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Link do produktu: https://www.owocowakoszulka.pl/damska-koszulka-polo-stretch-p-377.html

Damska Koszulka Polo
Stretch
Cena

84,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-3 dni robocze

Kod producenta

R566F

Producent

Russell

Łatwy zwrot towaru

Zamów i sprawdź spokojnie w domu.Na
podjęcie decyzji masz 30dni

Opis produktu
Damska koszulka Stretch Polo
Damskie koszulki Stretch Polo marki Russell to klasyczny styl z materiału najwyższej jakości. Polo marki Russell wykonane z bawełny ring spun
są gładsze w dotyku, odporne na kurczenie i wycieranie, a przez to bardziej trwałe. Model taliowany, dłuższy krój. Węższy pasek zapięcia z 4
guzikami. Ściągacze na mankietach. Taśma wzmacniająca wzdłuż ramion. Krótsze rozcięcia boczne obszyte taśmą bawełnianą. Krótkie klapy
kołnierza. Kontrastujące guziki.
Gramatura: biała 205 g/m2 / kolor 210 g/m2
Materiał: 95% bawełna ring-spun, 5% Lycra

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL
Kolor: Biały (30) , Czarny (36) , Fuchsia (57) , Limonkowy (LM) , Azurowy (ZU) , Light Oxford (LX) , Classic Red (CR) , French
Navy (FN) , Bright Royal (BH) , Ultra Purple (3P)

Tabela rozmiarów
Rozmiar

Szerokość

Długość

XS

42 cm

62 cm

S

45 cm

64 cm

M

48 cm

66 cm

L

51 cm

68 cm

XL

54 cm

70 cm

XXL

57 cm

72 cm

Reklamacja / Zwrot
Gwarancja na produkty
Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z
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umową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeśli Twój produkt ma wadę - poinformuj nas o tym!
Zwroty produktów
Jeśli chcesz zwrócić produkt, masz na to aż 30 dni od daty zakupu. Nie musisz podawać powodu. Wystarczy, że wypełnisz
formularz zwrotu i odeślesz do nas paczkę. Termin zwrotu płatności może wynieść od 5 do 14 dni, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Szczegóły>>
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