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Θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε για την επιστροφή των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, στο email
orders.oline@cosmeticom.gr , αναφέροντας στο θέμα “Επιστροφή στο e-shop  -  Αριθμός Απόδειξης  -  Ονοματεπώνυμο” 

Προς την εταιρεία με την επωνυμία «COSMETICOM - Ν. Γιδάς & Σια ΕΕ» (με έδρα επί του 23χλμ της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14565 Αγ.Στέφανος Αττικής),
γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση πώλησης των ακολούθων αγαθών που επιστρέφω:

Αριθμός Απόδειξης Ημερομηνία Απόδειξης Ονοματεπώνυμο  

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η εξόφληση.

Ημερομηνία      Υπογραφή Πελάτη

Τρόπος εξόφλησης παραγγελίας Κάρτα          Paypal       Αντικαταβολή

ΤράπεζαΟνοματεπώνυμο Δικαιούχου ΙΒΑΝ

Σε περίπτωση αγοράς με αντικαταβολή θα χρειασθεί να συμπληρώσετε παρακάτω τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο 
θα πιστωθούν τα χρήματα.

Κωδικός Είδους   /  Περιγραφή Ποσότητα Αιτία Επιστροφής

P RE ST IG IOUS SK INCARE  &  MAKE UP  COSMET ICS

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε μείνατε απόλυτα ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράσατε από την  COSMETICOM  μπορείτε να τα
επιστρέψετε εντός 14 ημερών ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα:

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3. ΑΠΟΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, και γίνεται με δική σας ευθύνη και δική σας χρέωση.
Εάν τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε αποσταλούν σε εμάς μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική), και με εντολή 
χρέωσης παραλήπτη, τότε το κόστος της επιστροφής θα είναι  5,00 €  για δέμα βάρους μέχρι 2 κιλά  +1,00 €  για κάθε επιπλεόν κιλό.
Τα έξοδα μεταφοράς θα αφαιρεθούν από το επιστρεφόμενο ποσό.

Συσκευάστε τα προϊόντα μαζί με α) το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και β) την απόδειξη αγοράς (ή φωτοτυπία αυτής), στην αρχική συσκευασία ή σε μία άλλη που
να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα φτάσουν άθικτα στον προορισμό τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική κατάσταση που σας παραδόθηκαν
και εσείς να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα δεν έχουν ανοιχθεί, αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί. 


