
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

Το παρόν έντυπο αφορά στην επιστροφή εμπορευμάτων που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας «ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό 
τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» μέσω του ιστοτόπου της www.makedoniaspor.gr. Προϋπόθεση της επιστροφής εμπορευμάτων είναι αυτά να βρίσκονται στην αρχική τους 
κατάσταση και εντός της αρχικής συσκευασίας τους, ενώ μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν αγοράστηκε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. 

❶ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
Για να συμπληρώσετε το παρόν έγγραφο, αφού το εκτυπώσετε, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Στον πρώτο πίνακα, συμπληρώστε τον αριθμό και την ημερομηνία παραγγελίας. 
2. Στον δεύτερο πίνακα, συμπληρώστε την ποσότητα, τους κωδικούς των προϊόντων προς επιστροφή, το χρώμα και το μέγεθος τους. 
3. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Αν έχετε πραγματοποιήσει την αγορά σας αντικαταβολή, συμπληρώστε, στον τρίτο πίνακα, τα στοιχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θέλετε να πιστωθεί η αξία των 

προϊόντων προς επιστροφή. 
4. Προαιρετικά, σημειώστε, στον τέταρτο πίνακα, το κουτάκι που αντιστοιχεί στον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων προς επιστροφή. 
5. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του εντύπου, τοποθετήστε το εντός του δέματος που πρόκειται να μας επιστρέψετε. Όταν παραλάβουμε το δέμα και διαπιστώσουμε την εμπορεύσιμη κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων, αυτομάτως θα ξεκινήσει η 

επεξεργασία του αιτήματος σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.makedoniaspor.gr (ενότητα «Πολιτική επιστροφών») ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2510 836281. 
 

❷ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

    

    

    

    

    
 

❸ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ❹ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  Πολύ μεγάλο μέγεθος  Λάθος προϊόν  

ΤΡΑΠΕΖΑ  Πολύ μικρό μέγεθος  Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου  

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  Ελαττωματικό προϊόν  Παρελήφθη με μεγάλη καθυστέρηση  

IBAN  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί το δέμα με τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ 

Ελ. Βενιζέλου 27 
653 02, Καβάλα 

Τηλ.: 2510 836281 

 

 


