
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ "2=3 ΑΓΟΡΑΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
BRILLE ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΤΟ 3Ο  ΔΩΡΕΑΝ“ 

Η καμπάνια "2=3 ΑΓΟΡΑΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BRILLE ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΤΟ 3Ο  
ΔΩΡΕΑΝ " θα διαρκέσει από 04.08.2022 έως και 31.08.2022.  

Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα Brille σε κανονική, μη 
μειωμένη τιμή. Λαμβάνεις δωρεάν το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή. Η τελική 
έκπτωση εφαρμόζεται αναλογικά στα τρία στοιχεία. Η καμπάνια ισχύει στο 

κατάστημα SPORT DEPOT Thessaloniki Mega Store και online στο 
www.sportdepot.gr. 

 

ONLINE 

Όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια θα 

φέρουν την ένδειξη "&" για την προωθητική ενέργεια mix & match. 

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών σας. Η 

τελική έκπτωση εφαρμόζεται αναλογικά στα τρία στοιχεία. 

 

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Όλο το απόθεμα θα φέρει την ένδειξη 2=3. Η έκπτωση θα 
εμφανιστεί απευθείας στο ταμείο. Η τελική έκπτωση θα 
εφαρμοστεί αναλογικά στα τρία στοιχεία. Για τη διευκόλυνσή σας, 
μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν από τους συμβούλους 
πωλήσεών μας ή κατευθείαν στο ταμείο του καταστήματος. 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ "2=3 ΑΓΟΡΑΣΕ ΔΥΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΔΩΡΕΑΝ". 
 

Δυνατότητα επιστροφής προϊόντων που αγοράσατε κατά τη διάρκεια της προσφοράς 
γίνεται δεκτή εντός 30 ημερών. Τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, 

στην αρχική τους συσκευασία, με τις αρχικές ετικέτες, συνοδευόμενα από τα 
πρωτότυπα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το SPORT DEPOT. 

 
Η επιστροφή μπορεί να γίνει ως εξής: 
- στο κατάστημα SPORT DEPOT (για αγορές από το κατάστημα), όπου αν το 
επιστρεφόμενο προϊόν είναι αποδεκτό για επιστροφή, μπορείτε να το 
αντικαταστήσετε με άλλο προϊόν ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων με δωροκάρτα. Η 
αντικατάσταση με ένα νέο προϊόν μάρκας Brille πρέπει να είναι της ίδιας ή 
μεγαλύτερης αξίας, καθώς η διαφορά δεν επιστρέφεται. Η δωροκάρτα θα χρεωθεί 
με το ποσό του επιστρεφόμενου προϊόντος στο οποίο είχε προηγουμένως 
εφαρμοστεί η αναλογική έκπτωση. 
- στο κατάστημα SPORT DEPOT (για online αγορές), όπου αν το επιστρεφόμενο 
προϊόν είναι αποδεκτό για επιστροφή, μπορείτε να το αντικαταστήσετε άμεσα με άλλο 
προϊόν Brille ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων. 
 

http://www.sportdepot.g/


- με courier στα κεντρικά γραφεία της SPORT DEPOT - η αποστολή πρέπει να 
πληροί τους ίδιους όρους και να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο έντυπο 
επιστροφής. Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει εσάς, εκτός εάν τα προϊόντα που 
παραλάβατε δεν αντιστοιχούν σε αυτά που παραγγείλατε και το σφάλμα οφείλεται σε 
δική μας υπαιτιότητα. 
 
… 
Διεύθυνση: 

Limani Center, 26ης Οκτωβρίου 43, 

54627 Θεσσαλονίκη, On-line store 

... 
 
Η επιστροφή χρημάτων ολοκληρώνεται εντός 14 ημερών, ανάλογα με τον τρόπο που 
έχει γίνει η πληρωμή. Η επιστροφή για πληρωμές με αντικαταβολή θα γίνεται με 
τραπεζική μεταφορά και για πληρωμές με κάρτα μέσω του τραπεζικού συστήματος 
καρτών. 
… 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  

 

Σας ευχαριστούμε και καλές αγορές! 
SPORT DEPOT 

 
 


