετε να 
επιστρέψετε 

Δ) Στείλτε τα προϊόντα στη διεύθυνση: 

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : 

Όνομα Πελάτη : 

Αριθμός Παραγγελίας : 

Κωδικός Είδους  Ποσότητα Τιμή Αιτία Επιστροφής 

    

    

    

    

    

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : 

Κωδικός Είδους Ποσότητα Χρώμα Μέγεθος 

    

    

    

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ : 

IBAN  

Όνομα Τράπεζας  

Όνομα Δικαιούχου  

 

 

 

 

 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Μπορείτε να μας επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν, αρκεί να βρίσκεται στην αρχική του 

κατάσταση , εντος 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε.  Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να  περιλαμβάνεται στο δέμα,  συμπληρωμένο το παρόν  έντυπο 

επιστροφής και  η απόδειξη αγοράς.  Το προϊόν θα πρέπει να είναι στην αρχική του 

κατάσταση , να μην έχει αφαιρεθεί καμία ετικέτα, όπως και να μην λείπει και να μην έχει 

υποστεί καμία τροποποίηση η συνοδευτική τους συσκευασία , η οποία αποτελεί μέρος του 

προϊόντος.   

Η αποστολή του δέματος γίνεται αποκλειστικά με  Γενική Ταχυδρομική με δική μας χρέωση 

για την Ελλάδα. Τα έξοδα μεταφοράς της αλλαγής είναι …….€  και τα χρεώνεστε με την 

παραλαβή του νέου δέματος.  

Στα μαγιό για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή τους , θα πρέπει να μην έχει  αφαιρεθεί  η  

ταινία υγιεινής . 

 Στα σκουλαρίκια δεν πραγματοποιούνται αλλαγές για λόγους υγιεινής. 

 Στο ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ σας δίνονται οι εξής εναλλακτικές:  

Αντικατάσταση:   Θα κάνουμε  το καλύτερο δυνατό για να σας αντικαταστήσουμε το προϊόν 

που μας επιστρέψατε , είτε με το μέγεθος που θα είναι κατάλληλο για εσάς, είτε με ένα 

άλλο προϊόν από την collection μας,  εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε πριν την αποστολή της επιστροφής σας  να μας 

ενημερώσετε  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email )  για την επιθυμία 

αντικατάστασής του Προϊόντος . Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω 

μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 

προσφέροντάς σας εναλλακτικές λύσεις.  

Εφόσον έχετε επιλέξει  νέο προϊόν που θέλετε  να σας αποστείλουμε και το προϊόν είναι 

ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αρχική του αγορά, αποστέλλουμε το νέο προϊόν στην 

διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει . Εάν  υπάρχει διαφορά στην τιμή του νέου προϊόντος, 

η πληρωμή αυτή γίνεται  με αντικαταβολή κατά την παράδοση. 

Επιστροφή Χρημάτων 

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται δεκτή με αφαιρούμενο το ποσό των μεταφορικών, μόνο 

εφόσον ο πελάτης ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία και δεν έχει μείνει 

ευχαριστημένος. 

 Στα εκπτωτικά προϊόντα δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή χρημάτων. 

Υπογραφή 

 

 

 


