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GWARANCJA PIERWSZEJ KOSZULI
Koszula szyta na miarę za pośrednictwem serwisu internetowego to zakup w pełni komfortowy.
Liczymy się jednak z tym, że czasami, pomimo najszczerszych chęci włożonych w samodzielne
pomiary, otrzymałeś od nas koszulę, z kroju której nie jesteś zadowolony.
To żaden problem. Poprawimy ją dla Ciebie za darmo w ramach GWARANCJI PIERWSZEJ KOSZULI
- szczegóły znajdziesz w regulaminie i niniejszym piśmie.

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI?
Z gwarancji skorzystać mogą Klienci, którzy założyli Konto Klienta i dokonali pierwszego
zamówienia.
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.
Koszula musi zostać odesłana wraz z nienaruszonym plastikowym zabezpieczeniem w formie
klipsa z unikalnym numerem.
Jeśli klips zostanie usunięty lub zniszczony lub zostaną stwierdzone ślady użytkowania lub
prania wówczas koszula nie będzie podlegała gwarancji pierwszej koszuli i poprawki krawieckie nie zostaną wykonane.
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. - dział produkcji
Prosimy o staranne zapakowanie koszuli, aby
ul. Traugutta 1, 95-040 Koluszki, Polska
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:
KOŁNIERZYK:

DŁUGOŚĆ KOSZULI:

KLATKA PIERSIOWA:
SZEROKOŚĆ W RAMIONACH:

DŁUGOŚĆ RĘKAWA:
BICEPS:

TALIA:

NADGARSTKI:

BIODRA:
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. Koszula musi zostać odesłana wraz z nienaruszonym plastikowym
zabezpieczeniem w formie klipsa z unikalnym numerem. Jeśli klips zostanie usunięty lub zniszczony 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. - dział produkcji, ul. Traugutta 1, 95-040 Koluszki
Prosimy o staranne zapakowanie koszuli, aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.

www.hendersonshirts.com
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