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Έντυπο αλλαγής προϊόντος  

  

Αριθμός απόδειξης(1): ____________  

Αριθμός παραγγελίας(2): ____________  

Κινητό ή σταθερό τηλέφωνο που έχω δηλώσει: ___________________  

Όνομα:___________________________________________________  

Επώνυμο:_________________________________________________ 

Κωδικοί προϊόντων(3) που έχω παραλάβει και θέλω να αλλάξω, καθώς 

και το μέγεθός τους:  

Α/Α  Κωδικός (π.χ. 003115-BKCH)  Μέγεθος (π.χ. XS, S, M, …)  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

   

Κωδικοί προϊόντων(3) που επιθυμώ να μου αποσταλούν, καθώς και το 

μέγεθός τους:  

Α/Α  Κωδικός (π.χ. 003115-BKCH)  Μέγεθος (π.χ. XS, S, M, …)  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Πρέπει να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα του παρόντος εντύπου (ή και 

την δεύτερη εφόσον έχει επιπλέον οδηγίες - σχόλια), να την 

συμπληρώσετε και να το τοποθετήσετε μέσα στη συσκευασία μαζί με τα 

προϊόντα προς αλλαγή.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή του προϊόντος, είναι το να υπάρχει η 

ετικέτα του. ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΤΑΙ.  

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το fitshop.gr είναι υποχρεωμένο να 

ολοκληρώσει την διαδικασία αλλαγής εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερολογιακών ημερών, εφόσον υπάρχει απόθεμα.  

  

Ειδικές οδηγίες - Σχόλια  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

   

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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Σημειώσεις:   
(1)Ο αριθμός απόδειξης φαίνεται στο πάνω μέρος της απόδειξης:   

 
  
(2)Ο αριθμός παραγγελίας βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που σας ήρθε όταν 

ολοκληρώσατε την παραγγελία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 
Εάν η παραγγελία ήταν τηλεφωνική, τότε καλέστε μας στο 211.800.0090 για να σας 

δώσουμε τον αριθμό παραγγελίας.  

  
(3)Για να βρείτε τον κωδικό του προϊόντος που έχετε παραγγείλει, μπορείτε να συνδεθείτε 

στο site χρησιμοποιώντας τα στοιχεία (email και password) που είχατε δηλώσει όταν 

εγγραφήκατε, στα πεδία που βρίσκονται στην κάτω δεξιά περιοχή του site, όπως φαίνεται 

παρακάτω:  



4  

  
Κάνετε κλικ στο “ιστορικό παραγγελιών” και μετά στο κουμπί “επισκόπηση”.  

  
Οι κωδικοί των προϊόντων θα βρίσκονται κάτω από το “Κωδ. Προϊόντος (SKU)  

  
Εάν πάλι η παραγγελία έγινε τηλεφωνικά, τότε μπορείτε να μας καλέσετε στο 211.800.0090 

για να σας πούμε τον κωδικό του προϊόντος.  


