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Link do produktu: https://www.owocowakoszulka.pl/dziecieca-koszulka-fruit-of-the-loom-kids-polo-6535-p-42.html

Dziecięca Koszulka Fruit of
the Loom Kids Polo 65/35
Cena

34,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-3 dni robocze

Kod producenta

63417

Producent

Fruit of the Loom

Łatwy zwrot towaru

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

Opis produktu
Dziecięca koszulka polo
model: Kids Polo 65/35
Opis koszulki: rozcięcie pod szyją zapinane na dwa guziki w kolorze koszulki,
boczne szwy, rękaw wykończony prążkowanym ściągaczem,
podwójne szwy na dole koszulki, taśma wzmacniająca wokół karku w tym samym kolorze.
Koszulki polo Fruit of the Loom są wytrzymałe i zachowują kolory
nawet przy częstym praniu. Idealnie nadają się jako mundurki szkolne.
Gramatura: biały 170 g/m2
kolor 180 g/m2
Materiał wykonania: 65% poliestru Easy Care
35% bawełny

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 104 / 3-4 lata , 116 / 5-6 lat , 128 / 7-8 lat , 140 / 9-11 lat , 152 / 12-13 lat , 164 / 14-15 lat
Kolor: Biały (30) , Granatowy (32) , Ciemnożółty (34) , Czarny (36) , Butelkowa zieleń (38) , Czerwony (40) , Burgundowy (41)
, Ciemnoniebieski (51) , Heather grey (94) , Ciemnogranatowy (AZ) , Fioletowy (PE) , Błękitny (YT)

Tabela rozmiarów
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Reklamacja / Zwrot
Gwarancja na produkty
Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad
stanowiących o niezgodności towaru z 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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