
Επιστρεφόμενα Προϊόντα

Κωδικός SKU Προϊόντος:
Αναφέρεται στο καρτελάκι του προϊόντος
ή στο mousoulis.gr κάτω από τον τίτλο

του προϊόντος

Χρώμα Μέγεθος Λόγος Επιστροφής
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
και συμπληρώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί

για το κάθε προϊόν στο αντίστοιχο κελί

1 -  Αλλαγή Μεγέθους - Είναι Μικρό
2 -  Αλλαγή Μεγέθους - Είναι Μεγάλο
3 -  Αλλαγή Χρώματος
4 -  Λάθος Προϊόν
5 -  Δεν μου αρέσει
6 - Δεν είναι όπως στις φωτογραφίες
7 -  Άλλο

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος για διαφορετικό λόγο από τους παραπάνω, παρακαλούμε σημειώστε τον εδώ:

Νέα Προϊόντα Για Αντικατάσταση

Κωδικός SKU Προϊόντος: Χρώμα Μέγεθος

Αρ. Παραγγελίας

Διεύθυνση Επιστροφών
MOUSOULIS
Ταξιαρχών 77 Κορυδαλλός ΤΚ. 18120
Τηλ. 2104970144  -  sales@mousoulis.gr
Χρέωση Παραλήπτη  Μόνο με Acs ή Γενική

φόρμα επιστροφής προϊόντων

(Νέα Αποστολή με Χρέωση 4.95€)

Παρακαλώ Διαβάστε τους Όρους & Προϋποθέσεις για τις Επιστροφές Προϊόντων στην Πίσω Σελίδα

Προϊόν 1

Προϊόν 2

Προϊόν 3

Προϊόν 4

Προϊόν 5

Προϊόν 1

Προϊόν 2

Προϊόν 3

Προϊόν 4

Προϊόν 5

www.mousoul is.gr

Ονομ/πώνυμο Τηλέφωνο Ημ/νία ΑγοράςWEB

Τι θα θέλατε να κάνετε με την Επιστροφή σας;
Παρακαλώ επιλέξτε:

Αλλαγή Προϊόντος           Πιστωτικό στο e-Wallet

Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε

την φόρμα μέσα στο επιστρεφόμενο δέμα.

Αλλαγή ή Πιστωτικό Αριθμός

Feedback Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μας πείτε για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τις υπηρεσίες που λάβατε απο μάς ;

Υπάρχουν άλλα Brands που θα θέλατε να έχουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ;

Συσκευάστε το δέμα με το επιστρεφόμενο προϊόν -

ζητώντας την ειδική σακούλα από την εταιρεία μεταφορών.



Παρακαλούμε διασφαλίστε πως τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται σε  άριστη κατάσταση, καθώς και ότι συνοδεύονται με την 
αρχική συσκευασία τους και όλα τα καρτελάκια, ενώ βρίσκονται ευπρεπώς τοποθετημένα στο κουτί επιστροφής. Δεν είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε χρησιμοποιημένα 
προϊόντα και σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους.

Για να δείτε αναλυτικότερα τους όρους επιστροφών, επισκεφθείτε την ενότητα “Πολιτική Επιστροφών”
στο www.mousoulis.gr/πολιτική-επιστροφών-i41

Βήμα 1 Επιλέξτε το προϊόν προς επιστροφή συμπληρώντας τη Φόρμα Επιστροφών (στο πίσω μέρος της σελίδας). Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε με 
την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω e-mail στο sales@mousoulis.gr ή τηλεφωνικά στο 2104970144 πριν την αποστολή της αλλαγής σας, ώστε να εξασφαλίσουμε τη 
διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος για εσάς. 

Η΄

Εναλλακτικά, καταχωρίστε την επιστροφή σας ηλεκτρονικά μέσω του mousoulis.gr. 
 
Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταχώρηση της επιστροφής σας: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Mousoulis.gr εισάγοντας το email σας και τον κωδικό σας. Από εκεί, 
κατευθυνθείτε στην ατομική σας καρτέλα και επιλέξτε την παραγγελία που επιθυμείτε από “το Ιστορικό Παραγγελιών “. Στη συνέχεια, επιλέξτε το προϊόν που θέλετε
να επιστρέψετε, την αντίστοιχη ποσότητα και το λόγο επιστροφής. Ολοκληρώστε τη διαδικασία επιστροφής πατώντας στο κουμπί “Επιστροφή Προϊόντων”
στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 
 
Μετά την έγκρισή της, το ποσό που αντιστοιχεί στο επιστρεφόμενο προϊόν θα πιστωθεί στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) σας για να ξεκινήσετε μία νέα παραγγελία. 

Βήμα 2 Αποστείλετε ταχυδρομικώς το δέμα σας μαζί με τη φόρμα επιστροφής με μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες κούριερ (ACS, Γενική Ταχυδρομική). Για τη δική σας 
εξυπηρέτηση, αποστείλετε το δέμα με Χρέωση Παραλήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό των 4,95€ θα χρεωθεί στη νέα παραγγελία ή θα αφαιρεθεί από το ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι (e-wallet) σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την εταιρεία courier της επιλογής σας, με δική σας χρέωση (Χρέωση Αποστολέα).
 
Για την επιστροφή σας, παρακαλούμε στείλτε τα επιστρεφόμενα είδη στη διεύθυνση: MOUSOULIS, Ταξιαρχών 77, Κορυδαλλός, Πειραιάς 181 20

Βήμα 3 Αφού παραλάβουμε και ελέγξουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα, ανάλογα με την επιλογή σας, θα αποσταλούν έιτε τα νέα προϊόντα ή θα πιστωθεί το ηλεκτρονικό σας 
πορτοφόλι (e-wallet) για τη νέα αγορά σας.

Για επιστροφές σε παραγγελίες που έχουν πληρωθεί μέσω Paypal ή έχουν πραγματοποιηθεί από λογαριασμούς express, χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό 
σας στο Mousoulis.gr, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Σε περίπτωση που δε θέλετε να παραλάβετε νέα προϊόντα ή την πίστωση του e-wallet σας, είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό σας λογαριασμό, μετά από 
συνεννόηση με την εξυπηρέτηση Πελατών. Στα εκπτωτικά προϊόντα δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο η αλλαγή τους.

Για τις επιστροφές σας ισχύουν οι εκάστοτε τρέχουσες τιμές των προϊόντων.          

Όροι Επιστροφών

Διαδικασία Επιστροφής / Αλλαγής


