
Έντυπο Επιστροφής 

  Ονοματεπώνυμο  

 

 
  Τηλέφωνο         Email 

 

  Τα στοιχεία του επιστρεφόμενου προϊόντος : 

Κωδικός Χρώμα Νούμερο 

   

   

   

 

  Αιτία Επιστροφής  

 Ήταν μικρό ή μεγάλο το μέγεθος   Δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες μου  

 Παρέλαβα διαφορετικό προϊόν / μέγεθος  

 Παρέλαβα ελαττωματικό προϊόν  Άλλο __________________________ 

 

   Παρατηρήσεις 

 

Με την επιστροφή μου θα ήθελα :  

(παρακαλούμε συμπληρώστε έναν από τους παρακάτω πίνακες) 

1) Αλλαγή / Αντικατάσταση με το παρακάτω προϊόν: 

Κωδικός Χρώμα Νούμερο 

   

   

   

 

2) Να γίνει επιστροφή χρημάτων 

  IBAN 

  Τράπεζα 

  Όνομα Δικαιούχου 

 

- Διαβάστε στην πίσω σελίδα πληροφορίες για τη διαδικασία 

επιστροφής 

- Αποφύγετε κολλητικές ταινίες ή άλλα υλικά  απευθείας στις 

συσκευασίες. 

- Στείλτε το δέμα με ΕΛΤΑ COURIER και χρέωση παραλήπτη στην 

διεύθυνση: 

SAVE YOUR FEET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 

Θέση Μαγούλα  

ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου 

193 00 Ασπρόπυργος, Αττική Ελλάδα 

Τ.Θ. 50045 

+30 2169001458 

  



Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

Ετοιμάζετε το δέμα σας και εσωκλείετε μέσα σε αυτό το συμπληρωμένο έντυπο επιστροφής και 
την απόδειξη.  

Πηγαίνετε το δέμα στο πλησιέστερο κατάστημα ΕΛΤΑ COURIER και ζητήστε να αποσταλεί με 
χρέωση παραλήπτη πίσω στην εταιρεία μας.  

- Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση το κόστος αποστολής της αντικατάστασης σας είναι 
στα 4€ και χρεώνεται στην αντικαταβολή μόλις παραλάβετε το δέμα σας. 
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων το κόστος των μεταφορικών 4€ θα αφαιρεθεί 
από την επιστροφή που θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό σας. 
- Σε περίπτωση που παραλάβετε λάθος ή ελαττωματικό προϊόν η διαδικασία αντικατάστασης ή 
επιστροφής χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς. 

 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί πρώτα από την εταιρεία πριν προβούμε 

σε οποιαδήποτε ενέργεια. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται αφόρετα, με συνημμένες 
όλες τις ετικέτες και σε κατάσταση πώλησης σε διάστημα 14 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Κατά την προσπάθεια δοκιμής των υποδημάτων, 
βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με κάτι που μπορεί να αφήσει κάποιο σημάδι ή μυρωδιά, 
για παράδειγμα αρώματα, αποσμητικά, καπνός , ιδρώτας, δοκιμή σε λερωμένο πάτωμα. Δεν θα 

είμαστε σε θέση να δεχτούμε οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος στο οποίο θα υπάρχουν στοιχεία 
που δηλώνουν ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν τηρηθεί. Η διαδικασία αλλαγής συνήθως διαρκεί 5-7 

ημέρες. 
 

Σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, τα χρήματα θα εμφανιστούν στο λογαριασμό 
σας σε διάστημα 7-10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστροφής από εμάς. 

Συνιστούμε για δική σας διευκόλυνση, ώστε να μην υπάρχουν επιπλέον κρατήσεις από την 
τράπεζα, ο λογαριασμός που δίνετε να ανήκει σε τράπεζα Εθνική, Πειραιώς & ALPHA. 

 
Αντικατάσταση ή αλλαγή του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 

ζητούμενο προϊόν. Αν το προϊόν που θέλετε δεν υπάρχει, το τμήμα εξυπηρέτησης του e-shop θα 
επικοινωνήσει μαζί σας για να σας προσφέρει επιπλέον επιλογές. 

 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας anatomic-

footwear.com και επιλέξτε την κατηγορία: Εγγύηση – Επιστροφές. Μπορείτε επίσης να μας καλέστε 
στο +30 2169001458 ή να μας στείλετε e-mail στο info@anatomic-footwear.com 

 
 
 

 

*Για επιστροφές από το εξωτερικό* 

Oι επιστροφές πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με την υπηρεσία συστημένου δέματος του ταχυδρομείου. Μέσα 

στο δέμα πρέπει να περιλαμβάνεται και το έντυπο επιστροφής προϊόντων στο οποίο θα  αναφέρεται ο λόγος  

της επιστροφής και η απόδειξη. Η εταιρεία δεν παρέχει προπληρωμένα έντυπα επιστροφής, έτσι όταν κάνετε 

επιστροφή ενός προϊόντος είναι δική σας ευθύνη να φτάσει σε εμάς με ασφάλεια.  Σας συνιστούμε όταν κάνετε 

επιστροφές  με το ταχυδρομείο να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία των συστημένων επιστολών ή όποια υπηρεσία 

θεωρείτε πως εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων. Παρακαλούμε κρατήστε ασφαλή όλες τις 

αποδείξεις των ταχυδρομικών τελών μέχρι να λάβετε την επιστροφή χρημάτων από την εταιρία μας.  

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την παραγγελία σας! 

Μοιράσου τις φωτογραφίες σου με τα υποδήματα μας σε όλα τα 

κοινωνικά δίκτυα. 

     

www.anatomic-footwear.com 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε το σε περίπτωση αλλαγής ή επιστροφής. 

mailto:info@anatomic-footwear.com
http://www.anatomic-footwear.com/

