
Αριθμός Παραγγελίας: Ημερομηνία 
Παραγγελίας:

Ονοματεπώνυμο: Περιοχή:

                                                                                        

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
1 – Μικρό/Μεγάλο 
Μέγεθος
2 – Δεν μου αρέσει 
επανω μου
3 – Ελαττωματικό 
προϊόν
4 – Παρέλαβα 
λάθος παραγγελία
5 – Παρήγγειλα 
περισσότερα από 
ένα μεγέθη

Σας ευχαριστούμε για την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας 
κατάστημα!

Θέλετε να επιστρέψετε κάτι; Απλά συμπληρώστε τη φόρμα και 
στείλτε μας πίσω τα το/τα προϊόν/τα στην αρχική τους κατάσταση 
μαζί με το έντυπο επιστροφής και την απόδειξη λιανικής αγοράς 
που τα συνοδεύει. Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 
μέσα σε 5 μέρες από την παραλαβή σας.

1.Δίπλα από τα προϊόντα που αναφέρονται επάνω, συμπληρώστε 
τον κωδικό για την αιτία της επιστροφής σας.

2. Συμπληρώστε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ που θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα μας www  .  likeastar  .  gr  /  epistrofes  -  proionton.

3. Τοποθετήστε τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε σε 
φάκελο/σακούλα κατάλληλη για αποστολή. Κόψτε και κολλήστε 

http://www.likeastar.gr/epistrofes-proionton


επάνω την ετικέτα που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας. Καλέστε τη 
Γενική Ταχυδρομική στo 2104851100 (ώρες 09:00-21:00) ή το 
κατάστημα περιοχής σας και κλείστε ραντεβού για να παραλάβει η 
κούριερ την επιστροφή σας. Η υπηρεσία της επιστροφής μέσω της 
Γενικής Ταχυδρομικής χρεώνεται με 3,99€, ποσό το οποίο θα 
αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό επιστροφής των προϊόντων. Εάν 
επιλέξετε άλλον τρόπο επιστροφής, το ποσό αυτό θα επιβαρύνει 
εξ’ολοκλήρου εσάς. Εάν επιθυμείτε νέο μέγεθος ή είδος, 
επιβαρύνεστε με 7€, ποσό το οποίο θα πληρώσετε μόλις 
παραλάβετε την αλλαγή.

•  Σε περίπτωση πληρωμής με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Ή ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ, επιθυμώ να μου επιστραφεί το ποσό στον κάτωθι 
τραπεζικό λογαριασμό εντός 15 ημερών.

Τράπεζα: 
……………………………………………………………………………..

ΙΒΑΝ: 
………………………………………………………………………………
….

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 
………………………………………………………

•  Στην περίπτωση πληρωμής με ΚΑΡΤΑ, επιθυμώ να πιστωθεί το 
ποσό στην κάρτα που χρησιμοποίησα για τις αγορές μου.

Αριθμός Συναλλαγής:…………………………………………

Ημερομηνία – Ώρα:……………………………………………

•Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε μέγεθος, συμπληρώστε 
τον παρακάτω πίνακα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟ ΜΕΓΕΘΟΣ



 


