
FORMULAR  PENTRU  RETUR 

-Produsul este necesar să fie returnat în stare instanta - nu ce acceptă să fie purtart, reconfecționat, câlcat, spâlat, uzat  
-Să fie pâstrate eticheta, ambalajul . 
-Suportați prețul  curieratului pentru retur. Pachete returnate pe cheltuială site-lui Twiggyshops.com nu se acceptă. 
-Recuperarea sumelor pentru retur se va face după verificarea starea produselor și pachetului. 
-Rambursul banilor va fi tranzitat doar în cont bancar în termen de 14 zile după primirea pachetului returnat și 

verificată starea lui instantă. Vă atenționâm la condițiile specificate mai sus și la faptul că veți plati suplimentar taxa 
de 5 lei pentru tranzitarea banilor care va fi redusă din valoarea produsului. Valoarea curieratului  de primire a 
pachetului nu se va rambursa.

                                                                   URMAȚI PAȘI DE RETUR: 

- În pachet adaugați acest formular completat cu datele specificate . 
- Trimiteți la adresa – Sediul  Fan courier Giurgiu, telefon de contact +40755093590 Firma Twiggy Shop International. Pachete 
trimise pe cheltuiala noastră nu se vor accepta. 

Nume Prenume

Numâr de telefon +40 (0)

IBAN RO

Numâr comandă

E-Mail

 Prin semnâtura pe acest formular Dvs acceptați condițțile firmei și confirmați ca returnați produsul în stare instantă 
 Sunt înstiințat de situația de refuz a returul  banilor în caz de nu sunt respectate condițiile firmei.

DATA Semnatură

COMPETAT DE FIRMA 

Data primiri  Nr comanda Suma de rambursat Data trimitere Statut

Pentru ori ce produs cumpârat de la Twiggyshops.com  de care nu sunteli mulțumiți aveți posibilitatea de a face retur în 
termen de 14 zile din data de ridicarea pachetului. 
ATENȚIE!  Nu se acceptă retur doar la lengerie intimă și costume de baie. 

                                                     Returul se face în codițiile urmatuare: 

Prin banca Gift Card Va rugam sa bifati cu x, varianta utila pentru Dvs. Asta este necesar cu privinta la 
rambursarea sumelor de bani. Pentru retur prin banka adaugati IBAN

Titular cont

În varianta cu Voucher. Dvs va dați acordul suma datorită de noi sa fie efectiv primită sub forma de cod, care se poate  realiza în comandă 
fâcută în urmâturele două luni dupa validarea lui. Codul va fi primit pe adresa de mail sau pe numarul de telefon, comunicate  de Dvs. 


