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JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI?
Z gwarancji skorzystać mogą Klienci, którzy założyli Konto Klienta i dokonali pierwszego
zamówienia.
GWARANCJA PIERWSZEJ KOSZULI obejmuje modyfikacje polegające na wykonaniu drobnych poprawek krawieckich, które nie wymagają uszycia nowej koszuli (szczegóły przeczytaj w
rozdziale X Regulaminu Sklepu Internetowego www.hendersonshirts.com ).
W przypadku przesłania towaru noszącego ślady użytkowania, prania lub pozbawionego
zabezpieczeń (metek lub klipsów zabezpieczających), Klient traci uprawnienie do dokonania
jednorazowo nieodpłatnych modyfikacji dostarczonego Towaru.
CZAS REALIZACJI poprawek jest taki sam jak czas realizacji zamówienia (wybrany podczas
zamawiania koszuli).
Aby zgłosić chęć dokonania modyfikacji w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania koszuli należy
wysłać zgłoszenie mailem na adres: info@hendersonshirts.com W tytule wiadomości prosimy
wpisać: GWARANCJA PIERWSZEJ KOSZULI i numer zamówienia, a w treści podać przyczynę
zgłoszenia a następnie wypełnić formularz GWARANCJI PIERWSZEJ KOSZULI, i wysłać go wraz z
koszulą na adres:
MTM Shirts Sp. z o.o. - SZWALNIA
ul. Franciszkańska 20 75 – 254 Koszalin

Prosimy o staranne zapakowanie koszuli, aby
nie uległa zniszczeniu podczas transportu.

GWARANCJA PIERWSZEJ KOSZULI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA CHĘCI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI
IMIĘ I NAZWISKO:
NUMER ZAMÓWIENIA:
ADRES NA JAKI NALEŻY ODESŁAĆ POPRAWIONĄ KOSZULĘ:
NR TELEFONU:
PROSIMY O PODANIE WYMIARÓW, KTÓRE NALEŻY POPRAWIĆ WG PONIŻSZEJ LISTY:
KLATKA PIERSIOWA:

DŁUGOŚĆ KOSZULI:

TALIA:
BIODRA:

DŁUGOŚĆ RĘKAWA:
BICEPS:

UWAGI DODATKOWE:

Zalecamy, aby dodatkowo zebrać nadmiar materiału szpilkami.
UWAGA: Uprzejmie informujemy, że koszula wysyłana do poprawy w ramach gwarancji pierwszej koszuli
nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania w tym w szczególności noszenia lub prania. Koszula
musi posiadać oryginalne metki.
Jeśli metki zostaną usunięte lub zniszczone lub zostaną stwierdzone ślady użytkowania lub prania
wówczas koszula nie będzie podlegała gwarancji pierwszej koszuli i poprawki krawieckie nie zostaną
wykonane.
Adres do wysyłki koszuli: MTM Shirts Sp. z o.o. - SZWALNIA, ul. Franciszkańska 20, 75-254 Koszalin
Prosimy o staranne zapakowanie koszuli, aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.
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