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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα ή περισσότερα προϊόντα, 
παρακαλούμε συμπληρώστε το Έντυπο Επιστροφής που κρατάτε.
Μπορείτε να επιστρέψετε ένα ή περισσότερα προϊόντα μέσα σε 
14 ημέρες από την ημερομηνία που τα παραλάβατε. 
Συμπληρώνοντας το έντυπο θα πρέπει να σημειώσετε αν θέλετε 
αλλαγή,επιστροφή των χρημάτων σας ή πίστωση. 

1. Αλλαγή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να αντικαταστήσουμε 
το προϊόν που μας επιστρέψατε. Σε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του 
ζητούμενου προϊόντος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, 
προτείνοντας τις εναλλακτικές 2, 3.

2. Επιστροφή των χρημάτων σας στο λογαριασμό τραπέζης που θα 
μας δώσετε. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί το 
αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα 
παραλάβουμε τα προϊόντα.

3. Πίστωση της αξίας του προϊόντος που επιστρέψατε στο 
λογαριασμό που διαθέτετε στο MDSjunior προκειμένου να την 
αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας. Η πίστωση θα γίνει εντός
3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Θα πρέπει να αποστείλετε το προϊόν μαζί με το Έντυπο 
Επιστροφής και την απόδειξη λιανικής, στην άρτια κατάσταση 
στην οποία το παραλάβατε χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, να μην
έχει παραβιαστεί η συσκευασία και να μην έχουν αφαιρεθεί οι 
ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (καρτελάκια/ετικέτες κτλ).
Μπορείτε να επιστρέψτε το δέμα με μεταφορέα της επιλογής 
σας, με δική σας χρέωση. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι στη 
δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Τα επιστρεφόμενα 
προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν μόνο με άλλο είδος ή μέγεθος 
της ίδιας σεζόν. Τα εκπτωτικά είδη αλλάζονται μόνο με 
εκπτωτικά προϊόντα και τα προϊόντα που βρίσκονται σε 
προσφορά καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου αλλάζονται μόνο με
προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
Επιστροφές που θα λάβουμε εκτός των όρων της πολιτικής μας 
δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε μας 
στο www.mdsjunior.gr ή επικοινωνείστε μαζί μας προκειμένου να
σας εξυπηρετήσουμε.


