
ΠΩ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΕΣΕ ΣΗΝ MINIONS ΤΛΛΟΓΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΩΝ 
 
Σα αυτοκόλλθτα Minions μπορείτε να τα βρείτε ςε όλα τα καταςτιματα με τιμι 
0,60€ το πακζτο (περιζχει 5 αυτοκόλλθτα). Θυμθκείτε, μπορείτε να ολοκλθρϊςετε 
το άλμπουμ ςασ πιο γριγορα με τθν ανταλλαγι των διπλϊν ςασ με τουσ φίλουσ! 
 Όταν το άλμπουμ ςασ είναι ςχεδόν ολοκλθρωμζνο, μπορείτε να γράψετε ςτθν 
GIMAE για να πάρετε τα τελευταία αυτοκόλλθτα που χρειάηεςτε για να 
ολοκλθρϊςετε το άλμπουμ ςασ . Kάκε αυτοκόλλθτο κοςτίηει 0,12€ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ταχυδρομικϊν τελϊν και ςυςκευαςίασ. Μπορείτε να 
παραγγείλετε ζωσ και 20 αυτοκόλλθτα. 
 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ONLINE 

Ο ευκολότεροστρόποσ για ναπαραγγείλετε τα τελευταία ςασαυτοκόλλθταείναι να 

επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ www.gimsa.gr/topps. 

Απλάεπιλζξτε τουσ αρικμοφσ των αυτοκόλλθτωνπου χρειάηεςτε και ςυμπλθρϊςτε τα 

ςτοιχείαςασ. Εμείσ κα κάνουμε τα υπόλοιπα. Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ 

www.gimsa.gr/toppsγια λεπτομζρειεσ. Μεμονωμζνα αυτοκόλλθταδεν μποροφν να 

αγοραςτοφναπό το τθλζφωνο. 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΩ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (ΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ) 
 

Γιαναπαραγγείλετετατελευταίαςασαυτοκόλλθτα ταχυδρομείςτε: 

Σθν φόρμα ταχυδρομικισ παραγγελίασ που υπάρχει ςτο siteμασ . 

GIM AE, MINIONSSTICKERCOLLECTION, ΚΟΝΣΕΡΗ 22, 185 41 ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Παρακαλοφμεβοθκιςτεμασναεπιςπεφςουμετθνπαραγγελίαςασζχοντασωσπρότυποςτισεπις
τολζσςαστοπαρακάτω παράδειγμα: 

 
 
Σα πλιρθ ςτοιχεία ςασ (ονοματεπϊνυμο, Διεφκυνςθ,  
Σ.Κ. &τοemailςασ)      ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
        ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΤ 23 
        105 55 ΑΘΗΝΑ 
        kpapado@hotmail.com 
 
Σοτθλζφωνοςασκαιτονκωδικόπελάτθ (αν τον γνωρίηετε) 210 5555555 
        ID: 12345678 
 
Σοντίτλοτθσςυλλογισ      MINIONS STICKER 
COLLECTION 
 
Σοναρικμότωναυτοκόλλθτωνπουχρειάηεςτε (με τθ ςειρά) 12, 23, 40, 67, 156, P3 
 

 
 



 

 
ΜΗΝ ΣΕΛΝΕΣΕ ΜΕΣΡΗΣΑ ΜΕΩ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ! 

 
Παρακαλοφμε χρθςιμοποιιςτεΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑκαι γράψτε όςο το δυνατόν πιο 

κακαρά  
•Παρά το γεγονόσ ότιπροςπακοφμεναπαραδϊςουμε μζςα ςε4-5εργάςιμεσ θμζρεσαπότθν 

παραλαβι τθσ παραγγελίασ, παρακαλϊ επιτρζψτε μασ μζχρι 20 θμζρεσγιατθ 
μεταποίθςθκαι τθν παράδοςθ 

•Ναπλθρϊςετε με επιταγιιταχυδρομικι επιταγι, πλθρωτζα ςτθν GIMAΕ. 
•Επιταγζσκαιταχυδρομικζσπαραγγελίεσμποροφν να γίνουν δεκτζσμόνοαπο τθν Ελλάδα. 

   Γιαόλεσ τισ άλλεσ χϊρεσ, παρακαλοφμε επιςκεφκείτε τθν 
ιςτοςελίδαμασwww.toppsdirect.com 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
 

Παράδοςη 
Παρακαλϊ επιτρζψτε μασ μζχρι20 θμζρεσ γιατθν αποςτολι παρόλο πουο ςτόχοσ μασ είναι 
να παραδϊςουμε εντόσ4-5εργάςιμων θμερϊν απότθν παραλαβι τθσ παραγγελίασ. Η 
διάρκεια παραλαβισ και εκκακάριςθσ επιταγισ μπορεί να διαρκζςει μζχρι και 10 θμζρεσ 
ζτςι παρακαλοφμε για επιπλζον χρόνο ςε περίπτωςθ πλθρωμισ με επιταγι. Ο χρόνοσ 
παράδοςθσ μπορεί να επθρεαςτεί απο αργίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Χριςτουγζννων 
και τουΠάςχα, αλλά και κακζσκαιρικζσ ςυνκικεσ. Η εταιρεία GIMAEλειτουργείαπο Δευτζρα 
ζωσ Παραςκευι απο 08:00-16:00 Οποιαδιποτε παραγγελίαδοκεί κατά τθ διάρκεια 
αββατοκφριακου ιςε περιόδουσκλειςίματοσκα υπόκειται ςεμικρι κακυςτζρθςθ. 
 
Αποςτολή 
Όλεσ οι παραγγελίεσμποροφννα υπόκεινται ςεχρζωςθ αποςτολισ.Η χρζωςθκα γίνετε 
ςαφισ , πριν κάνετε τθν παραγγελίαςασ. 
 
Σιμολόγηςη 
Εκτόσ αναναφζρεται διαφορετικά, όλεσοι τιμζσ που παρουςιάηονταιείναι ςε 
Ευρϊκαιπεριλαμβάνουν ΦΠΑ καιτυχόνάλλεσ ιςχφουςεσφόρουσ. Εκτόσαν ορίηεται 
διαφορετικάόλοι οιτιμζσ είναιςτακερζσ τιμζσμασκαιςυνικωσπαραμζνει θ ίδιαγια κάκε 
είδοσ. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΤΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΣΩΝ  
φμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Πϊλθςθσ εξ Αποςτάςεωσ ζχετε το δικαίωμα να ακυρϊςετε 
τθν παραγγελία ςασ και να διεκδικιςετε μια πλιρθ επιςτροφι χρθμάτων οποιαδιποτε 
ςτιγμι μετά τθν παραγγελία ςασ και ζωσ επτά εργάςιμεσ θμζρεσ αφότου παραλάβετε τα 
προϊόντα. Αν κζλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ εγγράφωσ 
ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ ι μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το φαξ ι e-mail. Εμείσ κα ςασ 
επιςτρζψουμετα χριματα, το ςυντομότερο δυνατό και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ 30 
θμερϊν. 
 
Η υποχρζωςθ που ζχετε μετά τθν παράδοςθ και κατά τθν περίοδο τθσ ακφρωςθσ ι 
επιςτροφισ είναι να κρατιςετε υπο τθν κατοχι ςασ τα προϊόντα ςε άριςτθ κατάςταςθ.  
Εάν αςκιςετε το δικαίωμά ςασ να ακυρϊςετε τθν παραγγελία ςασ εφόςον ζχει 
ολοκλθρωκεί θ αποςτολι και τα είδθ δεν είναι ελαττωματικά, κακισ ποιότθτοσ ι δεν είναι 
κατάλλθλα για το ςκοπό τουσ, τότε τα ζξοδα αποςτολισ τθσ επιςτροφισ επιβαρφνουν εςάσ.  
 



ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Α  
Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν μποροφμε να εκπλθρϊςουμε τθν παραγγελία ςασ κα 
επικοινωνιςουμε μαηί ςασ για να ςασ δϊςουμε τθν επιλογι να ακυρϊςετε τθν παραγγελία 
ςασ, για τθν τροποποίθςθ αυτισ, ι να περιμζνετε για τθν διακεςιμότθτα των προϊόντων.  

 
ΠΟΣΕ ΙΧΟΤΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ  
Αυτοί οι Όροι καιΠροχποκζςεισ ιςχφουν γιαόλεσ τισ παραγγελίεσμζςω ταχυδρομείου, 
τθλεφϊνου, φαξιςτθν ιςτοςελίδαwww.gimsa.gr/topps.Oιεγγεγραμμζνοι 
χριςτεσαποδζχονται και υπόκεινται ςτο πλαίςιο τουνόμου περί προςταςίασ των 
προςωπικϊνδεδομζνων.Μποροφμε ναεπικοινωνιςουμε μαηί ςασμεπλθροφορίεσ ςχετικά 
με άλλαπροϊόνταιπροςφορζσ που πιςτεφουμεότι μπορεί ναςασ ενδιαφζρουν. ε 
περίπτωςθ που δεν κζλετε να ςασ ενθμερϊνουμε παρακαλϊ όπωσ μασ ενθμερϊνετε 
εγγράφωσ ςθμειϊνοντασ το παρακάτω.  
 
Δεν κζλω να ενθμερϊνομαι για νζα προϊόντα , υπθρεςίεσ και προςφορζσ. 
 
Ποιοι είμαςτε; 
GIMAE, Κοντζρθ 22, 185 41 Καμίνια, Πειραιάσ, . 
 
 
Ιςχφει μόνο για τθν Ελλάδα. 
 
ΖντυπθΑπρίλιοσ 2015 


