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Link do produktu: https://amaya-moda.pl/tunika-nelly-kimono-z-marszczeniem-na-biodrach-p-674.html

Tunika Nelly - kimono z
marszczeniem na biodrach
Cena

65,00 zł

Produkt dostępny

na zamówienie

Wysyłka w

5 dni

Numer katalogowy

*TKL

Skład materiału

95% wiskoza+ 5% elastan

Opis produktu
Tunika ma szerokie kimonowe rękawy oraz dekolt łódka, który można opuścić na jedno ramię, żeby odsłonić ramiona. Na
biodrach materiał jest ozdobnie przymarszczony. Ten model jest bardzo kobiecy i typowo wieczorowy, dodatkowo świetnie
maskuje okrągłości sylwetki. Długość tuniki zakrywająca biodra, świetnie nadaje się do spodni rurek, getrów lub leginsów.
Materiał mięciutki i bardzo elastyczny, ładnie układa się do sylwetki. Wyrób wysokiej jakości, nie mechaci się po praniu, nie
traci koloru ani fasonu.
Cechy produktu: Długa tunika zakrywająca biodra, idealna do getrów
Korzyści: Luźny, wygodny fason nietoperza maskuje braki figury

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: szary
Rozmiar: 44/46- 2XL , 48/50- 3XL , 52/54- 4XL

Wymiary
Wymiary tuniki 44/46 XXL
długość tuniki 74cm
długość rękawa 28cm.
szerokość w okolicach biustu 67cm
szerokość w pasie 60cm (po rozciągnięciu 68cm)
szerokość na biodrach 52cm ( po rozciągnięciu 60cm)
Wymiary tuniki 48/50 XXXL
długość tuniki ok.76cm
długość rękawa 29cm.
szerokość w okolicach biustu 69cm
szerokość w pasie 62cm (po rozciągnięciu 70cm)
szerokość na biodrach 54cm ( po rozciągnięciu 62cm)
Wymiary tuniki 52/54 XXXXL
długość tuniki ok.78cm
długość rękawa 30cm.
szerokość w okolicach biustu 71cm
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szerokość w pasie 64cm (po rozciągnięciu 72cm)
szerokość na biodrach 57cm ( po rozciągnięciu 65cm)
Wymiary tuniki 56/58 XXXXXL
długość tuniki ok.78cm
długość rękawa 30cm.
szerokość w okolicach biustu 74cm
szerokość w pasie 67cm (po rozciągnięciu 76cm)
szerokość na biodrach 60cm ( po rozciągnięciu 69cm)

*podane szerokości mnożymy przez dwa

Wymiana/ zwrot
Wymiana towaru do 14 dni
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
Odstąpienie od umowy/ zwrot towaru do 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 14 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
Nie
ogranicza
to uprawnienia
do złożenia
jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia,
sklepu.
w którym
informuje
o swojej
decyzji o Klienta
odstąpieniu
od umowy
3. Klient zobowiązany jest odesłać towar wraz z paragonem lub fakturą, należy to zrobić niezwłocznie, nie później
Towar dobrze zabezpieczony należy odesłać na własny
niż w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu.
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, zwykłemu
Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych płatności w terminie 14
sposobowi dostarczenia, jaki oferuje w sklepie.
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.

Pielęgnacja dzianin
Pamiętaj!
Aby Twoje ulubione tuniki z dzianiny długo zachowały swoje piękno i delikatność musisz wiedzieć, że wymagają one
szczególnej pielęgnacji. Przed pierwszym praniem należy zapoznać się z oznaczeniami na wewnętrznej metce wszytej do
wyrobu, która określa zasady konserwacji. Wyroby z dzianiny można prać ręcznie lub w pralce bębnowej, w temperaturze nie
przekraczającej 40 °C. Dozwolone jest oddziaływanie mechaniczne, płukanie w temperaturze nie wyższej niż 40 °C i wirowanie
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odpowiadające procesowi normalnemu, nie należy wirować bardzo mocno, bo powstaną zagniecenia które trudno będzie
usunąć. Podczas użytkowania trzeba wziąć pod uwagę, że są to wyroby bardzo delikatne i nie znoszą silnych środków
chemicznych! Jeśli zastosujesz się do wskazówek producenta, ubrania z dzianiny będą długi czas gościć w Twojej szafie i nie
stracą koloru ani fasonu.
Informacje dotyczące konserwacji wyrobów z dzianin:
1. Rodzaj prania: wodno-mechaniczne w pralnicy bębnowej lub ręczne
2. Temperatura kąpieli prania i temperatura prasowania - według oznaczeń na w metce lub etykiecie. Zalecane jest
parowanie lub prasowanie wyrobu po lewej stronie aby uniknąć wyświecenia materiału na szwach, co bardzo ciężko
usunąć nawet po powtórnym praniu. Swetry, narzutki i inne wyroby dziane w ogóle nie wymagają prasowania.
3. Środki piorące które można użyć:
- dzianiny białe" środek piorący przeznaczony do wyrobów białych w ilości podanej na opakowaniu
- dzianiny kolorowe: środek piorący bez wybielaczy i enzymów w ilości podanej na opakowaniu
4. Płukanie - kilkakrotne w ciepłej i zimnej wodzie
5. Odwadnianie - przez delikatne wyciskanie lub odwirowanie (dla dzianin wielobarwnych zalecane jest odwirowanie)
6. Suszenie - wyrób po odwodnieniu delikatnie wycisnąć z wody lub strzepnąć w kierunku wzdłużnym, nadać pierwotny
kształt, suszyć w stanie rozwieszonym lub rozłożonym ( nie należy suszyć w suszarkach bębnowych, na słońcu, na
grzejnikach, itp. ). Świetnie sprawdza się rozłożenie bluzki lub sweterka na płasko, na ręczniku który wchłonie część
wilgoci, reszta wody wyparuje.
Odporność na światło
Dzianiny charakteryzują się ograniczoną odpornością wybarwień na światło. Odporność na światło zależy od rodzaju surowca,
stosowanych barwników i środków pomocniczych. Czynnikami powodującymi silniejsze oddziaływanie światła na dzianiny są :
temperatura i wilgotność otoczenia. Aby zminimalizować wpływ światła i pozostałych czynników, dzianiny należy
przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych. Wyroby z dzianin są delikatne i podatne na
działanie światła słonecznego, suszone w pełnym słońcu kolory mogą się odbarwić. Szczególnie czarnych materiałów nie
zaleca się więc suszyć na słońcu!
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