rantee

A87SK

uarantee

Εγγύηση για πάντα

Customer Service

1A87SK

Η εγγύηση που σας παρέχουμε: «Αν κάποιο προϊόν της σειράς
δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του sloggi, απλά το επιστρέφετε σε
εμάς, οποιαδήποτε στιγμή».*

Guarantee

Customer Service

Return

1A87SK

στε
1. Συμπληρώ
την
τε
σ
ώ
π
και εκτυ
όρμα
παρακάτω φ
επιστροφής

ε το προϊόν
2. Αποστέλλετ
πληρωμένη
μαζί με τη συμ
ν εγγυητική
φόρμα και τη
ιεύθυνση που
κάρτα, στη δ
στην ετικέτα
αναγράφεται

3. Θα σας
ουμε
αντικαταστήσ
το προϊόν **

Customer Service

Return

Return

* Η αντικατάσταση ισχύει αποκλειστικά για προϊόντα ίδιας αξίας και ίδιου τύπου από τη σειρά sloggi EverNew. Δεν είναι δυνατή η
επιστροφή χρημάτων. Η αντικατάσταση ισχύει σε χώρες, όπου πωλείται η εν λόγω σειρά EverNew. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης
δεν επηρεάζονται από την εγγύηση sloggi EverNew και θα πρέπει να ζητούνται στα σημεία πώλησης, ως είθισται.
Η Inter-Triumph Marketing GmbH διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει συγκεκριμένα μέρη από αυτή την προωθητική καμπάνια και σε
περίπτωση κατάχρησης να καταργήσει την προωθητική καμπάνια οποιαδήποτε στιγμή.
** O χρόνος που απαιτείται για την αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να φτάσει έως και τις 30 εργάσιμες μέρες.

Evernew – Φόρμα επιστροφής
Έχετε κάποιο ερώτημα?
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 2597795
Το email μας: evgenia.tzagadouri@triumph.com
1. Στοιχεία επικοινωνίας αγοραστή
Όνομα
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα			

Email
Τηλέφωνο
Ταχυδρομικός Κώδικας

2. Παρακαλώ να αναφέρετε το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε (παρακαλώ βάλτε Χ δίπλα στο προϊόν),
συμπεριλαμβάνοντας το λόγο της επιστροφής
MINI

BRAZIL PANTY

Αριθμός εγγυητικής κάρτας

TAI

-

-

-

(16ψήφιος κωδικός, ο οποίος βρίσκεται στην προσωπική
σας εγγυητική κάρτα εντός της συσκευασίας)

HIPSTER

MIDI

Χρώμα

MAXI

Αιτία (αιτίες) επιστροφής
1. Πολύ μικρό
2. Πολύ μεγάλο
3. Δε μου αρέσει το χρώμα
4. Δε μου αρέσει το ύφασμα
5. Δε μου αρέσει το στυλ
6. Αντοχή υλικού
7. Ξέφτισμα υφάσματος

Μέγεθος

8. Ξεθώριασμα
9. Ελαττωματικό λάστιχο μέσης
10. Ελαττωματικές ραφές
11. Κακή εφαρμογή
12. Δεν είναι άνετο
13. Άλλος λόγος

3. Πώς θα θέλατε να χειριστείτε την επιστροφή/αντικατάσταση;
Θα προτιμούσα να παραλάβω ως αντικατάσταση (Παρακαλώ επιλέξτε):
Το ίδιο προϊόν

Ένα αντίστοιχο
προϊόν από τη
συλλογή του sloggi

(Παρακαλώ λαμβάνετε υπόψη σας
ότι δε μπορούμε να εγγυηθούμε τη
διαθεσιμότητα του ίδιου χρώματος)

(Παρακαλώ επιλέξτε)

Μέγεθος

Χρώμα

Λευκό
Mαύρο
Δε με πειράζει

TANGA

MINI

MIDI

MAXI

TAI

Μέγεθος
4. Eπιπρόσθετο σχόλιο

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε διάφανη ταινία επικόλλησης, για την τοποθέτηση της
παρακάτω ετικέτας στη συσκευασία αποστολής.
ΕΤΙΚΈΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Παρακαλώ προσθέστε το
σωστό γραμματόσημο

Ευγενία Τζαγαδούρη / Customer Service
Αβέρωφ 34, Νέα Ιωνία
142 32, Αθήνα
Ελλάδα

5. Εσωκλείστε τη φόρμα επιστροφής μαζί με το
προϊόν sloggi που θέλετε να επιστρέψετε, καθώς
και την προσωπική σας κάρτα εγγύησης σε ένα
καλά σφραγισμένο κουτί. Τοποθετήστε την ετικέτα
επιστροφής σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό
του δέματος και στείλτε το μέσω οποιουδήποτε
ταχυμεταφορέα UPS ή μέσω ασφαλισμένου
ταχυδρομείου

Evernew – Φόρμα επιστροφής
Έχετε κάποιο ερώτημα?
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 2597795
Το email μας: evgenia.tzagadouri@triumph.com
1. Στοιχεία επικοινωνίας αγοραστή
Όνομα
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα			

Email
Τηλέφωνο
Ταχυδρομικός Κώδικας

2. Παρακαλώ να αναφέρετε το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε (παρακαλώ βάλτε Χ δίπλα στο προϊόν),
συμπεριλαμβάνοντας το λόγο της επιστροφής
ΣΟΥΤΙΈΝ ΧΩΡΊΣ
ΜΠΑΝΈΛΑ

ΣΟΥΤΙΈΝ ΜΕ
ΜΠΑΝΈΛΑ

Αριθμός εγγυητικής κάρτας

ΦΑΝΕΛΆΚΙ

-

-

-

(16ψήφιος κωδικός, ο οποίος βρίσκεται στην προσωπική
σας εγγυητική κάρτα εντός της συσκευασίας)

Χρώμα

Αιτία (αιτίες) επιστροφής
1. Πολύ μικρό
2. Πολύ μεγάλο
3. Δε μου αρέσει το χρώμα
4. Δε μου αρέσει το ύφασμα
5. Δε μου αρέσει το στυλ
6. Αντοχή υλικού
7. Ξέφτισμα υφάσματος

Μέγεθος

8. Ξεθώριασμα
9. Ελαττωματικό λάστιχο μέσης
10. Ελαττωματικές ραφές
11. Κακή εφαρμογή
12. Δεν είναι άνετο
13. Άλλος λόγος

3. Πώς θα θέλατε να χειριστείτε την επιστροφή/αντικατάσταση;
Θα προτιμούσα να παραλάβω ως αντικατάσταση (Παρακαλώ επιλέξτε):
Το ίδιο προϊόν

Ένα αντίστοιχο
προϊόν από τη
συλλογή του sloggi

(Παρακαλώ λαμβάνετε υπόψη σας
ότι δε μπορούμε να εγγυηθούμε τη
διαθεσιμότητα του ίδιου χρώματος)

(Παρακαλώ επιλέξτε)

Μέγεθος

Χρώμα

ΣΟΥΤΙΈΝ ΧΩΡΊΣ
ΜΠΑΝΈΛΑ

ΣΟΥΤΙΈΝ ΜΕ
ΜΠΑΝΈΛΑ

ΦΑΝΕΛΆΚΙ

Λευκό
Mαύρο
Δε με πειράζει

Μέγεθος
4. Eπιπρόσθετο σχόλιο

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε διάφανη ταινία επικόλλησης, για την τοποθέτηση της
παρακάτω ετικέτας στη συσκευασία αποστολής.
ΕΤΙΚΈΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Παρακαλώ προσθέστε το
σωστό γραμματόσημο

Ευγενία Τζαγαδούρη / Customer Service
Αβέρωφ 34, Νέα Ιωνία
142 32, Αθήνα
Ελλάδα

5. Εσωκλείστε τη φόρμα επιστροφής μαζί με το
προϊόν sloggi που θέλετε να επιστρέψετε, καθώς
και την προσωπική σας κάρτα εγγύησης σε ένα
καλά σφραγισμένο κουτί. Τοποθετήστε την ετικέτα
επιστροφής σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό
του δέματος και στείλτε το μέσω οποιουδήποτε
ταχυμεταφορέα UPS ή μέσω ασφαλισμένου
ταχυδρομείου

Evernew – Φόρμα επιστροφής
Έχετε κάποιο ερώτημα?
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 2597795
Το email μας: evgenia.tzagadouri@triumph.com
1. Στοιχεία επικοινωνίας αγοραστή
Όνομα
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα			

Email
Τηλέφωνο
Ταχυδρομικός Κώδικας

2. Παρακαλώ να αναφέρετε το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε (παρακαλώ βάλτε Χ δίπλα στο προϊόν),
συμπεριλαμβάνοντας το λόγο της επιστροφής
MIDI

MAXI

HIPSTER

Αριθμός εγγυητικής κάρτας

LONGLONG

-

-

-

(16ψήφιος κωδικός, ο οποίος βρίσκεται στην προσωπική
σας εγγυητική κάρτα εντός της συσκευασίας)

SHORT

VEST

SHIRT

Χρώμα

Αιτία (αιτίες) επιστροφής
1. Πολύ μικρό
2. Πολύ μεγάλο
3. Δε μου αρέσει το χρώμα
4. Δε μου αρέσει το ύφασμα
5. Δε μου αρέσει το στυλ
6. Αντοχή υλικού
7. Ξέφτισμα υφάσματος

Μέγεθος

8. Ξεθώριασμα
9. Ελαττωματικό λάστιχο μέσης
10. Ελαττωματικές ραφές
11. Κακή εφαρμογή
12. Δεν είναι άνετο
13. Άλλος λόγος

3. Πώς θα θέλατε να χειριστείτε την επιστροφή/αντικατάσταση;

Το ίδιο προϊόν

Ένα αντίστοιχο
προϊόν από τη
συλλογή του sloggi

(Παρακαλώ λαμβάνετε υπόψη σας
ότι δε μπορούμε να εγγυηθούμε τη
διαθεσιμότητα του ίδιου χρώματος)

(Παρακαλώ επιλέξτε)

Μέγεθος
Χρώμα

MIDI

MAXI

HIPSTER

SHORT

VEST

SHIRT

LONGLONG

Λευκό
Mαύρο
Δε με πειράζει

Μέγεθος
4. Eπιπρόσθετο σχόλιο

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε διάφανη ταινία επικόλλησης, για την τοποθέτηση της
παρακάτω ετικέτας στη συσκευασία αποστολής.
ΕΤΙΚΈΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Παρακαλώ προσθέστε το
σωστό γραμματόσημο

Ευγενία Τζαγαδούρη / Customer Service
Αβέρωφ 34, Νέα Ιωνία
142 32, Αθήνα
Ελλάδα

5. Εσωκλείστε τη φόρμα επιστροφής μαζί με το
προϊόν sloggi που θέλετε να επιστρέψετε, καθώς
και την προσωπική σας κάρτα εγγύησης σε ένα
καλά σφραγισμένο κουτί. Τοποθετήστε την ετικέτα
επιστροφής σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό
του δέματος και στείλτε το μέσω οποιουδήποτε
ταχυμεταφορέα UPS ή μέσω ασφαλισμένου
ταχυδρομείου

Διαθέσιμο μόνο σε μαύρο.

Θα προτιμούσα να παραλάβω ως αντικατάσταση (Παρακαλώ επιλέξτε):

