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Orice produs achiziționat de la twiggyshop.bg care nu corespunde 
așteptărilor dvs. poate fi returnat în termen de 14 zile din data 
achiziționări lui.
* Retur la costume de baie și lenjerie nu este acceptată!

Returul este acceptat în următoarele condiții
- Produsul trebuie să fie în stare inițială -  să nu fie uzat, purtatt, cusut, 

spălat, câlcat, rupt , sau cu pete de machiaj, în general fără pete.
- Păstrați eticheta, ambalajul.
- Suportați servicii de curierat pentru a returna produsul. Livrările 

returnate pe costul firmei Twiggy Shop nu sunt acceptate.
- Restituirea produsului returnat se face după ce acceptăm lotul 

returnat și după ce am verificat că a fost returnat în stare inițială.
- Sumele sunt rambursate numai prin transfer bancar în termen de 30 

de zile de la data primirii produsului returnat. Vă rugăm să rețineți că 
vi se vor percepe 5 RON pentru procesarea expedierii și a ordinului 
de plată.

Etapele de retur a produselor

- Adăugații formularul atașar pe site pentru retur, completat cu itoate 
Informațiile solicitate,.

- Trimiteți expedierea la adresa Bulgaria, oraș  Martеn str Alexander 
Nevski  nr 13  la Speedy - 244 Marten office. Veți găsi detaliile 
destinatarului pe AWB-ul cu care ați primit pachetul de la Speedy. 
Livrările trimise pe costu firmei nu vor fi acceptate.

Data Semnătură

Informațții necesare

Nume

Nume de 
familie

+40 (0)

Email

Prin semnarea acestui formular de retur, sunt de acord cu Termenii și 
condițiile generale ale companiei și declar că produsul / produsele nu 
sunt uzate, purtate, cusute, spălate, fcălcate, pătate.
Am înțeles că nerespectarea termenilor și condițiilor de mai sus vor 
provoca refuz la restituirea banilor.

Opțiuni de rambursare

Prin bancă

Vouchere

Vă rugăm să selectați opțiunea pentru rambursare 
cu X pentru confortul dvs. În varianta  transfer 
bancar, completați IBAN.

ATENȚIE: selectând opțiunea „Voucher”, sunteți de 
acord că suma datorată de noi vă va fi  furnizată sub 
forma unui voucher cu un cod pe care îl veți putea 
utiliza la următoarea achiziție în termen de 2 luni de 
la emiterea sa. Veți primi codul pe numărul de 
telefon și la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o.
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