
Έντυπο Επιςτροφήσ 

  Ονοματεπώνυμο  

 

 
  Τηλέφωνο         Email 

 

  Τα ςτοιχεία του επιςτρεφόμενου προϊόντοσ : 

Κωδικόσ Χρώμα Νοφμερο 

   

   

   

 

  Αιτία Επιςτροφήσ  

 Ήταν μικρό ι μεγάλο το μζγεκοσ   Δεν ικανοποίθςε τισ προςδοκίεσ μου  

 Παρζλαβα διαφορετικό προϊόν / μζγεκοσ  

 Παρζλαβα ελαττωματικό προϊόν  Άλλο __________________________ 

 

   Παρατηρήςεισ 

 

Με την επιςτροφή μου θα ήθελα :  

(παρακαλοφμε ςυμπλθρώςτε ζναν από τουσ παρακάτω πίνακεσ) 

1) Αλλαγή / Αντικατάςταςη με το παρακάτω προϊόν: 

Κωδικόσ Χρώμα Νοφμερο 

   

   

   

 

2) Να γίνει επιςτροφή χρημάτων 

  IBAN 

  Σράπεηα 

  Όνομα Δικαιοφχου 

 

- Διαβάςτε ςτθν πίςω ςελίδα πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία 

επιςτροφισ 

- Αποφφγετε κολλθτικζσ ταινίεσ ι άλλα υλικά  απευκείασ ςτισ 

ςυςκευαςίεσ. 

- τείλτε το δζμα με ΕΛΣΑ COURIER και χρζωςθ παραλιπτθ ςτθν 

διεφκυνςθ: 

SAVE YOUR FEET ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι.Κ.Ε 

Θζςθ Μαγοφλα  

ΒΙ.ΠΕ Αςπροπφργου 

193 00 Αςπρόπυργοσ, Αττικι Ελλάδα 

Σ.Θ. 50045 

+30 2169001458 

  



Χρήςιμεσ Πληροφορίεσ 
 

Ετοιμάηετε το δζμα ςασ και εςωκλείετε μζςα ςε αυτό το ςυμπλθρωμζνο ζντυπο επιςτροφισ και 
τθν απόδειξθ.  

Πθγαίνετε το δζμα ςτο πλθςιζςτερο κατάςτθμα ΕΛΣΑ COURIER και ηθτιςτε να αποςταλεί με 
χρζωςθ παραλιπτθ πίςω ςτθν εταιρεία μασ.  

- ε περίπτωςθ που επικυμείτε αντικατάςταςθ το κόςτοσ αποςτολισ τθσ αντικατάςταςθσ ςασ είναι 
ςτα 3€ και χρεώνεται ςτθν αντικαταβολι μόλισ παραλάβετε το δζμα ςασ. 
- ε περίπτωςθ που επικυμείτε επιςτροφι χρθμάτων το κόςτοσ των μεταφορικών 3€ κα αφαιρεκεί 
από τθν επιςτροφι που κα πραγματοποιθκεί ςτο λογαριαςμό ςασ. 
- ε περίπτωςθ που παραλάβετε λάκοσ ι ελαττωματικό προϊόν θ διαδικαςία αντικατάςταςθσ ι 
επιςτροφισ χρθμάτων κα πραγματοποιθκεί χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για εςάσ. 

 
ε οποιαδιποτε περίπτωςθ το προϊόν πρζπει να ελεγχκεί πρώτα από τθν εταιρεία πριν προβοφμε 

ςε οποιαδιποτε ενζργεια. Όλα τα προϊόντα πρζπει να επιςτρζφονται αφόρετα, με ςυνθμμζνεσ 
όλεσ τισ ετικζτεσ και ςε κατάςταςθ πώλθςθσ ςε διάςτθμα 14 εργάςιμων θμερών από τθν 

θμερομθνία παραλαβισ τθσ παραγγελίασ. Κατά τθν προςπάκεια δοκιμισ των υποδθμάτων, 
βεβαιωκείτε ότι δεν ζρχονται ςε επαφι με κάτι που μπορεί να αφιςει κάποιο ςθμάδι ι μυρωδιά, 
για παράδειγμα αρώματα, αποςμθτικά, καπνόσ , ιδρώτασ, δοκιμι ςε λερωμζνο πάτωμα. Δεν κα 

είμαςτε ςε κζςθ να δεχτοφμε οποιαδιποτε επιςτροφι προϊόντοσ ςτο οποίο κα υπάρχουν ςτοιχεία 
που δθλώνουν ότι αυτζσ οι οδθγίεσ δεν ζχουν τθρθκεί. Η διαδικαςία αλλαγισ ςυνικωσ διαρκεί 5-7 

θμζρεσ. 
 

ε περίπτωςθ που ηθτιςετε επιςτροφι χρθμάτων, τα χριματα κα εμφανιςτοφν ςτο λογαριαςμό 
ςασ ςε διάςτθμα 7-10 εργάςιμων θμερών από τθν παραλαβι τθσ επιςτροφισ από εμάσ. 

υνιςτοφμε για δικι ςασ διευκόλυνςθ, ώςτε να μθν υπάρχουν επιπλζον κρατιςεισ από τθν 
τράπεηα, ο λογαριαςμόσ που δίνετε να ανικει ςε τράπεηα Εκνικι, Πειραιώσ & ALPHA. 

 
Αντικατάςταςθ ι αλλαγι του προϊόντοσ μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει διακεςιμότθτα ςτο 

ηθτοφμενο προϊόν. Αν το προϊόν που κζλετε δεν υπάρχει, το τμιμα εξυπθρζτθςθσ του e-shop κα 
επικοινωνιςει μαηί ςασ για να ςασ προςφζρει επιπλζον επιλογζσ. 

 
Για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία παρακαλώ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ anatomic-

footwear.com και επιλζξτε τθν κατθγορία: Εγγφθςθ – Επιςτροφζσ. Μπορείτε επίςθσ να μασ καλζςτε 
ςτο +30 2169001458 ι να μασ ςτείλετε e-mail ςτο info@anatomic-footwear.com 

 
 
 

 

*Για επιςτροφζσ από το εξωτερικό* 

Oι επιςτροφζσ πρζπει να γίνουν αποκλειςτικά με τθν υπθρεςία ςυςτθμζνου δζματοσ του ταχυδρομείου. Μζςα 

ςτο δζμα πρζπει να περιλαμβάνεται και το ζντυπο επιςτροφισ προϊόντων ςτο οποίο κα  αναφζρεται ο λόγοσ  

τθσ επιςτροφισ και θ απόδειξθ. Η εταιρεία δεν παρζχει προπλθρωμζνα ζντυπα επιςτροφισ, ζτςι όταν κάνετε 

επιςτροφι ενόσ προϊόντοσ είναι δικι ςασ ευκφνθ να φτάςει ςε εμάσ με αςφάλεια.  ασ ςυνιςτοφμε όταν κάνετε 

επιςτροφζσ  με το ταχυδρομείο να χρθςιμοποιείτε τθν υπθρεςία των ςυςτθμζνων επιςτολών ι όποια υπθρεςία 

κεωρείτε πωσ εξαςφαλίηει τθν αςφαλι μεταφορά των προϊόντων. Παρακαλοφμε κρατιςτε αςφαλι όλεσ τισ 

αποδείξεισ των ταχυδρομικών τελών μζχρι να λάβετε τθν επιςτροφι χρθμάτων από τθν εταιρία μασ. 

 

 

 

 

 

Σας εσταριστούμε πολύ για την παραγγελία σας! 

Μοιράςου τισ φωτογραφίεσ ςου με τα υποδιματα μασ ςε όλα τα 

κοινωνικά δίκτυα. 

     

www.anatomic-footwear.com 

 

 

 

 

 

Σσμπληρώστε το σε περίπτωση αλλαγής ή επιστρουής. 

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

