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Link do produktu: https://www.owocowakoszulka.pl/lekka-bluza-damska-kangurka-13-kolorow-p-60.html

Lekka bluza damska
kangurka 13 kolorów
Cena

53,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-3 dni robocze

Kod producenta

62148

Producent

Fruit of the Loom

Łatwy zwrot towaru

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

Opis produktu
Lekka bluza damska kangurka
Opis bluzy: wyprodukowana przy użyciu najwyższej jakości przędzy Belcoro,
dzięki czemu jest niezwykle miła w dotyku.
Kaptur z płaskim sznurkiem w kolorze bluzy, wpuszczona kieszeń na przodzie,
szwy boczne podkreślające kobiecą sylwetkę, raglanowe rękawy,
Wokół szyi, przy rękawach i w pasie ściągacze z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry.
Bluzy z tkaniny o niskiej gramaturze 240g są lekkie, ciepłe i wygodne.
Materiał, z którego zostały wykonane jest trwały, a kolory nie blakną nawet przy częstym praniu.
Materiał wykonania: 80% bawełna Belcoro,
20% poliester
Gramatura: 240 g/m2

#dresy

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL
Kolor: Biały (30) , Czarny (36) , Butelkowa zieleń (38) , Czerwony (40) , Burgundowy (41) , Pomarańczowy (44) , Kelly green
(47) , Ciemnoniebieski (51) , Fuchsia (57) , Heather grey (94) , Ciemnogranatowy (AZ) , Light grafit (GL) , Azurowy (ZU)

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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