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Χρησιμοποιούμε μόνο 100% ανακυκλωμένο χαρτί για ένα καλύτερο αύριο ...ΣΗΜΕΡΑ!  

 
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
   Αντικατάσταση /  

Επιστροφή χρημάτων 
   Αντικατάσταση /  

Επιστροφή χρημάτων 
   Αντικατάσταση /  

Επιστροφή χρημάτων 
   Αντικατάσταση /  

Επιστροφή χρημάτων 
   Αντικατάσταση /  

Επιστροφή χρημάτων 
 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
   
   
   
   
   

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

IBAN  
Όνομα Τραπέζης  
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου  

 



 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το σύνολο ή μέρος των προϊόντων της Παραγγελίας σας, εντός 14 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.  

Στην περίπτωση αυτή, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Σε περίπτωση παρόδου 
της προθεσμίας αυτής, χάνετε κάθε σχετικό δικαίωμα. 

Για την επιστροφή των προϊόντων, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς 
επιστροφή είναι:  
Ideales Factory 
Οδός Ιωάννη Ντάρα,  
Λόφος Κύριλλου 
193 00 – Ασπρόπυργος 
Τηλ. 2105571490 

 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 
Για την επιστροφή προϊόντος που αγοράσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα πρέπει να 
μεριμνήσετε ώστε: 

● Το προϊόν να βρίσκεται εντός της αρχικής του συσκευασίας και στην ίδια κατάσταση στην οποία το 
παραλάβατε (προϊόντα που εμφανίζουν φυσικές αλλαγές, προσκρούσεις, θραύσματα, γρατσουνιές 
ή άλλα σημάδια φθοράς δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή), μαζί με την απόδειξη λιανικής ή το 
τιμολόγιο πώλησης, και όλα τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή, όπως οδηγίες 
χρήσης, εγγύηση ή λοιπά έντυπα του προϊόντος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την 
επιστροφή προϊόντων αν κάνατε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της 
φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της 
υπαναχώρησης σας από την αγορά. 

● Το προϊόν να μην έχει κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και να μην είναι 
σαφώς εξατομικευμένο. 

● Η επιστροφή του προϊόντος να πραγματοποιηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Εκτός από το δικαίωμα επιστροφής, σε περίπτωση προϊόντος που έχει ελάττωμα ή έλλειψη 
συμφωνημένης ιδιότητας, διατηρείτε όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας από τη σύμβαση πώλησης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις προστασίας του καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία μας θα σας 
αντικαταστήσει άμεσα το προϊόν χωρίς να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής του ή τα έξοδα 
αποστολής του προς αντικατάσταση προϊόντος σε εσάς.  
 
 
 


