
Σε περίπτωση επιστροφής είναι απαραίτητη 
η συµπλήρωση της φόρµας αυτής. Θα την 
βρείτε στο www.clodist.gr/politiki-epistrofon. 
Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωµα 
υπαναχώρησης βασική προϋπόθεση είναι 
τα προϊόντα να επιστραφούν εντός της 
συσκευασίας τους, σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς φθορές, πλήρη και να συνοδεύονται 
από τα παραστατικά  τους εντός 14 ημερών. 

(Paypal - Πιστωτική Κάρτα - Κατάθεση). 
Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει µε  
αντικαταβολή, θα σας καταθέσουµε τα 
χρήµατα σε τραπεζικό λογαριασµό που 
θα µας υποδείξετε. 

Όλα τα προϊόντα θα επιστρέφονται στις 
αποθήκες της Εταιρείας  στην διέυθυνση 
Αυτοκράτορος Ηρακλείου 32 ,Μαρούσι 
15124 και θα υπόκεινται σε έλεγχο.

*

Στο Έντυπο Επιστροφής σας δίνονται οι 
εξής εναλλακτικές: 
Αντικατάσταση : Η Εταιρεία µας θα 
κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας 
αντικαταστήσει το προϊόν που θα µας 
επιστρέψετε είτε το µέγεθος δεν είναι 
το κατάλληλο για εσάς, είτε επιθυµείτε 
άλλο κωδικό, είτε το προϊόν αυτό κριθεί 
ελαττωµατικό.

Επιστροφή χρηµάτων: H επιστροφή 
των χρηµάτων θα ολοκληρωθεί εντός 14 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
που θα παραλάβουµε τα προϊόντα.

Φόρµα Επιστροφής Προϊόντων

Κωδικός Παραγγελίας

Χρέωση µεταφορικών επιστροφής
Η επιστροφή του προϊόντος είναι 
∆ΩΡΕΑΝ για την πρώτη φορά, µέσω 
της εταιρείας ACS. Στην περίπτωση  
που το στείλετε µε οποιαδήποτε άλλη 
εταιρεία εκτός της συνεργαζόµενης 
θα επιβαρυνθείτε µε  το κόστος της 
επιστροφής. Στην περίπτωση αλλαγής / 
αντικατάστασης για δεύτερη ή παραπάνω 

Επιστροφή Χρηµάτων
Η επιστροφή χρηµάτων ολοκληρώνεται 
εντός 14ηµερών από την ηµεροµηνία που 
το clodist.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα 
προϊόντα.
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Τράπεζα

Ποσότητα Αίτια Επιστροφής

Λεπτοµέρειες Προϊόντος
Κωδικός Προϊόντος

Email

‘Ονοµα

Επώνυμο

Εάν έχετε πληρώσει µε αντικαταβολή 
παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω 
στοιχεία προκειµένου να σας επιστραφούν 
τα χρήµατα.

Όνοµα ∆ικαιούχου

φορές, θα επιβαρύνεστε με τα 
μεταφορικά κόστη. Η επιστροφή των 
προϊόντων κατά την άσκηση του 
δικαιώματος της υπαναχώρησης,με 
επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με 
χρέωση του πελάτη.Θα σας επιστραφούν 
τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο που 
πραγματοποιήσατε την πληρωμή




