Dziękujemy za zakupy! Życzymy dużo radości z naszych produktów.
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Tunika Amaya kimono
nietoperz dla puszystej
Cena

95,00 zł

Produkt dostępny

na zamówienie

Wysyłka w ciągu

5 dni roboczych

Numer katalogowy

*KDD

Marka

Finezja

Skład materiału

95% wiskoza + 5% elastan

Opis produktu
Wspaniała tunika z marszczeniami na biodrach i długim rękawem. Fason luźny, szerokie rękawy nietoperze, materiał to
naturalna dzianina wiskoza z domieszką elastanu, miękko układa się na sylwetce. Szeroki dekolt w kształcie łódki można
opuścić na ramię, odkrywając gołe ciało. Każda kobieta poczuje się w tej tunice naprawdę kobieco.

Cechy produktu: Długi rękaw typu kimono, na biodrach marszczenia
Korzyści: Luźny krój zatuszuje niedoskonałości figury

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: latte
Rozmiar: 44/46- 2XL , 48/50- 3XL

Wymiary
Wymiary tuniki 44/46- 2XL
całkowita długość 70cm.
długość rękawa ok.62cm.
szerokość w okolicach biustu 66cm
szerokość w pasie 55-63cm
szerokość na biodrach 53-61cm
Wymiary tuniki 48/50- 3XL
całkowita długość 72cm.
długość rękawa ok.63cm.
szerokość w okolicach biustu 69cm
szerokość w pasie 58-66cm
szerokość na biodrach 56-64cm
Wymiary tuniki 52/54- 4XL
całkowita długość 74cm.
długość rękawa ok.64cm.
szerokość w okolicach biustu 72cm
szerokość w pasie 61-69cm
szerokość na biodrach 58-66cm
*szerokość mnożymy przez dwa
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Zwrot w ciągu 14 dni
Odstąpienie od umowy/ zwrot towaru w ciągu 14 dni
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
stronie sklepu. Nie
ogranicza towuprawnienia
Klientaodo
złożenia
jakiegokolwiek
innego
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

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

