
Ζντυπο Επιςτροφήσ 

Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςετε για τθν αλλαγι των προϊόντων ςασ: 

1. Διαβάςτε το πίςω μζροσ τθσ φόρμασ που αφορά ςτθν πολιτικι αλλαγϊν. 
2. Συμπλθρϊςτε τθν παρακάτω φόρμα. 
3. Εςωκλείςτε απαραιτιτωσ τα προϊόντα μαηί με αυτι τθ φόρμα και τθν απόδειξθ ι 

τιμολόγιο. 
4. Στείλτε το δζμα ςτθν διεφκυνςθ που ςασ αναφζρουμε παρακάτω. 

Στοιχεία Παραγγελίασ 

Ονοματεπϊνυμο Τθλζφωνο Αρικμόσ Παραγγελίασ 

   

 
Παρακαλώ ςυμπληρώςτε τον παρακάτω πίνακα με τα επιςτρεφόμενα είδη: 

Κωδικόσ προϊόντοσ 
επιςτροφισ 

Κωδικόσ νζου προϊόντοσ Σχόλιο 

   

   

   

   

 

Αιτία Επιςτροφήσ: 

Άλλαξα Γνϊμθ Ζκανα λάκοσ ςτθν 
παραγγελία μου 

Ζλαβα λάκοσ προϊόν Το προϊόν είναι 
ελαττωματικό 

    

Άλλο (Παρακαλώ ςυμπληρώςτε) : 

 
Η απόδειξη ή το τιμολόγιο πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά για όλεσ τισ 
αλλαγζσ, χωρίσ εξαίρεςη . 

Διεφκυνςθ επιςτροφισ:  Ανκείασ 38, Πάτρα 26333  
 

Εξυπθρζτθςθ πελατϊν: 2612615200  



Όροι Επιςτροφήσ:  

Η επιςτροφι γίνεται δεκτι εντόσ 14 ημερών από τθν παραλαβι του δζματοσ με βάςθ τα ζγγραφα παραλαβισ, χωρίσ 

εξαιρζςεισ. Σε περίπτωςθ λάκουσ τθσ εταιρείασ μασ ι ελαττωματικοφ προϊόντοσ θ επιςτροφι γίνεται δεκτι εφόςον μασ 

ειδοποιιςετε ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των 5 ημερών, χωρίσ εξαιρζςεισ. 

Σε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνεται δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίςκεται ςτθν αρχικι του κατάςταςθ - το προϊόν κα 

πρζπει να μθν ζχει πλυκεί, να ζχει όλα τα ταμπελάκια του, να μθν ζχει καταςτραφεί θ ςυςκευαςία του και να 

επιςτρζφεται με όλα τα ζγγραφα που το ςυνόδευαν, όπωσ π.χ. Τιμολόγια , θ απ. λιανικισ πϊλθςθσ, το Δελτίο Αποςτολισ 

–κλπ. 

Σημαντικό! Στθν περίπτωςθ που οι κουρτίνεσ, τα χαλιά ι οι διάδρομοι ζχουν κοπεί ςτισ επικυμθτζσ ςασ διαςτάςεισ, δε 
γίνονται δεκτζσ οι επιςτροφζσ ςτα ςυγκεκριμζνα προϊόντα. 

Προςοχή! Αλλαγζσ γίνονται μόνο ςε προϊόντα που ζχουν αγοραςτεί από το sarayhome! 

Εφόςον δεν τθροφνται κάποιεσ ι όλεσ από τισ παραπάνω προχποκζςεισ, θ εταιρία μασ ζχει δικαίωμα να μθν δεχτεί τθν 
επιςτροφι του προϊόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το προϊόν γυρίηει πίςω ςτο αποςτολζα, ο οποίοσ επιβαρφνεται με τα 
ζξοδα αποςτολισ.  

 
Διαδικαςία Επιςτροφήσ: 

Εάν και εφόςον πλθροφνται οι όροι που προαναφζρκθκαν, τότε πρζπει να ακολουκιςετε τθν παρακάτω διαδικαςία:  

Α. Σε περίπτωςη ελαττωματικοφ προϊόντοσ ή λόγω λάθουσ ςτην παραγγελία ςασ (αν για παράδειγμα λάβετε άλλο 
προϊόν από αυτό που αγοράςατε): 

1. Επικοινωνιςτε μαηί μασ ϊςτε να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ λεπτομζρειεσ. 
2. Σε περίπτωςθ ελαττωματικοφ προϊόντοσ ςτείλτε μασ φωτογραφία ςτο hi@sarayhome.gr, ϊςτε να ζχουμε 

καλφτερθ εικόνα ςτθν επικοινωνία μασ. 
3. Προςοχι! Τα ελαττωματικά προϊόντα αντικακίςτανται μόνο με το ίδιο προϊόν. 
4. Συμπλθρϊνετε το ζντυπο επιςτροφισ και το εςωκλείετε ςτο δζμα μαηί με τθν απόδειξθ ι το τιμολόγιο.  
5. Μόνο ςε αυτή την περίπτωςη τα μεταφορικά ζξοδα τθσ επιςτροφισ τα χρεϊνεται θ επιχείρθςθ μασ και το δζμα 

ςτζλνεται με τθν ίδια εταιρία κουριζρ ι τθν μεταφορικι που ςασ ζκανε τθν παράδοςθ, ςε περίπτωςθ που 
επικυμείτε άλλθ εταιρία κοφριερ ι μεταφορικι τα ζξοδα επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον πελάτη και θ παράδοςθ 
κα πρζπει να γίνει αυςτθρά ςτθν διεφκυνςθ μασ Ανκείασ 38, Πάτρα 26333. Η εταιρία μασ δεν απαιτείται να 
επιςτρζψει πρόςκετεσ δαπάνεσ παράδοςθσ, εάν ο πελάτησ ρητώσ είχε επιλζξει τρόπο παράδοςησ άλλο από τον 
φθηνότερο τυποποιημζνο τρόπο παράδοςησ που προςφζρει η εταιρεία. 

Β. Aν αφορά αλλαγι γνϊμθσ. Σε περίπτωςθ που κζλετε να επιςτρζψετε το προϊόν, και εφόςον πλθροφνται οι όροι που 
προαναφζρκθκαν, μπορείτε να επιλζξετε οποιαδιποτε μεταφορικι εταιρεία επικυμείτε, δεδομζνου ότι τα ζξοδα 
μεταφοράσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον πελάτη και όχι την εταιρία μασ.  
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλζξετε τθν αποςτολι του προϊόντοσ με τθν εταιρία κουριζρ ι τθν μεταφορικι που ςασ 
ζκανε τθν παράδοςθ και δθλϊνοντασ «χρζωςθ παραλιπτθ». Το κόςτοσ μεταφορικϊν επιςτροφισ (το κόςτοσ για να 
ζρκει το δζμα ςασ ςε εμάσ), κα προςτεκεί ςτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ νζασ  αποςτολισ. Το κόςτοσ μεταφορικϊν για τθν 
επιςτροφι ςασ, διαμορφϊνεται ανάλογα με τον όγκο του, δθλαδι ςφμφωνα με το αποτζλεςμα τθσ ογκομζτρθςθσ, για 
να ενθμερωκείτε για  το ακριβζσ κόςτοσ επικοινωνιςτε με το τμιμα επιςτροφϊν ςτο 2612615200.  
Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφουν τα παρακάτω: 

1. Επικοινωνιςτε μαηί μασ ϊςτε να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ λεπτομζρειεσ. 
2. Συμπλθρϊνετε το ζντυπο επιςτροφισ και το εςωκλείετε ςτο δζμα μαηί με τθν απόδειξθ ι το τιμολόγιο.  
3. Τα προσ επιςτροφι δζματα ςτζλνονται με δικι ςασ ευκφνθ, οπότε ςυςτινουμε να είναι καλά ςυςκευαςμζνα ςε 

ςφραγιςμζνο δζμα. Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά προκλθκεί κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μθ αποδοχι τθσ 
επιςτροφισ, χωρίσ εξαιρζςεισ. 

4. Η παράδοςθ κα πρζπει να γίνει αυςτηρά και μόνο ςτθν ζδρα μασ Ανκείασ 38 Πάτρα 26333. 

**Η διαδικαςία τησ επιςτροφήσ ξεκινάει από την ςτιγμή που θα παραλάβουμε το δζμα και ζχει μζςο χρόνο διάρκειασ 
5-6  εργάςιμεσ ημζρεσ από την παραλαβή τησ επιςτροφήσ. 
 


