
Έντυπο επιστροφής /αλλαγής προϊόντων
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες στην πίσω όψη της σελίδας, 

συμπληρώστε το παρόν έντυπο και τοποθετείστε το στο δέμα.

2. Εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων:
• Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων για επιστροφή χρημάτων είναι δικά σας. Ωστόσο, 

σε περίπτωση που δε βρείτε χαμηλότερο κόστος των 5€ για να μας επιστρέψετε το 
δέμα πίσω, μπορείτε να κάνετε την επιστροφή είτε με ΕΛΤΑ Κούριερ είτε με Γενική 
Ταχυδρομική με χρέωση δική μας και θα σας επιστραφούν 5€ λιγότερα από την αξία 
των προϊόντων.

• Εάν πληρώσατε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, η επιστροφή θα γίνει μέσω της κάρτας 
σας.

• Εάν πληρώσατε με αντικαταβολή, η επιστροφή θα γίνει με τραπεζική μεταφορά σε 
λογαριασμό που θα μας υποδείξετε:

Τράπεζα:______________________________________________________

Όνομα Δικαιούχου: ______________________________________________

IBAN:

G R

Αριθμός προϊόντος (θα το βρείτε στην καρτέλα “Πληροφορίες προϊόντος”) Μέγεθος

1.

2.

3.

4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις προϊόντων

Αριθμός Παραγγελίας:  FO-

Όνομα __________________________Επίθετο_____________________________ 

Τηλέφωνο________________________

Λόγος Επιστροφής _______________________________________________

1. Εάν επιθυμείτε αλλαγή συμπληρώστε στον πίνακα τα προϊόντα που θέλετε να 
παραλάβετε για την αλλαγή σας.

https://www.sportdepot.gr/pages/reclamations-620

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΌΥΣ
ΌΡΌΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΌΥ ΑΦΌΡΌΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ ΕΔΩ:

(ξεκινάει με FO- ή SO-)



Έντυπο επιστροφής /αλλαγής προϊόντων
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, συμπληρώστε το παρόν έντυπο και 

τοποθετείστε το στο δέμα.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να 
υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των 
προϊόντων, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόδειξης. 

• Εάν πρόκειται για παπούτσια, παρακαλούμε να τοποθετήσετε το κουτί σε μια επιπλέον 
σακούλα, έτσι ώστε να μην καταστραφεί από τα αυτοκόλλητα της Courier.

• Για αλλαγή στέλνετε τα προϊόντα είτε με ΕΛΤΑ Κούριερ είτε με Γενική Ταχυδρομική, με 
χρέωση δική μας. Κατά την παραλαβή των νέων προϊόντων θα χρεωθείτε 5€ έξοδα 
αποστολής. 

• Η διεύθυνση στην οποία θα στείλετε το δέμα είναι η εξής: 

Sport Depot - On-line store Limani Center,
26ης Οκτωβρίου 43, 54627 Θεσσαλονίκη,

+302311181242

ΔΕΚΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

• Το προϊόν που μας αποστέλλετε και η συσκευασία του να βρίσκονται στην αρχική τους 
κατάσταση. 

• Να μην έχουν αφαιρεθεί τα ειδικά καρτελάκια. 
• Το δέμα της επιστροφής πρέπει να περιλαμβάνει το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

συμπληρωμένο και την αντίστοιχη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.

Για διαγωνισμούς, δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις, ακολουθήστε μας εδώ:

Facebook

www.facebook.com/
sportdepot.greece

www.instagram.com/
sportdepot.gr

www.youtube.com/
SPORTDEPOTGR

Instagram YouTube


