Dziękujemy za zakupy! Życzymy dużo radości z naszych produktów.

Dane aktualne na dzień: 23-09-2020 06:19

Link do produktu: https://amaya-moda.pl/sukienka-edith-dzianinowa-z-dekoltem-w-szpic-p-2198.html

Sukienka Edith - dzianinowa z
dekoltem w szpic
Cena

59,90 zł

Cena poprzednia

99,90 zł

Produkt dostępny

od ręki

Wysyłka w

24h

Numer katalogowy

*SDV

Marka

Finezja

Opis produktu
Szalenie kobieca sukienka uszyta z miękkiej dzianiny wiskozowej. Szerokie rękawy typu kimono gwarantują swobodę i luz.
Trójkątny dekolt fantazyjnie drapowany, uwydatnia kobiece wdzięki i wyszczupla szyję. Spódnica prosta uszyta z podwójnego
materiału, lekko przylega do ciała efektownie podkreślając biodra. Sukienka idealna na randkę, także na każdą uroczystość.
Ten model sukienki polecam szczególnie dla pań z dużym biustem!

Skład materiału: 95% wiskoza + 5% elastan
Styl/ fason: kimono/ nietoperz

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: dżinsowy
Rozmiar: 40/L

Wymiary
Wymiary sukienki 40/L
długość całkowita 95cm, długość rękawka 60cm
szerokość w biuście ok. 62cm
szerokość w pasie 52cm (po rozciągnięciu 57cm)
szerokość spódnicy 46cm (po rozciągnięciu 53cm)

Wymiary sukienki 42/XL
długość całkowita 97cm, długość rękawka 62cm
szerokość w biuście ok. 64cm
szerokość w pasie 54cm (po rozciągnięciu 59cm)
szerokość spódnicy 48cm (po rozciągnięciu 55cm)
*podane wymiary szerokości należy pomnożyć przez dwa

Zwrot do 30 dni
Odstąpienie od umowy/ zwrot towaru do 30 dni
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1. Klient, który zawarł z przedsiębiorcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
rzeczy. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą elektroniczną lub
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie firmy. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można przesłać nam drogą elektroniczną wypełniając oświadczenie na
ogranicza towuprawnienia
Klientaodo
złożenia
jakiegokolwiek
innego
stronie
sklepu. Nie
jednoznacznego
oświadczenia,
którym informuje
swojej
decyzji
o odstąpieniu
od umowy
3. Klient zobowiązany jest odesłać towar wraz z paragonem lub fakturą, należy to zrobić
Towar dobrze
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu.
zabezpieczony należy odesłać na własny koszt pod adres: Firma Krawiecka FINEZJA, Iwona
Bukowska 94-247 Łódź ul. Solec 24/2
4. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy równych najtańszemu,
Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych
zwykłemu sposobowi dostarczenia, jaki oferuje w sklepie.
płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania towarów z powrotem, przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Zwroty przyjmujemy jeżeli odesłany towar pozostał w stanie niezmienionym i zawiera etykiety
firmowe, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt musi
być kompletny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca ma prawo odliczyć kwotę amortyzacji za użytkowanie towaru.
Wymiana towaru
1. Jeśli zakup okazał się nietrafiony, możliwa jest wymiana na inny produkt ze sklepu, pod
warunkiem, że towar nie był jeszcze używany oraz posiada oryginalną metkę. Należy skontaktować
się z nami telefonicznie 510 737 059 lub e-mailem pod adres: sklep@amaya-moda.pl
2. Koszty wysyłek związane z wymianą produktu na inny pokrywa Kupujący, należy przesłać
zwracany towar wraz z dokumentem sprzedaży, na własny koszt oraz opłacić powtórną wysyłkę.
3. Jeżeli wymiana wynikła z powodu pomyłki ze strony sklepu lub wad fabrycznych produktu
(uzasadniona reklamacja), sklep pokryje wszelkie koszty związane z wymianą i postara się
zrekompensować wynikłe niedogodności.
4. Adres dla przesyłek wymiana/ zwrot : Firma Krawiecka Finezja, Iwona Bukowska 94-247 Łódź ul.
Solec 24/26
5. Prośbę o wymianę towaru można przesłać nam drogą elektroniczną wypełniając formularz
wymiany na stronie sklepu

Perfekcyjne dopasowanie
Sprawdzonym już sposobem na zakup przez internet jest porównanie odzieży ze sklepu ze swoją ulubioną rzeczą. Aby wybrać
rozmiar sukienki którą pokochałaś od pierwszego spojrzenia, wystarczy przemierzyć tę, którą już masz w szafie i wiesz że leży
na Tobie idealnie, następnie porównać z wymiarami podanymi dla danego wyrobu. Swoje wymiary wystarczy pozostawić przy
komputerze i od tej pory zakupy przez internet będą samą przyjemnością. Metodę tę stosuje tysiące internautek robiących
zakupy w sieci, ponieważ jest ona niezwykle skuteczna i pomaga uniknąć rozczarowań.
Każdy przedmiot w sklepie www.amaya-moda.pl ma opisane wymiary których należy szukać w zakładce "Tabela wymiarów"
"Wymiary" lub pod głównym opisem na stronie produktu. Nasze produkty mierzymy rozłożone luźno na płaskiej powierzchni
stołu ( tak samo prosimy zmierzyć swoją ulubioną rzecz z szafy).

Tabela rozmiarów damskich
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Praktyczne porady
Przed zakupem warto zastanowić się jaki fason będzie odpowiedni dla Ciebie i który wymiar jest najważniejszy - jeśli
masz duży biust, najważniejsze abyś sprawdzała zawsze tę wartość. Jeśli masz szerokie biodra - szukaj sukienki w
którą się zmieścisz i sprawdzaj ile sukienka ma na biodrach. Jeśli masz trochę brzuszka nie kupuj sukienki zbyt
dopasowanej, ponieważ będziesz wyglądać niekorzystnie (obciśnie biodra i podkreśli wystający brzuszek) warto wtedy
wybrać rozmiar większy.
Kiedy szukasz kreacji na ważną uroczystość na której pragniesz wyglądać wyjątkowo, zajmuje to mnóstwo czasu i
zazwyczaj ciężko znaleźć w tradycyjnym sklepie tę wymarzoną sukienkę. Wiadomo, że każda z nas ma inną figurę więc
czasami warto skorzystać z usług doświadczonej krawcowej, która dopasuje sukienkę do naszej sylwetki. Przy wyborze
odzieży nie należy kierować się tylko rozmiarem ponieważ nie jest standardowa, każdy producent ustala ja wg. siebie,
poza tym każda sukienka ma inny fason, zatem rozmiary różnią się od siebie.
Ja też zakupuję ciuchy przez internet - z braku czasu aby biegać po sklepach. Jeśli nie jestem pewna po prostu
wybieram rozmiar większy, który mogę sobie dopasować zaszewkami lub zaszyć po boku. Jeżeli masz problemy z
doborem, zadzwoń - doradzę, jestem dostępna pod tel.510-737-059

Jak zdejmować miarę?
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1. Obwód biustu - prostuję plecy i owijam się centymetrem wokół klatki piersiowej, przekładając centymetr z przodu
przez szczyty piersi a z tyłu tak aby objąć się w linii równoległej do podłogi.
2. Obwód pod biustem - zdejmuje się go poziomo w miejscu pod biustem.
3. Obwód talii - mierzymy w najwęższym miejscu naszej talii, zwykle jest to 1 cm nad pępkiem
4. Obwód bioder - mierzę w tym miejscu gdzie jest on największy.
5. Długość spódnicy – tę miarę zaczynamy od talii i odmierzamy w dół (wyznaczamy pożądaną długość).
6. Obwód ręki - mierzy się go poziomo przy nasadzie ręki, na wysokości pachy, w miejscu, w którym jest ona najtęższa.
7. Długość tyłu - mierzy się ją pionowo od 7 kręgu szyi (kostki karkowej) do linii talii, wzdłuż środka pleców.
8. Długość rękawa - przy zdejmowaniu tej miary należy centymetr przyłożyć do ramienia (w miejscu gdzie powinien być
wszyty rękaw), przytrzymując go prowadzić pionowo wzdłuż lekko zgiętego łokcia do nasady kciuka.
9. Długość przodu do piersi- centymetr przytrzymuje się palcem na wysokości 7 kręgu szyi (znajduje się tam tzw.
kostka karkowa), następnie prowadzi się go pionowo w kierunku przodu ciała, do środka piersi.
10. Długość przodu przez piersi- centymetr przytrzymuje się palcem na wysokości 7 kręgu szyi (znajduje się tam tzw.
kostka karkowa), następnie prowadzi się go pionowo w kierunku przodu ciała, przez najwyższy punkt gorsu (środek
piersi), aż do talii.
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