
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση/T.Κ.

Email                                                       

Τηλ/νο επικοινωνίας

Κωδικός Κάρτας Μέλους

ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΜΗ € ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝEΟ  ΧΡΩΜΑ

1: Αλλαξα γνώμη
2: Το προϊόν δεν ήταν όμοιο με 

τη φωτογραφία στο e-shop

3: 

Καθυστέρηση 

παραλαβής

4: Ελαττωματικό προϊόν

Παρακαλώ αιτιολογήστε τον λόγο επιστροφής κυκλώνοντας την επιλογή σας

Διευκρινίστε:

Για επιστροφή μετρητών

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το χρώμα, συμπληρώστε τη στήλη ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το μέγεθος, συμπληρώστε τη στήλη ΝΕΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Όλες οι επιστροφές/αντικαταστάσεις υπόκεινται στους όρους επιστροφής της εταιρίας στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε στο www.energiers.gr

Επιβεβαιώστε την ορθότητα των στοιχείων σας (πλήρης διεύθυνση, T.K., email, τηλέφωνο επικοινωνίας) προκειμένου να διασφαλίσουμε την επικοινωνία μαζί σας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για κάθε προϊόν που επιστρέφετε, παρακαλούμε συμπληρώστε στην αντίστοιχη στήλη τον λόγο επιστροφής (1,2,3,4,5). Είναι πολύ σημαντική η πληροφορία αυτή για εμάς 

προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

ΝEΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:30 στο Τ 2310 686540, δωρεάν γραμμή 8005001981 & 

info@energiers.gr

5: Άλλος λόγος

Μπορείτε να κάνετε παράλληλα αλλαγή σε χρώμα και μέγεθος ή να επιλέξετε νέο κωδικό. 

Η επιστροφή γίνεται εντός 14 ημερών με την courier που παραλάβατε με χρέωση της Energiers AE. Εάν για τον λόγο επιστροφής δεν ευθύνεται η Energiers AE, τότε η 

διαδικασία επιβαρύνεται με μια χρέωση 2 ευρώ τα οποία τα καταβάλετε κατά την παραλαβή του νέου προϊόντος.                                                                                                                                                                                       

Εάν το νέο προϊόν που επιλέξετε είναι ακριβότερο, παρακαλώ υποδείξτε μας τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να καταβάλετε την διαφορά χρημάτων.                                

Εάν επιλέξετε αντικαταβολή, επιβαρύνεστε με 1,50 ευρώ.                                                                                                                                                                                        

Εάν επιλέξετε τραπεζική κατάθεση/μεταφορά χρημάτων, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρίας είναι οι παρακάτω:                                                                                                                                                                                                                                                     

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5238-052537-465  IBAN GR 9601722380005238052537465

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ  894/47002018 IBAN : GR3401108940000089447002018

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 002601250000810201077655  IBAN : GR4602601250000810201077655

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ENERGIERS AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email marketing@energiers.gr                                                                                                                                                                           

Διεύθυνση αποστολής: Energiers AE Ρήγα Φεραίου 21 Ευκαρπία Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 564 29 Τηλ. 2310 686540 Τμήμα E-Shop

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τράπεζα Iban

Ρήγα Φεραίου 21 Ευκαρπία-Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 564 29 

Τ 2310 686540  info@energiers.gr join us: facebook.com/energiers


