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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Στην περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε ή να αλλάξετε κάποιο από τα προϊόντα της 
παραγγελίας σας, αυτό είναι εφικτό εντός 14 ημερών από την έκδοση της 
απόδειξης/τιμολογίου σας. 



Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση να μην έχουν 
χρησιμοποιηθεί , να μην έχουν φθορές και να μην έχει αφαιρεθεί κανένα από τα 
καρτελάκια τους τα οποία αποδεικνύουν την γνησιότητα του προϊόντος. 

Συμπληρώνετε το παρόν έντυπο, το αποστέλλετε μαζί με τα επιστρεφόμενα προϊόντα στην 
παραπάνω διεύθυνση. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η επιστροφή σας, θα 
πραγματοποιηθεί κατά την παραλαβή της ποιοτικός έλεγχος από το κατάστημα μας.Σε 
περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντος που έχει αγοραστεί με τιμολόγιο το είδος προς 
επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με δελτίο αποστολής με τα στοιχεία στα οποία 
εκδόθηκε το αρχικό τιμολόγιο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία 
του αιτήματος σας. 

Το κόστος αλλαγής/επιστροφής το επιβαρύνεται ο πελάτης. 

Σε περίπτωση που αποστείλετε το δέμα πίσω με χρέωση παραλήπτη, τα έξοδα αποστολής 
θα χρεωθούν στην νέα παραγγελία ή θα αφαιρεθούν από την καρτέλα σας ως πελάτης στην 
περίπτωση πίστωσης για μελλοντικές αγορές. Το ποσό που αφορά την συνεργαζόμενη μας 
εταιρεία courier (ACS) ανέρχεται στα 4,90€. Δεν αποδεχόμαστε δέματα που έχουν χρεώσει 
έξοδα αποστολής στο κατάστημα μας άλλες εταιρίες courier. 

Μαζί με τα προϊόντα πρέπει να συμπεριλάβετε στην συσκευασία: 

1. Την απόδειξη αγοράς. 
2. Το έντυπο συμπληρωμένο. 
3. Το προϊόν πακεταρισμένο στην extra συσκευασία που σας έχει αποσταλεί. 

Αν επιλέξετε ΠΙΣΤΩΣΗ το ποσό που αντιστοιχεί στα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πιστωθεί 
στο όνομα σας στο κατάστημα μας κατόπιν συνεννόησης στο info@nous-leroi.gr ώστε να το 
χρησιμοποιήσετε σε επόμενες αγορές σας. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την 
χρήση του πιστωτικού. 

Σημαντικό που πρέπει να προσέξεις: 

• Για λόγους υγιεινής, δεν δεχόμαστε επιστροφές για τα εξής: εσώρουχα, κάλτσες. 
• Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση, να μην 

έχουν χρησιμοποιηθεί , να μην έχουν φθαρεί και να μην έχουν αφαιρεθεί τα 
ταμπελάκια τους. 

• Αλλαγές σε μανικετόκουμπα και πιάστρες γραβάτας δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν. 

• Τα παπούτσια πρέπει να βρίσκονται στο αρχικό τους κουτί σε άριστη κατάσταση και 
να μην έχουν φορεθεί. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση ετικετών και ταινιών 
συσκευασίας πάνω στο κουτί του υποδήματος. Αν τα επιστρεφόμενα κουτιά έχουν 
υποστεί φθορά η επιστροφή ΔΕΝ γίνεται δεκτή. 

• Τα ολόσωμα μαγιό και τα bikini bottoms θα πρέπει να δοκιμάζονται επάνω από το 
εσώρουχο, χωρίς να αφαιρείται η προστατευτική αυτοκόλλητη ταινία. Για λόγους 
προστασίας της υγιεινής αν αυτή η ταινία έχει αφαιρεθεί ή αν τα είδη έχουν 
λερωθεί η επιστροφή τους δεν θα γίνει δεκτή. 
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