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ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ / ΙΒΑΝ02

ΟΝ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ03



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΛΛΑΓΩΝ
Για την επιστροφή/αλλαγή προϊόντων, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από 
την παραλαβή της παραγγελίας σας, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβα-
ση Πώλησης που έχουμε συνάψει, η επιστροφή πραγματοποιείται συμπληρώνοντας το έντυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» 
που βρίσκεται συνημμένο στο δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή του προϊόντος, και εσωκλείοντας το έντυπο μαζί 
με τα προς επιστροφή προϊόντα εντός του δέματος και παραδίδοντας το στην εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier). Σε 
περίπτωση που επιλέξετε την ACS Courier για την επιστροφή των προϊόντων, η πρώτη επιστροφή είναι δωρεάν.
Με την υποβολή του Αιτήματος της Υπαναχώρησης, η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email 
που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, την επιβεβαίωση λήψης του 
αιτήματός σας.
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το συνημμένο στους Όρους και Προυποθέσεις E-Shop ΥΠΟ-
ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, το οποίο μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το 
αποστείλετε / επισυνάψετε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε τα 
προϊόντα που επιθυμείτε σε εμάς στη διεύθυνση:
Χ. & Ν. ΚΑΡΙΣΤΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΣΚΑΛΙΔΗ & ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 1 (1 ΟΡΟΦΟΣ) ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 73136

ΤΗΛ.: 28210 88203
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή γενική κατάσταση, καθαρά και αχρησιμοποίητα, όπως παραδό-
θηκαν από την Εταιρεία. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά (συσκευασία, καρτελάκια και απόδειξη) που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η Εταιρεία δεν 
παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα 
με τους Όρους και Προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία 
επιστρέφονται και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπω-
ση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Το κόστος της πρώτης επιστροφής των προϊόντων είναι δωρεάν, εφόσον η επιστροφή γίνει με την ACS courier. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μεταφορών ή τα ΕΛΤΑ, για να επιστρέψετε το προϊόν από 
την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, καταβάλλετε απευθείας σε αυτή το κόστος επιστροφής που θα συμφωνήσετε με 
την εν λόγω εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του lifestylebrands.gr, θα σας επιστρέψου-
με όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των 
συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους επιστροφής 
από τον τρόπο που εμείς προσφέρουμε).
Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργό-
τερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέ-
ψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται με τους παρόντες όρους.

Επιστροφή Χρημάτων

Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, 
πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση 
του δικαιώματος της υπαναχώρησης, στο έντυπο επιστροφής των προϊόντων, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων 
όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε αυτόν τον τρόπο επιστροφής χρημάτων, συνέπεια υπανα-
χώρησης και επιστροφής.

Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση Αντικαταβολής

Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο 
λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση.

Επιστροφή χρημάτων σε πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή Pay Pal


