
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και επιλέξτε την καρτέλα ‘ Επιστροφές’. 
Εκεί θα βρείτε όλα τα προϊόντα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για 
δωρεάν επιστροφή. Επιλέξτε ανάμεσα στα διαθέσιμα προϊόντα εκείνο/ 
εκείνα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, επιλέξτε την επιθυμητή 
ημερομηνία επιστροφής και η εταιρία courier θα ειδοποιηθεί αυτόματα. 
Δε χρειάζεται να επικολλήσετε την ετικέτα επιστροφής καθώς ο courier 
θα έχει τη δική του ετικέτα.
H παραλαβή της επιστροφής σας από τον κούριερ γίνεται σε 1-2 
εργάσιμες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
παραλαβή της επιστροφής σας από τον κούριερ, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας Econt που 
αποτελεί τον πάροχο μας σε υπηρεσίες μεταφοράς στο +30 2311 320063.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται σε  5 εως 14 ημέρες ξεκινώντας 
από την επομένη της ημερομηνίας επιστροφής.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα μας, θα λάβετε mail 
επιβεβαίωσης και θα ακολουθήσει έλεγχος του προϊόντος ενώ στη 
συνέχεια θα ολοκληρωθεί η επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό σας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

+30 211 2340554 
e-mail: contact@answear.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο site μας:
https://answear.gr/a/epistrophi-proionton

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΙΜΗAP.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
            
Answear.gr
26ης Οκτωβρίου 150
Μενεμένη 546 27, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η φόρμα επιστροφής θα πρέπει να συμπληρωθεί σε κάθε περίπτωση 
επιστροφής και το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να τοποθετηθεί στην 
αρχική του συσκευασία.
Η επιστροφή πραγματοποιείται δωρεάν εάν η αξία της αγοράς σας είναι 
ίση ή άνω των 50 ευρώ.
Η επιστροφή πραγματοποιείται με δικό σας κόστος στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στη φόρμα επιστροφής εαν η αξία της αγοράς σας είναι κάτω 
των 50 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑCS Ή ΕΛΤΑ COURIER ΓΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΙΣΗ Η ΑΝΩ ΤΩΝ 
50 ΕΥΡΩ
Η παράδοση του επιστρεφόμενου δέματος σε κατάστημα ACS ή ΕΛΤΑ 
courier είναι ο πιο εύκολος τρόπος επιστροφής. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι να κολλήσετε στο εξωτερικό του δέματος την αυτοκόλλητη ετικέτα 
που θα βρείτε στη φόρμα επιστροφής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ COURIER ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ – ΙΣΧΥΕΙ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΙΣΗ Η ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

υπογραφή πελάτη

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Answear.com S.A με έδρα την Κρακοβία. Για να μάθετε περισσότερα για τους κανόνες βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας 
και σχετικά με τα δικαιώματα σας, σας προτείνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου: https://answear.gr/a/politiki-aporritou 

 

  
   

G R

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 
Εάν πληρώσατε για την παραγγελία κατά την παράδοση, χρειάζεται να μας δώσετε έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα.
Εάν πληρώσατε για την παραγγελία ηλεκτρονικά, θα επιστρέψουμε τα χρήματα στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:


