
 

 
AΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
Σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας σας, είναι απαραίτητη η αποστολή του 
παρόντος εντύπου ή η ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας στο www.tagqueens.gr. Επιστροφές προϊόντων 
δεν γίνονται δεκτές χωρίς τη φόρμα επιστροφής. Επιπλέον, τα προϊόντα και η συσκευασία τους θα πρέπει να 
βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τυχόν καρτελάκια και να συνοδεύονται 
από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο. Πριν από την αποστολή της επιστροφής σας βεβαιωθείτε, ότι δεν 
έχουν περάσει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που παραλάβατε την παραγγελία σας. 
Τοποθετήστε το έντυπο επιστροφής στο εσωτερικό της συσκευασίας επιστροφής. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: ……………………………………….…………………………………………….……………………………………….. 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: .…………………………..………..…… ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:………………………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου πώλησης των ακολούθων αγαθών: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ☐ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ☐ 

 

    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ☐ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ☐ 

 

    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ☐ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ☐ 

 

    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ☐ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ☐ 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:    Αντικαταβολή ☐     PayPal ☐     Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα ☐     Κατάθεση ☐ 
Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε άλλο προϊόν, συμπληρώστε τον παραπάνω πίνακα και επικοινωνήστε με το 
τμήμα αλλαγών στο τηλέφωνο 6944 355 320 καθημερινά 9:30-16:30. 
 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ☐ 
Εάν έχετε πληρώσει με αντικαταβολή, συμπληρώστε τα παρακάτω: 
Όνομα και επώνυμο δικαιούχου  ....................................................................................................................... 
Τράπεζα .............................................................................................................................................................. 
ΙΒΑΝ .................................................................................................................................................................... 
 
Ημερομηνία     Υπογραφή* 
 
…………………….    ……………..……………….... 

*η υπογραφή είναι απαραίτητη στην περίπτωση που μας 
αποστείλετε το έγγραφο σε έντυπη μορφή και όχι με email 

 
Στη περίπτωση επιστροφής χρημάτων, τα χρήματα θα επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο που έχουν καταβληθεί και εντός 14 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής. Τα έξοδα της πρώτης επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρεία 
μας, εφόσον χρησιμοποιηθεί η ίδια εταιρεία courier που πραγματοποίησε την παράδοση. Με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 
μεταφορών, οι επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκλήρωση όλης της ως άνω διαδικασίας 
παρακαλώ συμβουλευτείτε την πολιτική Αλλαγής/Επιστροφής στο www.tagqweens.gr. 


