Suntem oricând la dispoziția
dumneavoastră
Lăsați-vă surprinși de multitudinea de oferte și
promoții oferite de magazinele noastre.

ADRESE MAGAZINE:
Strada Austrului Nr. 1 Sector 2 București
Luni-Vineri: 10.00-18.00
Sâmbătă: 10.00-14.00
0721.091.972 | 021.252.80.18
Aleea Dragoș Mladinovici Nr. 2
Complex Străduinței Sector 4 București
Luni-Vineri: 10.00-18.00
Sâmbătă: 10.00-14.00
021.683.33.63 | 0729.551.648
Șoseaua Progresului Nr. 90-100
Complex Mirano H3-H4 Sector 5 București
Luni-Vineri: 10.00-18.00
Sâmbătă-Duminică: 10.00-14.00
021.410.51.78 | 0728.924.315
Strada Iuliu Maniu Nr. 20 Brașov
Luni-Vineri: 09.00-17.00
Sâmbătă: 10.00-14.00
0268.708.365 | 0720.987.222

ADRESĂ RETURURI
Bd. Alexandru Obreja Nr. 25A
Complex Străduinței
(magazin Goliat Fashion)

___
Sector 4
___
București
___
021.683.33.63
___
0729.551.648
___
https://imbracamintexxl.ro ->
Retur produse

GOLIAT
FASHION
GOLIAT FASHION comercializează articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru persoane
supraponderale.
DESCOPERITI APLICATIA IMBRACAMINTEXXL.RO pentru ANDROID

/
Numărul comenzii: _________________________________________________________________________
Numele clientului: _________________________________________________________________________
Data comenzii:

_________________________________________________________________________

Adresa de mail:

_________________________________________________________________________

Vă rugăm să completați informațiile referitoare la comanda dumneavoastră. Informațiile necesare sunt disponibile în mailul de confirmare a comenzii
pe care vi l-am trimis. Numărul comenzii, numele articolului, mărimea articolului și modelul sunt câmpuri obligatorii care trebuie completate.
Dacă nu sunt completate, nu putem găsi comanda, iar dumneavoastră nu puteți obține rambursarea banilor.
NU UITAȚI să completați datele dumneavoastră bancare. În caz contrar, nu vom avea posibilitatea de a vă returna banii.
Produsele cumpărate de pe site pot fi returnate, conform legii, în 14 de zile calendaristice de la primirea lor prin curier.
Întreaga procedură de returnare produs/bani durează aproximativ 14 zile calendaristice de la ridicarea returului de către curier.
FORMULAR DE RETUR
Completaţi informaţiile solicitate mai jos
Rând

Nume produs

Mărime produs

Model

Cantitate

Cod retur
(vezi mai jos)

1
2
3
4
5
Formularul de retur trebuie să însoţească întotdeauna bunurile returnate.
Dacă sunteți interesat(ă) de schimb de produse vă rugăm mentionați în continuare:__________________________________________________________

DATE BANCARE
COD / MOTIV RETUR
1.Am găsit un preț mai bun în altă parte
2.Am înregistrat comanda din greșeală
3.Am primit alt produs decât cel comandat
4.Am primit comanda cu întârziere
5.Am primit produsul defect
6.Am primit produsul fără accesorii
7.M-am răzgândit, nu mai am nevoie de produs
8.Mi-a fost recomandat un produs greșit
9.Nu sunt mulțumit cum arată produsul
10.Produsul a fost deteriorat în timpul transportului
11.Produsul nu corespunde prezentării de pe site

12.Produsul nu mi se potrivește (mărime prea mică, mărime prea mare)

DEȚINĂTOR CONT:

_______________________________________
BANCA:

_______________________________________
IBAN:

_______________________________________

