
Ευχαριστούμε
για την παραγγελία σας

@myefterpi_com

Μοιραστείτε τις ιστορίες σας με
κατασκευές και κοσμήματα myEfterrpi 

σε όλα τα social media.

Κάτι δεν πήγε καλά;
Συμπληρώστε αυτό το έντυπο για αλλαγή ή επιστροφή



Στοιχεία Παραγγελίας

Στοιχεία Επιστρεφόμενου Προϊόντος:

Αιτία Επιστροφής*

Παρατηρήσεις

Ονοματεπώνυμο*

Ημερομηνία Παραγγελίας Αριθμός Παραγγελίας*

Τηλέφωνο*

Ήταν μικρό ή μεγάλο

E-mail

Παρέλαβα λάθος/ ελαττωματικό προϊόν Άλλο

∆εν ικανοποίησε τις προσδοκίες μου

Όνομα ΠροϊόντοςΚωδικός



Με την επιστροφή μου θα ήθελα*

(παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝ από τους παρακάτω πίνακες)

1) Αλλαγή / Αντικάσταση με το παρακάτω προϊόν:

Όνομα ΠροϊόντοςΚωδικός

2) Να γίνει επιστροφή χρημάτων

ΙΒΑΝ

Τράπεζα

Όνομα ∆ικαιούχου

Α.Φ.Μ.

- Συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία με αστεράκι.

- ∆ιαβάστε στην πίσω σελίδα πληροφορίες για τη διαδικασία 
επιστροφής.

-Στείλτε το δέμα με Γενικής Ταχυδρομική και χρέωση παραλήπτη** 
(βλέπετε πίσω στην ενότητα “Τρόπος Επιστροφής”) στη διεύθυνση:

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 6, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 546 22

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: MY EFTERPI



Χρήσιμες Πληροφορίες

Τρόπος Επιστροφής

Όλα τα προϊόντα ή τα μέρη τους πρέπει να επιστρέφονται χωρίς εκδορές ή χτυπήματα 
όπως επίσης και η συσκευασία, το κιβώτιο και τα περιεχόμενα της να είναι ακριβώς 
όπως την παραλάβατε, να περιέχει ότι σας έχουμε αποστείλει και να είναι πολύ καλά 
πακεταρισμένο για την ασφάλεια της αποστολής και σε κατάσταση πώλησης σε διάστημα 
έως 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. ∆ε θα 
είμαστε σε θέση να δεχτούμε οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος στο οποίο υπάρχουν 
στοιχεία που δηλώνουν ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν τηρηθεί.

Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων, παρακαλείσθε να δηλώσετε λογαριασμό iban 
ALPHA BANK τράπεζας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα επιβαρύνεστε με το κόστος 
των διατραπεζικών προμηθειών.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν πάντα τον αποστολέα, εκτός αν ο λόγος της 
επιστροφής οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος της εταιρείας μας ( λάβατε λάθος ή 
ελαττωματικό προϊόν).

Η διαδικασία αντικατάστασης διαρκεί 5-7 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα πάντα με το 
ελλάτωμά ή το χρόνο που χρειάζεται για να επιδιορθωθεί.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο και χρειάζεται να επανακατασκευαστεί, θα σας ενημερώσουμε 
για το χρόνο που απαιτείται ανάλογα αν πρόκειται για κόσμημα ή κατασκευή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ καλέστε μας στο +30 231 601 6741 ή στείλτε 
μας email στο info@myefterpi.com.

Ετοιμάζετε το δέμα σας και συμπεριλαμβάνετε σε αυτό την απόδειξη αγοράς καθώς και 
το έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω 
σύνδεσμο ή να χρησιμοποιήσετε αυτό που θα βρείτε στο πακέτο σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο εύθραυστο αντικείμενο παρακαλώ να 
κάνετε μια ασφαλή συσκευασία όπως αυτή που το παραλάβατε.

Πηγαίνετε το δέμα στο πλησιέστερο κατάστημα Ταχυμεταφορών της Γενικής 
Ταχυδρομικής και ζητάτε να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση με δική σας χρέωση:

Ευτέρπη Κοκκίτου
my Efterpi  
Αλεξάνδρου Σβώλου 6, 546 22 
Θεσσαλονίκη  
(+30) 231 601 6741

Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή του προϊόντος, και ελέγξουμε ότι πληροί τις 
προυποθέσεις επιστροφής, θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή με e-mail για την πορεία 
του.


