uarantee

1A87SK

Guarantee

Вечна гаранция

Обслужване на клиенти

1A87SK

Гарантираме Ви: ако покупката Ви не отговаря на очакванията Ви
за качество, можете да я замените по всяко време! *

GuaranteeОбслужване на клиенти
Вечна гаранция

1A87SK
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Customer Service
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* Валидно само за размяна срещу същия или равностоен продукт с марката sloggi. Не се възстановяват парични средства.
Размяната може да бъде извършена само в държави, в които се продава серията EverNew. Гаранцията sloggi EverNew не
засяга други законови гаранции и следва да бъде получена в момента на продажбата. Inter-Triumph Marketing GmbH
запазва правото си да не предлага тази промоция на определени частни или фирмени лица, както и да я прекрати по
всяко време в случай на злоупотреба.
** Изпращането на нов продукт може да отнеме до 30 работни дни

Evernew – ФОРМУЛЯР ЗА СМЯНА
Имате въпроси?
Телефон: 02/492-83-77
E-mail адрес: customerservices_BG.hu@triumph.com
1. Информация за връзка с клиента
Име
Адрес
Град
Област				

Email
Телефонен номер
Пощенски код

2. Отбележете продукта, който желаете да върнете, както и причината за това.
Mini

Brazil Panty

Гаранционен номер

tai

-

-

-

(номер, състоящ се от 16 знака, който се намира
върху гаранционната карта в кутията на продукта)

hipster

midi

maxi

Цвят

Причина за смяната
1. Размерът е голям
2. Размерът е малък
3. Не ми допада цветът
4. Не ми допада
материята
5. Проблем с материята
6. Проблем с модела

7. Разнищва се
8. Избледняване на цвета
9. Дефект на коланчето
10. Дефект на шева
11. Моделът не пасва добре
12. Неудобен е
13. Друго

Tanga

mini

tai

midi

maxi

Размер

3. Какво бихте желали да получите в замяна?
Искам да получа нов продукт (изберете подходящия):
Искам да получа
същия продукт
(важно: не можем да гарантираме
наличност на същия цвят)

Желая да получа
подобен продукт от
колекцията на sloggi
(изберете съответния модел)

Размер
Цвят

Бял
Черен/друг тъмен цвят
Няма значение

Размер
4. Допълнителни забележки

Залепете етикета за гаранция с връщане върху кутията с продукта
ЕТИКЕТ ЗА ГАРАНЦИЯ С ВРЪЩАНЕ

Тук напишете Вашия адрес

Triumph International (Sofia) EOOD
102 Bulgaria Blvd.
Bellissimo Business Center, office 63
1680 Sofia
Bulgaria

5. Поставете продукта, който желаете да върнете,
в кутия, заедно с формуляра за връщане и
гаранционната карта. Залепете върху кутията
етикета за гаранция с връщане и го изпратете с
куриерска или пощенска услуга.
Задължително е попълването на всички полета, за да можем да
обработим заявката Ви.

Evernew – ФОРМУЛЯР ЗА СМЯНА
Имате въпроси?
Телефон: 02/492-83-77
E-mail адрес: customerservices_BG.hu@triumph.com
1. Информация за връзка с клиента
Име
Адрес
Град
Област				

Email
Телефонен номер
Пощенски код

2. Отбележете продукта, който желаете да върнете, както и причината за това.
Сутиен без
банел

Сутиен с банел

Гаранционен номер

Потник

-

-

-

(номер, състоящ се от 16 знака, който се намира
върху гаранционната карта в кутията на продукта)

Причина за смяната

Цвят

1. Размерът е голям
2. Размерът е малък
3. Не ми допада цветът
4. Не ми допада
материята
5. Проблем с материята
6. Проблем с модела

Размер

7. Разнищва се
8. Избледняване на цвета
9. Дефект на коланчето
10. Дефект на шева
11. Моделът не пасва добре
12. Неудобен е
13. Друго

3. Какво бихте желали да получите в замяна?
Искам да получа нов продукт (изберете подходящия):
Искам да получа
същия продукт
(важно: не можем да гарантираме
наличност на същия цвят)

Сутиен без
банел

Сутиен с банел

Потник

Желая да получа
подобен продукт от
колекцията на sloggi
(изберете съответния модел)

Размер
Цвят

Бял
Черен/друг тъмен цвят
Няма значение

Размер
4. Допълнителни забележки

Залепете етикета за гаранция с връщане върху кутията с продукта
ЕТИКЕТ ЗА ГАРАНЦИЯ С ВРЪЩАНЕ

Тук напишете Вашия адрес

Triumph International (Sofia) EOOD
102 Bulgaria Blvd.
Bellissimo Business Center, office 63
1680 Sofia
Bulgaria

5. Поставете продукта, който желаете да върнете,
в кутия, заедно с формуляра за връщане и
гаранционната карта. Залепете върху кутията
етикета за гаранция с връщане и го изпратете с
куриерска или пощенска услуга.
Задължително е попълването на всички полета, за да можем да
обработим заявката Ви.

Evernew – ФОРМУЛЯР ЗА СМЯНА
Имате въпроси?
Телефон: 02/492-83-77
E-mail адрес: customerservices_BG.hu@triumph.com
1. Информация за връзка с клиента
Име
Адрес
Град
Област				

Email
Телефонен номер
Пощенски код

2. Отбележете продукта, който желаете да върнете, както и причината за това.
midi

maxi

hipster

Гаранционен номер

longlong

-

-

-

(номер, състоящ се от 16 знака, който се намира
върху гаранционната карта в кутията на продукта)

short

vest

shirt

Цвят

Причина за смяната
1. Размерът е голям
2. Размерът е малък
3. Не ми допада цветът
4. Не ми допада
материята
5. Проблем с материята
6. Проблем с модела

Размер

7. Разнищва се
8. Избледняване на цвета
9. Дефект на коланчето
10. Дефект на шева
11. Моделът не пасва добре
12. Неудобен е
13. Друго

3. Какво бихте желали да получите в замяна?
Искам да получа нов продукт (изберете подходящия):

midi

maxi

hipster

short

vest

shirt

longlong

(важно: не можем да
гарантираме наличност
на същия цвят)

(изберете съответния модел)

Размер

Бял
Черен/друг тъмен цвят
Няма значение

Цвят

Наличен само в черен цвят

Желая да получа
подобен продукт от
колекцията на sloggi

Искам да получа
същия продукт

Размер
4. Допълнителни забележки

Залепете етикета за гаранция с връщане върху кутията с продукта
ЕТИКЕТ ЗА ГАРАНЦИЯ С ВРЪЩАНЕ

Тук напишете Вашия адрес

Triumph International (Sofia) EOOD
102 Bulgaria Blvd.
Bellissimo Business Center, office 63
1680 Sofia
Bulgaria

5. Поставете продукта, който желаете да върнете,
в кутия, заедно с формуляра за връщане и
гаранционната карта. Залепете върху кутията
етикета за гаранция с връщане и го изпратете с
куриерска или пощенска услуга.
Задължително е попълването на всички полета, за да можем да
обработим заявката Ви.

