
Ονοματεπώνυμο: ..............................................................................                                        Αριθμός Παραγγελίας: .......................................

Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα : Εργαζόμαστε με πάθος και αφοσίωση για να 
προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και προϊόντα.  Αν δεν μείνετε απόλυτα ικανοποιημένος/η από τα προϊόντα 
μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας! Είμαστε πάντα διαθέσιμοι και έτοιμοι να σας ακούσουμε!

 Ο τρόπος της αλλαγής είναι άμεσος και πολύ απλός. Η αλλαγή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε προϊόν. 
Αντικατάσταση του υπάρχοντος σε μέγεθος ή χρώμα, εκπτωτικό ή όχι ασφαλώς δεν έχει καμία διαφορά. 
Με οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε μέσα από την σελίδα μας.

Αφού διαλέξετε, απλά ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 212 000 2367 καθημερινά (08:00 με 16:00) εκτός Αφού διαλέξετε, απλά ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 212 000 2367 καθημερινά (08:00 με 16:00) εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής ή με email στο help@styleiconboutique.com . Εμείς θα δεσμεύσουμε αμέσως το νέο 
προϊόν. Μόλις λάβουμε το νέο προϊόν της επιλογής σας από τα κεντρικά μας (ο χρόνος είναι περίπου 3-6 
εργάσιμες) σας το αποστέλλουμε και ανταλλάσσετε το παλιό χέρι με χέρι με τον courier τη στιγμή της 
παράδοσης. 

Διαδικασία επιστροφής:

Βήμα 1: Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω e-mail 
στο help@styleiconboutique.com ή τηλεφωνικώς 
στο 212 000 2367 για να γνωρίζουμε πως θα 
επιστραφεί ένα προϊόν και να σας ενημερώσουμε 
για την απλή διαδικασία επιστροφής / αλλαγής.

Βήμα 2: Βήμα 2: Οι επιστροφές γίνονται μέ την ACS 
COURIER κατόπιν συννενόησης μαζί μας στη 
διεύθυνση της αποθήκης μας :

ACS COURIER ΔΡΑΜΑΣ

(STYLEICONBOUTIQUE)

Τηλ. 212 000 2367

Φιλίππου 29, Δράμα, 66100

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να 
γνωρίζετε σχετικά με τις επιστροφές:

- Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν τις αρχικές τους 
σημάνσεις και να είναι κατάλληλα συσκευασμένα 
για την επιστροφή τους.

- Αν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να - Αν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να 
μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με email και να 
λάβουμε το προϊόν εντός 14ημερών.Κόστος 3,90€

- Όλες οι αλλαγές γίνονται με την ACS Courier.

- Μετά το χρονικό όριο των 100 ημερολογιακών 
ημερών δεν μπορεί να γίνει δεκτή επιστροφή 
προιόντων.

Σημαντικό: Επιστροφές και αλλαγές ΔΕΝ γίνονται 
δεκτές στα εκπτωτικά προϊόντα που ανήκουν στην 
κατηγορία Clearance - Outlet

www.styleiconboutique.com

(σε τεμάχια) (Προϊόντος)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: help@styleiconboutique.com ή τηλεφωνικώς στο 212 000 2367 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 με 16:00) 
για να γνωρίζουμε πως θα επιστραφεί ένα προϊόν και να σας ενημερώσουμε για την απλή διαδικασία επιστροφής / αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σελίδα: 
www.styleiconboutique.com/gr/returns

ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΟΣ 100 ΗΜΕΡΩΝ


