
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Αγαπητέ πελάτη, 
 
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού αποστολής.  
Η μόνη επιβάρυνση που θα έχετε είναι τα έξοδα αποστολής.  
Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία 
(κούριερ) και μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.  
 Εξαίρεση από το δικαίωμα επιστροφής έχουν τα προϊόντα που 
παραγγέλθηκαν ή κατασκευάστηκαν κατόπιν παραγγελίας σας αποκλειστικά 
για εσάς. 
 
Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε εμάς εφόσον: 

• Είναι αχρησιμοποίητα. 
• Η αρχική τους συσκευασία δεν έχει αλλοιωθεί. 
• Δεν έχει αλλάξει η αρχική τους κατάσταση. 
• Μας στείλετε την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς που έχετε. 
• Συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό έντυπο επιστροφής 

 
Το ειδικό έντυπο επιστροφής αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  sales@thebeautycorner.gr  πριν την αποστολή 
των προϊόντων που θέλετε να στείλετε.   

 
 
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί την 
αντικατάστασή του, θα λάβει μέσω  e-mail εκπτωτικό κωδικό κουπονιού ίσης 
αξίας για αγορά άλλου προϊόντος, με το οποίο μπορεί να κάνει  νέα 
παραγγελία ή απλώς να αντικαταστήσει το προϊόν που επιστρέφει. 
 
Τρόποι επιστροφής των χρημάτων σας:  
Αν η αγορά έχει γίνει με την πιστωτική σας κάρτα, τα χρήματα επιστρέφουν 
στη κάρτα. Σε περίπτωση που τα έξοδα επιστροφής δεν καταβληθούν από 
εσάς, το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό ποσό επιστροφής στην 
πιστωτική σας κάρτα.  
Αν η πληρωμή του προϊόντος έχει γίνει με αντικαταβολή ή κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας σε δικό σας 
τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εμάς. Τα έξοδα 
επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή σε περίπτωση που τα έξοδα δεν 
καταβληθούν από εσάς, το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό ποσό το 
οποίο θα σας επιστραφεί. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
Η ομάδα του The Beauty Corner 
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                                        ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
                                                

 
Αγαπητό The Beauty Corner, 
 
Σας γνωστοποιώ, ότι επιθυμώ να επιστρέψω τα προϊόντα με:  
 
αριθμό παραγγελίας:  
 
ημερομηνίας:  
 
Τα προϊόντα της ανωτέρω παραγγελίας μου τα παρέλαβα στις :  
 

Αποστολέας 
Όνομα: 
 
Διεύθυνση: 
 
Ταχυδρομικός κώδικας: 
 
Περιοχή : 

 
e-mail : 
 
Τηλέφωνο : 

 
 

Η επιστροφής χρημάτων επιθυμώ να γίνει με 
 

Εκπτωτικό κωδικό κουπονιού για αγορά στο www.thebeautycorner.gr   Ναι 
 
Τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα : 

 
IBAN:   GR  
 
Επιστροφή στη κάρτα που έγινε η αγορά                                                 Ναι 
 

 
 
 

     
  Υπογραφή                                     
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