
 

   

Τραπεζικό Έμβασμα EMEA  
Μη Αυτόματη Αίτηση Επιστροφής Χρημάτων   

 

Φόρμα επιστροφής προϊόντος 

Το NortonLifeLock προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών σε 
όλα τα προϊόντα Norton (πακέτα προϊόντων ή προϊόντα λήψης). 

Συμπληρώστε ολόκληρη την παρακάτω φόρμα και, στη συνέχεια, στείλτε 
μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ή καλέστε (Αριθμός υποστήριξης) για το 
αίτημα επιστροφή χρημάτων σας.  Όλα τα παρακάτω στοιχεία είναι 
απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής χρημάτων. 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

Η επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να 
διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες. Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι 
απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματός σας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

A. Η τιμή αγοράς θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίσατε. 

Β. Τα έξοδα αποστολής και διεκπεραίωσης δεν επιστρέφονται. 

Γ. Δεν γίνεται επιστροφή Φ.Π.Α. σε εταιρείες. 

Δ. Με την υπογραφή σας σε αυτήν τη φόρμα επιβεβαιώνετε την κατάργηση 
εγκατάστασης του λογισμικού από τον υπολογιστή σας. 

Ε. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να εκδώσουμε επιστροφές χρημάτων σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Σας ζητούμε συγγνώμη για όποια 
τυχόν ταλαιπωρία. 

F. Το NortonLifeLock δεν παρέχει επιστροφές χρημάτων για μεταχειρισμένα 
προϊόντα NortonLifeLock που αγοράζονται μέσω ιστότοπων και διαδικτυακών 
δημοπρασιών, για μη εξουσιοδοτημένα, παράνομα αγορασμένα ή 
απεσταλμένα. 

 



Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα για την 
επεξεργασία της επιστροφής της τιμής αγοράς. 

• Λόγος επιστροφής *
Αναφέρετε τον λόγο (εάν υπάρχει) για το αίτημα επιστροφής χρημάτων για να 
μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το προϊόν 
και τις υπηρεσίες μας.  

• Κλειδί προϊόντος *

Εισαγάγετε στην απάντησή σας το κλειδί 25 χαρακτήρων ή τραβήξτε μια 
φωτογραφία του κλειδιού (βρίσκεται συνήθως σε μια κάρτα μέσα στο κουτί) 
και επισυνάψτε το στην απάντησή σας. 

• Απόδειξη αγοράς *

Επισυνάψτε μια φωτογραφία της απόδειξης αγοράς ή σαρώστε την απόδειξη 
που παραλάβατε στο ταμείο ή κάποιο άλλο αποδεικτικό αγοράς που δείχνει 
ξεκάθαρα το ποσό που πληρώσατε για το προϊόν ή την υπηρεσία Norton για 
την οποία ζητάτε επιστροφή χρημάτων. 

• Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού *

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας στην απάντησή 
σας. Η επιστροφή χρημάτων θα σας παρασχεθεί ως έμβασμα και θα την 
στείλουμε στον λογαριασμό που παρέχετε. Τα πεδία που σημειώνονται με 
αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της επιστροφής της τιμής 
αγοράς. 

Όνομα & Επώνυμο *

Διεύθυνση 1 * (Οδός, ταχυδρομική θυρίδα κ.λπ.) 

Πόλη * 

 Πολιτεία / Επαρχία 

 Ταχυδρομικός κώδικας * 

 Χώρα * 



 Τηλέφωνο Ημέρας * 

 ΙΒΑΝ * 

 Κωδικός Swift / BIC * 

 Κωδικός είδους * 

 Αριθμός λογαριασμού * 

 Όνομα στον τραπεζικό λογαριασμό * 

 Όνομα τράπεζας * 

Διεύθυνση email * 

Τηλέφωνο * 

Υπογραφή * 

Ημερομηνία υπογραφής * 

Περιμένετε έως και 6 εβδομάδες για την επεξεργασία και την αποστολή της 
επιστροφής χρημάτων. Το προϊόν ή η υπηρεσία που επιστρέφεται θα 
απενεργοποιηθεί για να αποφευχθεί τυχόν περαιτέρω ενεργοποίηση ή 
χρήση, εκτός και αν σας έχουν κοινοποιηθεί άλλες ρυθμίσεις. 

Σας ευχαριστούμε, 

Υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών NortonLifeLock 

Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ   ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 NortonLifeLock Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το 
NortonLifeLock, το λογότυπο NortonLifeLock, το λογότυπο Checkmark, το Norton, το LifeLock 
και το λογότυπο LockMan είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της NortonLifeLock Inc. 
ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.  Άλλες επωνυμίες ενδέχεται 
να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. 

NortonLifeLock Ireland Limited | Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland 

https://support.norton.com/
https://www.nortonlifelock.com/about/legal
https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/
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