
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Στοιχεία Πελάτη Κωδικός παραγγελίας:

Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία Αποστολής:

Διεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Πόλη:

Νομός:

Κινητό:

email:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑ

Σε περίπτωση αλλαγής ενημερώστε με κωδικό, χρώμα & μέγεθος προϊόντος:

Σε περίπτωση ελλατώματος, ενημερώστε με το ακριβές πρόβλημα που εντοπίσατε στο προϊόν:

Οδηγίες Επιστροφή Χρημάτων

Συμπληρώστε σωστά τα πεδία της φόρμας και επιλέξτε με (x) τον αντίστοιχο Επιστροφή χρημάτων γίνετε με πίστωση της κάρτας, που

λόγο επιστροφής. Η φόρμα θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας, είτε

mompso.orders@mompso.com, είτε εκτυπωμένη συνοδεύοντας την επιστροφή. με πίστωση σε τραπεζικό λογιαρασμό σε περιπτώσεις

αντικαταβολής ή τραπεζικού εμβασμάσματος.

Επιστροφές & Αλλαγές
Γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων εντός 14 ημ. από την ημερομηνία της φυσικής Αριθμός λογαριασμού IBAN:
κατοχής τους (ημερομηνία παραλαβής). Για να πραγματοποιήσετε την επιστροφή,

συμπληρώστε την φόρμα, συσκευάστε σωστά το προϊόν/ντα & αποστείλετε με

Χρεώσεις επιστροφής σε περιπτώσεις αλλαγής μεγέθους, χρώματος, ή άλλου προϊόντος, Όνομα Δικαιούχου:
βαραίνουν τον πελάτη. Σε περιπτώσεις ελλατωματικού προϊόντος,

 εφόσον ελεγχθεί το προϊόν, δεν χρεώνεστε.

ACS ή ELTA Courier στην επωνυμία MOMPSO SMPC, ΑΘΗΝΑΣ 33Β, ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Σε περίπτωση αλλαγής, ενημερώστε με κωδικό, χρώμα & μέγεθος προϊόντος.

Σε περίπτωση ελλατώματος, ενημερώστε με το ακριβές πρόβλημα που εντοπίσατε στο προϊόν.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Στοιχεία Πελάτη

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Πόλη:

Κινητό:

email:

Κωδικός Παραγγελίας:

Ημερομ. Αποστολής: 

Οδηγίες

Συμπληρώστε σωστά τα πεδία της φόρμας & επιλέξτε με (χ) τον αντίστοιχο

λόγο επιστροφής. Η φόρμα θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη

διεύθυνση: mompso.orders@mompso.com, είτε εκτυπωμένη, συνοδεύοντας 

την επιστροφή.

Επιστροφές & Αλλαγές

Γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων εντός 14 ημέρων από την ημερομηνία

της φυσικής κατοχής τους (ημερομηνία παραλαβής). Για να πραγματοποιήσετε 

την επιστροφή, συμπληρώστε την φόρμα, συσκευάστε σωστά το προϊόν/ντα & 

αποστείλετε με ACS ή ELTA Courier στην επωνυμία MOMPSO SMPC, 

Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑΣ 33Β, ΑΘΗΝΑ.

Χρεώσεις επιστροφής σε περιπτώσεις αλλαγής μεγέθους, χρώματος ή άλλου 

προϊόντος, βαραίνουν τον πελάτη. Σε περιπτώσεις ελλατωματικού προϊόντος, 

εφόσον ελεγχθεί το προϊόν, δεν χρεώνεστε.

Επιστροφή Χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων γίνετε με πίστωση της κάρτας που

χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας, είτε

με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό σε περιπτώσεις αντικαταβολής

ή τραπεζικού εμβάσματος.

Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ:

Όνομα Δικαιούχου:

www.mompso.com


