
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ STAR WARS 
 
Τα αυτοκόλλητα STAR WARS μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα καταστήματα με τιμή 
0,60€ το πακέτο (περιέχει 5 αυτοκόλλητα). Θυμηθείτε, μπορείτε να ολοκληρώσετε 
το άλμπουμ σας πιο γρήγορα με την ανταλλαγή των διπλών σας με τους φίλους! 
 Όταν το άλμπουμ σας είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, μπορείτε να γράψετε στην GIM 
AE  για να πάρετε τα τελευταία αυτοκόλλητα που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε 
το άλμπουμ σας . Kάθε αυτοκόλλητο κοστίζει 0,12€ συμπεριλαμβανομένων των 
ταχυδρομικών τελών και συσκευασίας. Μπορείτε να παραγγείλετε έως και 20 
αυτοκόλλητα. 
 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ONLINE 

Ο ευκολότερος τρόπος για να παραγγείλετε τα  τελευταία σας αυτοκόλλητα  είναι να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  www.gimsa.gr/topps. 

Απλά επιλέξτε τους αριθμούς των αυτοκόλλητων που χρειάζεστε και συμπληρώστε τα 

στοιχεία σας . Εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

www.gimsa.gr/topps για λεπτομέρειες. Μεμονωμένα αυτοκόλλητα δεν μπορούν να 

αγοραστούν από το τηλέφωνο. 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ) 
 

Για να παραγγείλετε τα τελευταία σας αυτοκόλλητα ταχυδρομείστε : 

Την φόρμα ταχυδρομικής παραγγελίας που υπάρχει στο site μας . 

GIM AE, STAR WARS STICKER COLLECTION, ΚΟΝΤΕΡΗ 22, 185 41 ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να επισπεύσουμε την παραγγελία σας έχοντας ως πρότυπο 
στις επιστολές σας το παρακάτω παράδειγμα: 

 
 
Τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση,  
Τ.Κ. & το email σας)      ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
        ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 23 
        105 55 ΑΘΗΝΑ 
        kpapado@hotmail.com 
 
Το τηλέφωνο σας και τον κωδικό πελάτη (αν τον γνωρίζετε) 210 5555555 
        ID: 12345678 
 
Τον τίτλο της συλλογής               STAR WARS  STICKER COLLECTION 
 
Τον αριθμό των αυτοκόλλητων που χρειάζεστε (με τη σειρά) 12, 23, 40, 67, 156, P3 
 

 
 
 



 
ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ! 

 
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και γράψτε όσο το δυνατόν πιο 

καθαρά  
• Παρά το γεγονός ότι προσπαθούμε να παραδώσουμε μέσα σε 4-5 εργάσιμες ημέρες από 

την παραλαβή της παραγγελίας, παρακαλώ επιτρέψτε μας μέχρι 20 ημέρες για τη 
μεταποίηση και την παράδοση 

• Να πληρώσετε με επιταγή ή ταχυδρομική επιταγή, πληρωτέα στην GIM AΕ. 
• Επιταγές και ταχυδρομικές παραγγελίες μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο απο την Ελλάδα. 

   Για όλες τις άλλες χώρες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.toppsdirect.com 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Παράδοση 
Παρακαλώ επιτρέψτε μας μέχρι 20 ημέρες για την αποστολή παρόλο που ο στόχος μας 
είναι να παραδώσουμε εντός 4-5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. 
Η διάρκεια παραλαβής και εκκαθάρισης επιταγής μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 ημέρες 
έτσι παρακαλούμε για επιπλέον χρόνο σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή. Ο χρόνος 
παράδοσης μπορεί να επηρεαστεί απο αργίες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα, αλλά και κακές καιρικές συνθήκες. Η εταιρεία GIM AE λειτουργεί απο 
Δευτέρα έως Παρασκευή απο 08:00-16:00 Οποιαδήποτε παραγγελία δοθεί κατά τη 
διάρκεια Σαββατοκύριακου ή σε περιόδους κλεισίματος θα υπόκειται σε μικρή 
καθυστέρηση. 
 
Αποστολή 
Όλες οι παραγγελίες μπορούν να υπόκεινται σε χρέωση αποστολής. Η χρέωση θα γίνετε 
σαφής , πριν κάνετε την παραγγελία σας. 
 
Τιμολόγηση 
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές που παρουσιάζονται είναι σε Ευρώ και 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ και τυχόν άλλες ισχύουσες φόρους. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
όλοι οι τιμές είναι σταθερές τιμές μας και συνήθως παραμένει η ίδια για κάθε είδος. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Πώλησης εξ Αποστάσεως έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε 
την παραγγελία σας και να διεκδικήσετε μια πλήρη επιστροφή χρημάτων οποιαδήποτε 
στιγμή μετά την παραγγελία σας και έως επτά εργάσιμες ημέρες αφότου παραλάβετε τα 
προϊόντα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εγγράφως 
στην παρακάτω διεύθυνση ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φαξ ή e-mail. Εμείς θα σας 
επιστρέψουμε τα χρήματα, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 30 
ημερών. 
 
Η υποχρέωση που έχετε μετά την παράδοση και κατά την περίοδο της ακύρωσης ή 
επιστροφής είναι να κρατήσετε υπο την κατοχή σας τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση.  
Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η αποστολή και τα είδη δεν είναι ελαττωματικά, κακής ποιότητος ή δεν είναι 
κατάλληλα για το σκοπό τους, τότε τα έξοδα αποστολής της επιστροφής επιβαρύνουν εσάς.  
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ  



Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας δώσουμε την επιλογή να ακυρώσετε την παραγγελία 
σας, για την τροποποίηση αυτής, ή να περιμένετε για την διαθεσιμότητα των προϊόντων.  

 
ΠΟΤΕ ΙΣΧΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου, φαξ ή στην ιστοσελίδα www.gimsa.gr/topps. Oι εγγεγραμμένοι χρήστες 
αποδέχονται και υπόκεινται στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με πληροφορίες σχετικά με άλλα 
προϊόντα ή προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε περίπτωση που 
δεν θέλετε να σας ενημερώνουμε παρακαλώ όπως μας ενημερώνετε εγγράφως 
σημειώνοντας το παρακάτω.   
 
Δεν θέλω να ενημερώνομαι για νέα προϊόντα , υπηρεσίες και προσφορές. 
 
Ποιοι είμαστε; 
GIM AE, Κοντέρη 22, 185 41 Καμίνια, Πειραιάς, . 
 
 
Ισχύει μόνο για την Ελλάδα. 
 
Έντυπη Απρίλιος 2015 


