
 

 

Επιστρεφόμενο/α τεμάχια: ______________________________________________________________________ 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Με την παρούσα δηλώνω την υπαναχώρησή μου από την παραπάνω συναλλαγή, για τους παρακάτω λόγους 

(επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση):  

□ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Tο προϊόν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ανταποκρίνεται σε αυτό που παρήγγειλα, αλλά αποφάσισα ότι δεν 

επιθυμώ την παραλαβή του. Αναγνωρίζω ότι θα επιβαρυνθώ με τα έξοδα αποστολής του προς την εταιρεία SGS 

KIDS I.K.E.  

□ Επιθυμώ άμεση αλλαγή με άλλο προϊόν και έχω επικοινωνήσει με την Εταιρεία για να δεσμευτεί το 
προϊόν που επιθυμώ. 

□ Επιθυμώ να μου αποσταλεί πιστωτικός κωδικός ίσης αξίας με το επιστρεφόμενο προϊόν, 

αφαιρουμένων τυχόν εξόδων αποστολής και αντικαταβολής, το οποίο θα μπορώ να εξαργυρώσω σε 

μελλοντική αγορά μου από το milkshakesanddreams.com. 

□ Επιθυμώ να μου επιστραφεί η αξία του προϊόντος στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα που 

χρησιμοποίησα για την αγορά, ή σε αριθμό λογαριασμού (σε περίπτωση εξόφλησης με κατάθεση ή 

αντικαταβολή), αφαιρουμένων τυχόν εξόδων αποστολής και αντικαταβολής.  

ΙΒΑΝ:___________________________           Τράπεζα:________________________ 

□ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝ  

Το προϊόν που παρέλαβα εμφανίζει τα ακόλουθα ελαττώματα ή χαρακτηριστικά και δεν ανταποκρίνεται στο προϊόν 

που παρήγγειλα: ________________________________________________________________________________ 

□ Εξόφλησα το επιστρεφόμενο προϊόν με πιστωτική κάρτα, αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση και 

επιθυμώ να μου αποσταλεί ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ίσος με το ποσό που αναλογεί στην παραπάνω 

συναλλαγή τον οποίο μπορώ να εξαργυρώσω σε μελλοντική αγορά μου από το 

milkshakesanddreams.com 

□ Εξόφλησα το επιστρεφόμενο προϊόν με πιστωτική κάρτα και επιθυμώ να πιστωθεί ή ίδια πιστωτική 

κάρτα με το ποσό που αναλογεί στην παραπάνω συναλλαγή.  

□ Εξόφλησα το επιστρεφόμενο προϊόν με αντικαταβολή ή κατάθεση και επιθυμώ να πιστωθεί ο 

τραπεζικός μου λογαριασμός με αριθμό ΙΒΑΝ__________________________ της τράπεζας 

_________________ με το ποσό που αναλογεί στην παραπάνω επιστροφή. 

Δηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

milkshakesanddreams.com και ότι τα επιστρεφόμενα τεμάχια βρίσκονται στην κατάσταση που τα παρέλαβα και στην πλήρη 

αρχική τους συσκευασία.  

Ημερομηνία:_______________  

Υπογραφή:________________  

Παρακαλούμε, ταχυδρομήστε την δήλωση υπαναχώρησης μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν στη διεύθυνση SGS KIDS I.K.E., Φιλικής Εταιρείας 

65, 15232 Χαλάνδρι Αττικής 

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή: Email: 

Αρ. Παραγγελίας : 
 

Διεύθυνση παράδοσης: 
 

Ημερομηνία Παραγγελίας : 
 

Αριθμός Τιμολογίου: 
 


