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Link do produktu: https://amaya-moda.pl/tunika-dresowa-z-golfem-i-srebrna-kieszonka-p-2316.html

Tunika dresowa z golfem i
srebrną kieszonką
Cena

49,90 zł

Cena poprzednia

79,90 zł

Produkt dostępny

od ręki

Wysyłka w ciągu

24h

Kod producenta

*TGK

Marka

Finezja

Skład materiału

100% akryl

Opis produktu
Ciepła tunika z grubszej dzianiny dresowej z małą ozdobną kieszonką, zapewni Ci ciepło i modny wygląd na chłodne dni
jesienne. Wygodny fason lekko wcięty w talii i poszerzany do dołu, luźna na biodrach, na bokach rozporki. Pod szyją luźno
układający się wykładany golf. Komfortowa dłuższa tunika do spodni, getrów i legginsów

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: winny
Rozmiar: 44/46- 2XL

Wymiary
Wymiary tuniki 44/46- 2XL
długość 72cm, długość rękawa 60cm
szerokość w biuście 2x61cm
pas 2x58cm
biodra 2x60cm
Wymiary tuniki 48/50- 3XL
długość 74cm, długość rękawa 60cm
szerokość w biuście 2x64cm
pas 2x60cm
biodra 2x63cm

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
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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

Pielęgnacja swetrów
Jesienią i zimą chętnie sięgamy po ulubione sweterki czy bluzy sportowe. Pomimo tego, że kupiłyśmy je
w zeszłym sezonie, nie zawsze prezentują się dobrze, jedne skurczyły się i zmechaciły, natomiast drugie
wyblakły. Są to wyroby bardzo delikatne i wymagają szczególnej pielęgnacji. Jeśli zastosujesz się do
poniższych wskazówek, swetry będą długi czas gościć w Twojej szafie i nie stracą koloru ani
fasonu. Ciepłe i przyjemne w dotyku sweterki możesz ponosić kilka sezonów, jednak trzeba przestrzegać
kilku ważnych zasad. Po pierwsze, zawsze należy uważnie czytać umieszczone przez producenta na
metce zalecenia dotyczące prania odzieży, powinnaś sprawdzić także skład surowców. Tylko w ten
sposób możesz uniknąć przykrego rozczarowania.
Informacje dotyczące prania
Swetry są dość kłopotliwe w czyszczeniu – nie można po prostu wrzucić ich do pralki razem z resztą
rzeczy, ponieważ niewłaściwy proszek, wysoka temperatura czy intensywna praca pralki mogą je
zniszczyć i rozciągnąć. W tej sytuacji mamy do wyboru pranie chemiczne - w pralni usługowej lub
pranie ręczne. Pierwsze wiąże się z większym wydatkiem, ale wybawia z kłopotu, choć chemikalia użyte
w trakcie czyszczenia również mogą naruszyć strukturę wełny. Najkorzystniejsze będzie pranie ręczne,
choć ta metoda wymaga nieco zachodu.
Swetry należy prać zawsze po lewej stronie, ponieważ większość brudu i potu zbiera się blisko ciała.
Obowiązkowo należy zrezygnować z silnych detergentów, w zamian eksperci polecają płyn do płukania
lub delikatny szampon.
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Po wyczyszczeniu, wypłukaniu i wyciśnięciu wody nie wieszaj swetrów na sznurkach czy drążkach aby
uniknąć brzydkich śladów lub zdeformowania wyrobu. Pamiętaj, aby suszyć je równomiernie rozwieszone,
gdyż swetry (szczególnie wełniane) mają tendencję do rozciągania, najlepiej rozłóż je na płasko
na czystym ręczniku – dzięki temu zachowają swój kształt.
Wyblaknięcie kolorów
Jeśli kolory twoich sweterków utraciły intensywność, warto skorzystać z domowych sposobów. Można
moczyć je w wodzie z dodatkiem łyżki sody oczyszczonej. Natomiast białe, które poszarzały lub zżółkły,
można wybielić za pomocą wody utlenionej. Dodajemy łyżkę do wody, następnie po kilkunastu minutach
wyjmujemy i suszymy.
Gryzienie
W przypadku swetrów z wełny częstym problemem jest ich „gryzienie”, które bywa tak dokuczliwe,
że koniec końców ubranie ląduje na dnie szafy i nie jest noszone. Nieprzyjemnego drapania można się
jednak pozbyć, płucząc swetry w… odżywce do włosów. Jej składniki zmiękczające i wygładzające
zadziałają na naturalne, wełniane włókna podobnie jak na fryzurę. Aby pozbyć się gryzienia, użyj odżywki
jako płynu do płukania tuż po wypraniu swetra.Trzymaj go w roztworze wody i kosmetyku przez około 30
minut. Po tym czasie wykręć go, rozłóż i pozostaw do wyschnięcia. Suchy, wełniany sweter powinien być
znacznie przyjemniejszy w dotyku dla skóry.

Mechacenie
Kolejnym problemem związanym z pielęgnacją swetrów jest mechacenie, dotyczące szczególnie modeli
wykonanych z nieco tańszych gatunków wełny lub włókien syntetycznych np. akrylu. Kłaczki wyglądają
brzydko, więc przed założeniem swetra trzeba się ich pozbyć. Można to robić za pomocą specjalnej
maszynki, która wykorzystując szybkie obroty ostrza wciąga materiał do wnętrza i odcina zmechacone
kępki. Innym sposobem jest użycie drobnoziarnistego pumeksu, który również z łatwością ściąga
zmechacony puch z różnych powierzchni. Wypróbuj oba sposoby by sprawdzić, który z nich bardziej Ci
odpowiada.
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