Αριθμός παραγγελίας..................
Όνομα....................................................Επίθετο.....................................................................
Διεύθυνση ............................................................Περιοχή/πόλη......................................../..........................
Τκ....................Τηλέφωνο ................................................Email.......................................................................
* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Συμπληρώστε την επιλογή που θέλετε:
Tο νούμερο του προϊόντος που επέλεξα ήταν λάθος και επιθυμώ να το αλλάξω με το (...................)
Eπιθυμώ αλλαγή προϊόντος με κάποιο άλλο:
ο κωδικός του νέου προϊόντος που επιθυμώ είναι ο (.............................) σε μέγεθος (.........................)
Eπιθυμώ υπαναχώρηση προϊόντος
•
Αφού συμπληρώσετε τα παραπάνω στοιχεία στέλνετε το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε ή να αλλάξετε
μαζί με το έντυπο αλλαγής/υπαναχώρησης στην διεύθυνση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 90,Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54627 εντός 14
ημερών με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ.
Η εταιρία μας αφού παραλάβει το προϊόν και αφού αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις για αλλαγή/υπαναχώρηση
θα αντικαταστησει και θα στειλει το νέο προϊόν αμμεσα(ανάλογα πάντα με την διαθεσιμότητα νέου προϊόντος).
ΕΛΛΑΔΑ :
•
Για την επιστροφή του προϊόντος το κόστος εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον αγοραστή.
•
Για αλλαγή του προϊόντος και αποστολή του νέου το κόστος εξόδων αποστολής ανέρχεται στα 4€ (αφού
σταλθεί με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ) και επιβαρύνει τον αγοραστή κατά την παραλαβή του προϊόντος
αλλαγής.διαφορετικα μπορείτε να το επιστρέψετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιθυμείτε με δίκη σας χρέωση και
και όταν παραλάβετε το νέο προϊόν αλλαγής πληρώνεται 4€ τα έξοδα αποστολής.
ΚΥΠΡΟ :
Για επιστροφή/υπαναχώρηση προϊόντος τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.
•
Μέχρι την ώρα που το προϊόν θα φτάσει στην εταιρία μας βρίσκεται στην δίκη σας ευθύνη όποτε είναι
σημαντικό να φροντίσετε για την ασφαλή μεταφορά του ώστε να μην υπάρχει τυχόν ζημιά του προϊόντος αλλαγής/
υπαναχώρησης και ως εκ τούτου αδυναμία αλλαγής/υπαναχώρησης.
•
Oι προσφορές δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται παρά μόνο σε ότι αφορά το νούμερο.
•
Για να γίνει δεκτή η αλλαγή/υπαναχώρηση προϊόντος διαβάστε τους όρους επιστροφής/υπαναχώρησης.
•
Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να μας καλέσετε στο τμήμα εξυπηρέτησης της PRIMOLUPO
6940972126 (ώρες επικοινωνίας 10:00 - 14:00) ή μπορείτε να μας στείλετε email στο info@primolupo.gr

