
POROSITË INTERNACIONALE 
 

Tekst për porositë internacionale që e zgjedhin metodën Cash on 

delivery, shpjegon se nuk eshte valide per shtetet e tyre 
 

     

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri I klientit), 

Faleminderit për blerjën tuaj. Pagesa e produktit 

në momentin e dorëzimit të porosisë nuk është e 

mundur për Porositë Ndërkombëtare. Megjithatë, 

ju mund ta bëni pagesën përmes metodave të 

avancuara dhe të sigurta si Paypal, Paysera, 

Western Union, RIA, ose Transfer Bankar. 

Pë të procesuar me pagesën përmes Paypal ose 

Paysera, ju duhet të bëni porosinë nga fillimi. Nëse 

zgjedhni metodën e pagesës përmes Western 

Union, ne do të ju dërgojmë të dhënat dhe ju 

mund ta përfundoni pagesën, pa patur nevojë të 

bëni porosinë edhe njëherë tjetër.  

Për çdo pyetje apo ndihmë në lidhje me mënyrat e 

tjera të pagesave, ju lutemi mos hezitoni të na 

kontaktoni përsëri. 

Zgjidhni atë që ju përshtatet më së miri!  

Faleminderit për mirëkuptimin tuaj. 

Label Nue 

 

Dear (client), 

 

Thank you for your purchase. The Cash-On-

Delivery payment method is not possible for 

International Orders. However, you can make the 

payment through advanced and secure methods 

such as PayPal, Paysera, Western Union, RIA, 

MoneyGram, or Bank Transfer. 

To process the payment through PayPal or 

Paysera, you need to place the order once again. If 

you're willing to make your payment through 

Western Union, we will send you the details so 

that you can complete your payment immediately.  

For any further questions or assistance regarding 

other payment methods, please do not hesitate to 

contact us again. 

Choose the one that suits you best! Thank you for 

your understanding. 

Kind regards, 

Label Nue 

 

 



 

 

 

 

Tekst për porositë që e bëjn pagesën me Paypal, Paysera  
 

  TEKSTI I NJEJTE KU VETEM INFORMOHET 

KLIENTI PER TAKSA TE MUNDSHME, EDHE PYTET A 

ESHTE DAKORD ME KETO KUSHTE 

 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (Emër), 

Label NUE ju njofton se çmimi i produkteve të 

blera është vetëm për produktet dhe nuk 

përfshinë pagesat e taksës doganore. Çdo vend ka 

politikat dhe rregulloret e veta në lidhje me 

pagesën e detyrimeve dhe taksave.  

Duke vazhduar me procesimin e pagesës, ju 

pajtoheni të merrni përsipër pagesën e tarifave 

doganore të caktuara nga shteti juaj.  

Faleminderit! 

Dear (Name)  

Label NUE hereby informs you that the price of 

the purchased products is only for the products 

and does not include Customs Duty Tax payments. 

Each country has its own politics and regulations 

regarding the payment of duty and tax. This is not 

under our control.  

By processing the payment, you agree to take over 

the payment of your state customs duties. 

Thank you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst per informim mbi metodat e transportit 
 

   

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emer), 

Faleminderit për interesimin tuaj.  Label Nue ofron 

transport në mbarë botën.  

Për dorëzimin e porosive jashtë vendit, ofrojmë dy 

mundësi transporti:  

● Transport Standard  

● Transport të shpejtë (Express) 

Transporti Standard fillon nga 7€ për 500 gram, 

dhe llogaritet në bazë të peshës totale të porosisë 

suaj. Nëse zgjidhni këtë metodë transporti, porosia 

juaj parashikohet të dorëzohet brenda 14-20 ditë 

pune.   

Transporti i Shpejtë (Express) fillon nga 30€ për 

500-gram dhe llogaritet bazuar në vendndodhjen e 

adresës së dorëzimit dhe peshën totale të 

porosisë. Transporti Express merr 3-5 ditë pune 

kohë për dorëzim.  

Për të kuptuar çmimin e saktë për transportin e 

porosisë suaj, ju mund të bëni porosinë në 

webfaqën tonë apo aplikacionin ‘LabelNue’, apo të 

na tregoni produktet që keni zgjedhur së bashku 

me adresën tuaj në mënyrë që të ju informojmë 

për detajet. 

Në shërbimin tuaj,  

Label Nue  

 

Hi (name), 

Thank you for your interest!  Label Nue offers 

worldwide shipping. 

For International Orders, we offer two shipping 

options: 

● Standard Shipping 

● Express Shipping  

Standard shipping starts at €7 per 500 gr (1.10 

lbs.) and is calculated based on the gross weight of 

your order. If you choose this shipping method, 

your order is expected to be delivered within 14-

20 business days. 

Express shipping starts at 30€ per 500gr (1.10 lbs.) 

and is calculated based on the location of the 

delivery address and the total/gross weight of the 

package. Express shipping takes 3-5 business days 

delivery time. 

To find out the exact shipping cost of your 

package, you can place your order on our website, 

‘Label Nue’ App or send us the link of the product 

you have chosen via DM, along with your order 

address to inform you more about order details. 

We will be happy to help! 

Have a wonderful day, 

Label Nue 

 

 

 

 



Tekst per shtetet ku per momentin kemi vetem Express Shipping 
 

   

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emer), 

Faleminderit që na kontaktuat. Ne dërgojmë 

porosi në të gjithë botën.  

Për momentin, për porositë me destinacion 

(shtetin tuaj) ofrojmë vetëm transport të shpejtë 

(Express). Si rrjedhojë e situatës së ndërlikuar me 

pandeminë globale, mënyrat e tjera të transportit 

nuk ofrojnë gjurmim të saktë të porosive.  

Transporti i Shpejtë (Express) fillon nga 30€ për 

500-gram dhe llogaritet bazuar në vendndodhjen e 

adresës së dorëzimit dhe peshës totale të porosisë. 

Porosia merr 3-5 ditë pune kohë për dorëzim.  

Për të kuptuar çmimin e saktë për transportin e 

porosisë suaj, ju mund të bëni porosinë në 

webfaqën tonë apo aplikacionin ‘Labelnue’, apo të 

na tregoni produktet që keni zgjedhur së bashku 

me adresën tuaj në mënyrë që të ju informojmë 

për detajet.  

Në qoftë se keni pyetje të tjera në lidhje me 

porosinë tuaj, ju lutem na shkruani sërish.  

Në shërbimin tuaj, 

Label Nue 

Hello (name), 

Thank you for reaching us. We offer Worldwide 

Shipping. 

At the moment, for orders to (country) we offer 

Express Shipping only. Due to the complicated 

situation with the global pandemic, other shipping 

methods do not provide accurate tracking of 

orders. 

Express shipping starts from 30€ per 500 grams 

(1.10 lbs.) and is calculated based on the location 

of the delivery address and the total weight of the 

order. The delivery takes 3-5 working days. 

To find out the exact shipping cost of your 

package, you can place your order on our website, 

‘Label Nue’ App or send us the link of the product 

you have chosen via DM, along with your order 

address to inform you more about order details. 

For more information or assistance, please let us 

know how we can help! 

Regards, 

Label Nue 

 

 

 

 

 

 
 



Tekst në lidhje me dërgesën e parave përmes Western Union ose 

Transfertes Bankare 
 

TRANSAKSION BANKAR  

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri), 

Faleminderit për blerjen tuaj! Si më poshtë mund 

të gjeni informacionet e llogarisë bankare ku mund 

ta bëni pagesën: 

● Raiffeisen Bank Kosovo  

● RBKOXKPRXXX  

● XK051501120001430870 

 

Pasi të procesoni pagesën, ju lutem na dërgoni një 

kopje të transaksionit, Swift Copy. Nëse keni 

nevojë për asistencë të mëtejme, ju lutem mos 

hezitoni të na kontaktoni në çdo kohë.  

Porosia juaj do të niset pasi të kemi pranuar 

pagesën. 

Faleminderit!   

Hi (name), 

Thank you for your purchase! Below you can find 

the bank account information where you can make 

the payment: 

● Raiffeisen Bank Kosovo  

● RBKOXKPRXXX  

● XK051501120001430870 

After processing the payment, please send us a 

copy of the transaction, Swift Copy. If you need 

further assistance, please do not hesitate to 

contact us any time. 

Your order will be shipped after we receive the 

payment 

Thank you! 

WESTERN UNION  

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri), 

Faleminderit që na kontaktuat. Si më poshtë mund 

të gjeni të dhënat ku mund të dërgoni pagesën e 

prosisë suaj: 

● Emër mbiemër i personit 

● Prishtinë, Kosovë 

● +383 49 273 688 

Pasi të procesoni pagesën, ju lutem na dërgoni një 

kopje të faturës e cili duhet të përmbajë kodin 

unik për tërheqjen e pagesës. Nëse keni nevojë 

për asistencë të mëtejme, ju lutem mos hezitoni të 

na kontaktoni në çdo kohë.  

Faleminderit! 

Hi (name), 

Thank you for contacting us. Below you can find 

the details where you can send the payment for 

your order: 

● Full name 

● Pristina, Kosovo 

● +383 49 273 688 

After processing the payment, please send us a 

copy of the payment which must contain the 

unique code for withdrawal. If you need further 

assistance, please do not hesitate to contact us at 

any time. 

Thank you! 



 

Tekst per klientët qe dojn me kthy porosine 
 

POROSITE INTERNACIONALE JANE FINALE  

SHQIP  ANGLISHT 

Faleminderit që keni zgjedhur Label Nue! 

Na vjen me të vërtetë keq që produkti ynë nuk ka 

përmbushur pritshmëritë tuaja.  

Label Nue ka një politikë specifike për kthimin ose 

ndërrimin e produkteve për porositë 

ndërkombëtare. Ne sigurohemi që çdo klient të 

ketë këtë informacion përpara se të blejë 

produktin. Me keqardhje ju informojmë se nuk 

pranojmë kthime.  

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, ne mund 

t'ju ofrojmë 10% zbritje në blerjen tuaj të radhës. 

Ndërkohë, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni 

për çdo pyetje që mund të keni. Ne do të jemi të 

lumtur të ndihmojmë! 

 

Thank you for your purchase!  

We're sorry that our product did not meet your 

expectations. 

Label Nue has a specific Return/Exchange policy 

for international orders. We make sure that every 

customer is well-informed before buying the 

product. We regret to inform you that we do not 

accept returns.  

Hoping for your understanding, we can offer you 

10% discount on your next purchase.  

In the meantime, please do not hesitate to contact 

us for any questions you might have. We will be 

happy to help! 

Sincerely,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst për klientët që e kanë porosinë në doganë dhe nuk e tërheqin 
 

Duke qenë se klienti mund të mos e tërheqi porosinë pasi ta keni kontaktuar, duhet të provojmë sërish. 

Kam dhënë 2 emaile opsionale sipas rradhës. Follow-up emails.  

 

EMAILI 1.   

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emër), 

Urojmë të jeni mirë. Kemi marrë një njoftim nga 

posta se porosia juaj është gati për tërheqje. Ju 

lusim që të kontaktoni me postën për ta tërhequr 

pakon sa më shpejtë.  

Faleminderit që zgjodhët Label Nue! 

Ju urojmë ditë të mbarë. 

 

 

Hi (emer), 

We hope you have been doing well. We are 

writing regarding a notice that we have received 

from the post office. It states that you have not 

withdrawn your package. Please contact your 

local post office to insure for pick up details.  

For further information or assistance, please feel 

free to contact us anytime.  

Thank you for choosing Label Nue! 

 Emaili 2.   

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emer),  

Ju kontaktojme përsëri për të ju njoftuar se porosia 

juaj ndodhet akoma në postë. 

Ju informojmë se Posta ka rregullat e saj për 

mbajtjen e porosive në një afat të caktuar, dhe 

tjekalimi i atij afati rezulton në kthimin e porosisë në 

vendin e origjinës.  

Duke pasur parasysh këtë fakt, ju lusim që të 

ndërmerrni një hap për ta tërhequr pakon tuaj. Nëse 

keni nevojë për ndihmë apo ndonjë informacion 

shtesë, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni! 

Faleminderit, 

Label Nue 

Hi (name), 

We are contacting to inform you that your 

package is ready to pick up at your local post 

office.  

We inform you that the Post Office has its own 

policies for keeping orders within a certain time 

limit, and exceeding this limit results in the 

return of the order to the country of origin. 

Considering this, we ask you to take action to 

withdraw your package as soon as possible. If 

you need help or any additional information, 

please do not hesitate to contact us! 

Thank you, 

Label Nue 

 



 

Vonesa e produktit me standard shipping 
 

Per mendimin tim, duhet nje renditje ngjarjesh me klientin para se te kthejme nje pergjigje shabllon. Ne 

rastin kur nje klient ankohet per porosine e vonuar, ne duhet te kemi disa informacione para se te 

kthejme pergjigje. Shembull:  

 

EMAILI 1.  Nese klienti na kontakton duke na 

treguar qe ka tentu me terhek porosine po nuk e 

ka gjet menyren,  

 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emer), 

Na vjen keq për eksperiencën e pakëndshme në 

lidhje me dorëzimin e produktit tonë. Stafi ynë e 

ka shqyrtuar me shumë kujdes rastin tuaj dhe po 

bëjmë të pamundurën për ta zbuluar se ku 

qëndron problemi. 

Na lejoni të ju informojmë se rastin tuaj e kemi 

përcjellë tek Sektori për Shërbime dhe Kërkime 

Ndërkombëtare pranë Postës. I kemi dërguar të 

gjithë detajet e kërkuara për hetime të mëtejshme 

për të gjetur vendndodhjen e pakos suaj.  

Në ndërkohë, ju kërkojmë ndjesë për shqetësimin 

dhe ju sigurojmë se do të kontaktojmë brenda disa 

ditësh për t'ju përditësuar mbi statusin e çështjes. 

Ndërsa presim një përgjigje pozitive nga Posta, ju 

urojmë një ditë të mbarë. Ju lutem, mos hezitoni 

të na pyesni për çdo paqartësi që mund të keni.  

Faleminderit, 

Label Nue 

 

 

 

 

Hi (name), 

We are so sorry for your unpleasant experience 

with the delivery of the product. Our staff has 

carefully considered your case and we are doing 

our best to identify the problem.  

We have forwarded the case to the Head of 

International Services and Inquiries at the Post 

Office. We’ve sent all the information required for 

further investigation to locate your package.  

In the meantime, we apologize for the 

inconvenience and will be checking in with you in a 

few days to update you on the status of the issue. 

While we are waiting for a positive response from 

the post office, we wish you a good day. Please let 

us know if we can answer any questions, and we'd 

be more than happy to help! 

Kind Regards,  

Label Nue 



 Emaili 2.  pasi te kemi marre nje pergjigje 

nga klienti 

 

SHQIP  ANGLISHT 

Pershendetje (emri),  

Fillimisht na lejo të ju falenderojmë për durimin e 

treguar gjatë kohës së pritjes për një përgjigje 

konkrete. Ju njoftojmë se kemi marrë një përgjgije 

nga Posta. Sipas raportit të sjellë, rezulton se 

pakoja juaj (sqaron problematikën klientit në 

mënyrë sa më të detajuar por thjeshtë).  

(Në rastin kur pakoja është ndaluar në doganë, 

sigurohemi që njoftimin për pagesën e tarifave 

doganore në shtetin mbërrtës klienti e ka marrë 

para se ta blinte produktin)  

Pakoja juaj është ndaluar në zyrat doganore të 

shtetit tuaj. Ju lutemi të kontaktoni me Postën për 

të kuptuar më shumë në lidhje me tarifat 

doganore. 

Shpresojmë që së shpejti të pranoni produktin. Na 

lejoni të ju falëndërojmë sërish për blerjen tuaj 

dhe komunikimin e mrekullueshëm. Për çdo pyetje 

që mund të keni, jemi të gatshëm të ju përgjigjemi 

në çdo kohë! 

Faleminderit,  

Label Nue 

Dear [name], 

First and foremost, allow us to thank you for your 

patience while waiting for an answer. Following 

our previous conversation, we would like to inform 

you that we have received a response from the 

Post Office. According to the report they sent, 

your package ...  (Explain the problem to the 

customer in a simple way, but in detail) 

CASE 1 (refer the case in the Albanian version) 

 

Your package has been held at your local customs 

office. Please contact the Local Post Office to find 

out more about customs fees. We reiterate that 

Label Nue /Homme possesses no information nor 

has any control over your country’s customs 

policies. 

We hope you receive the product soon. Let us 

thank you again for your purchase and 

communication. Should you need any further 

information, please do not hesitate to contact us 

anytime! 

Kind Regards, 

Label Nue 

 

 

 

 

 

 

 

 



Në rastin kur pakoja ka humbur ose nuk 

gjurmohet, sigurohuni mos me alarmu klientin qe 

i ka humb pakoja. Dhe as mos me kujtu opsionin 

e rimbursimit pa patur nje pergjigje FINALE. Kjo 

shton tendencën për ta kërkuar me ngulm 

rimbursimin akoma pa marrë përgjigjen për 

humbjen e pakos 

 

SHQIP  ANGLISHT 

Pas të gjitha tentativave për një gjurmim të 

hollësishëm në Postën e (vendit të klientës), me 

keqardhje ju njoftojmë se pakoja juaj për 

momentin është e pagjurmushme dhe si rrjedhojë 

kërkon një procedurë më të gjerë kërkimi.  

Ju sigurojmë se kemi marrë të gjitha masat dhe 

kemi filluar procedurën e reklamimit (ankesës) për 

të kuptuar vendndodhjen e pakos suaj. Urojmë që 

së shpejti të kemi një përgjigje të saktë dhe 

pozitive.  

Na lejoni të ju kërkojmë sërish ndjesë për të gjithë 

situatën e pakëndëshme të krijuar nga ky problem. 

Do të sigurohemi që të ju kontaktojmë në 

momentin që do marrim një përgjigje. Shpresojmë 

shumë në mirëkuptimin tuaj!  

Ju urojmë çdo të mirë,  

Label Nue 

CASE 2 (refer the case in the Albanian version) 

After all attempts for a detailed tracking of your 

order by the Post Office, we regret to inform you 

that your package is currently untraceable and 

therefore requires a more extensive tracking 

process. 

We assure you that we have taken all measures 

and started a complaint procedure to find the 

location of your package. We hope to have an 

accurate and positive answer soon. 

Allow us to apologize again for the inconvenient 

situation created by this problem. We will make 

sure to contact you as soon as we receive a 

response.  Looking forward to your kind 

understanding!  

Best regards,  

Label Nue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst për tarifat doganore 
 

Pasi qe klienti e bene porosine ne website duhet ta 

njoftojme per taksa te mundshme.  

 

 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje [emri], 

Label NUE ju njofton se çmimi i produkteve të 

blera është vetëm për produktet dhe nuk 

përfshinë pagesat e taksës doganore. Çdo vend ka 

politikat dhe rregulloret e veta në lidhje me 

pagesën e detyrimeve dhe taksave.  

Faleminderit,  

Label Nue 

Dear client,  

Label NUE hereby informs you that the price of the 

purchased products is only for the products and 

does not include Customs Duty Tax payments. 

Each country has its own politics and regulations 

regarding the payment of duty and tax. Please 

note this fact before proceeding with the 

payment. 

Thank you, 

Label Nue 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst per klientat qe ju vonohet porosia shume gjate edhe vendosim 
me jau kthy paret 
 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje [emri], 

Kërkojmë ndjesë për vonesën në porosinë tuaj. 

Theksojmë se kemi pasur probleme me porositë 

tona ndërkombëtare për shkak të situates me 

Covid-19. 

Në përpjekjen tonë për të ofruar më të mirën që 

mundemi, ju lutemi pranoni rimbursimin e plotë 

për porosinë tuaj. 

Përsëri, kërkojmë ndjesë të thellë për shqetësimin 

dhe shpresojmë që në blerjet e rradhës të ndani 

eksperiencë të këndshme. 

Çdo të mirë, 

Label Nue! 

 

Dear EMRI, 

We deeply apologize for the delay on your order.  

We have been having a lot of issues with our 

international orders due to Covid-19. 

In our effort to offer the best we can, please 

accept the full refund for your order.  

Again, we deeply apologize for the inconvenience 

and hope to see you soon on future purchases.  

Best of wishes,  

Label Nue! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst kur deshirojme te pyesim klientit se a deshirojne te nisim 

porosine e tyre me vlere me te vogel per te mos paguar dogane (per 

raste specifike, konsultim me Krenaren) 
 

 

  

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri), 

Faleminderit që zgjodhët Label Nue! Ne jemi të 

detyruar të ju njoftojmë në lidhje me tarifat 

doganore të cilat mund të ju ngarkohen pas 

mbërritjes së porosisë në vendin tuaj.  

Duke marrë parasysh këtë fakt, dhe ngarkesat e 

tarifave tatimore që mund të ju duhet të paguani, 

ne mund të ofrojmë që në dergim të porosisë të 

ulim vlerën e pakos. 

Gjithmonë, nëse kjo është e përshtatshme për ju. 

Presim një konfirmim nga ana juaj! 

Faleminderit,  

Label Nue 

Hi (name), 

Thank you for choosing Label Nue! We are obliged 

to inform you regarding customs duty which can 

be charged to you upon arrival of the order in your 

country. 

Considering this fact, and the custom fee charges 

you may have to pay, we can offer to reduce the 

value of the package upon the posting of the 

order. 

Always, if this is convenient for you. Please 

confirm if you agree to this!  

Thank you, 

Label Nue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teksti kur produkti I dorezuar ka qene I demtuar ( klienti dergon deshmi 

qe produkti eshte nisur I demtuar) 
 

 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emër) 

Faleminderit që na kontaktuat. Fillimisht na 

lejoni të ju kërkojmë shumë ndjesë për arritjen 

e produktit në këtë mënyrë.  

Per nderrimin e produktit ju lutem dërgoni 

porosinë në këtë adresë: "adresa e sakte" 

● Në momentin që porosia të arrijë 

në magazinën tonë, do të 

ridërgojmë porosinë tuaj 

● Kostoja e transportit të kthimit do 

të ju rimbursohet 

● Kostoja e transportit për rinisjen e 

produktit do të mbulohet nga Label 

Nue 

● Pasi te nisni produktin ju lutem na 

dergoni numrin e gjurmimit te 

pakos se kthyer 

 

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, ne mund 

t'ju ofrojmë 10% zbritje në blerjen tuaj të 

radhës. 

 

Nëse keni nevojë për ndihmë ose informacion 

shtesë, ju lutem na kontaktoni sërish. 

Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj dhe ju 

urojmë çdo të mirë! 

 

 

Hi,  

Thank you for contacting us. Firstly, we would like 

to apologize for the inconvenience and we’re truly 

sorry to hear that you received a damaged 

product from us.  

Please allow us to offer you free exchange of the 

product following the steps listed below: 

● Send the product to this address: 

"correct address" 

● As soon as the order arrives in our 

warehouse, we will resend your order 

● The cost of return shipping will be 

refunded 

● Shipping cost for the resent package 

will be covered by Label Nue 

● Please make sure to send us the 

tracking number of the package 

 

Since your satisfaction is our primary goal, we are 

going to offer a 10% OFF coupon code for you to 

use in your next purchase. 

 

If you need help or additional information, please 

feel free to reach out. Once again, we are sorry for 

any inconvenience caused by this issue. We hope 

for your understanding and wish you all the best! 

 

 



Tekst per raste me te komplikume, per mi tregu klientit qe e kemi pa 

ankesen e ti, e kalojme tek stafi edhe kthehemi shpejte me nje 

pergjigjie 
 

 

  

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri),  

Faleminderit që na kontaktuat. Kemi marrë 

kërkesën tuaj dhe e kemi kaluar tek 

departamenti përkatës. Çështja juaj ka kaluar në 

shqyrtim të menjëhershëm dhe po bëjmë të 

pamundurën të ju kthejmë një përgjigje 

konkrete sa më shpejtë.  

Faleminderit për mirëkuptimin tuaj, 

Label Nue 

Hi (name), 

Thank you for contacting us. We have received 

your request and forwarded it to the relevant 

department. Your case has passed into immediate 

consideration, and we are doing our best to give 

you a concrete answer as soon as possible. 

Thank you for your understanding, 

Label Nue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst per deshprim nga produkti / materiali ne krahasim me cmimin  
 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri), 

Faleminderit për komentet tuaja. Mendimet 

dhe sugjerimet tuaja janë jashtëzakonisht të 

vlefshme. 

Pasi lexuam komentet tuaja, na vjen shumë 

keq të dëgjojmë se jeni të pakënaqur me 

produktin tonë. Mund të kuptojmë 

gjithashtu se çmimet tona mund të mos 

jenë ideale për të gjithë dhe na vjen keq për 

zhgënjimin tuaj. 

Shpresojmë t'ju shërbejmë përsëri në të 

ardhmen dhe jemi këtu për t'ju ndihmuar 

me çdo pyetje ose shqetësim që mund të 

keni. 

Sinqerisht, 

Label Nue 

Dear (name),  

Thank you for taking your time to give us feedback. 

Your opinions and suggestions are extremely 

valuable.  

Having read your feedback, we are very sorry to hear 

that you are dissatisfied with our product. We can 

also understand that our prices may not be ideal for 

everyone, and we are sorry for your disappointment. 

We hope to serve you again in the future and we are 

here to help with any questions or concerns you 

might have.    

Sincerely, 

Label Nue 

 

 

  



Tekst per rastin kur klienti e bene nje porosi me disa produkte dhe njeri 
nga produktet eshte I demtuar ose nuk gjendet ne stok (eshte shitur ne 
dyqan) 
 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje [emri], 

Faleminderit për blerjen tuaj. Gjatë procesimit 

të porosisë suaj, kuptuam se një nga artikujt që 

keni zgjedhur nuk është më i disponueshëm, 

produkti ‘emri I produktit’. Ne kërkuam kudo 

në magazinë, por nuk arritëm të gjenim 

artikullin e fundit që shfaqej në inventarin tonë. 

Për këtë arsye, opsioni ynë i vetëm është ta 

heqim këtë produkt nga blerja juaj. Ju kërkojmë 

sinqerisht ndjesë për çdo shqetësim që mund 

t'ju shkaktojë ky problem. 

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, ne ju 

ofrojmë një zbritje 10% në blerjen tuaj të 

radhës me ne. Ju mund të përdorni kodin "emri 

kodit" një herë kur të dëshironi. 

Ju lutemi na tregoni nëse dëshironi ta 

procesojmë porosinë tuaj pa [grupin e 

produktit psh. Fustan apo kepuce]. 

Nëse keni nevojë për ndihmë ose informacion 

shtesë, ju lutemi mos ngurroni të na 

kontaktoni. Edhe një herë, na vjen keq për çdo 

shqetësim të shkaktuar nga ky problem. 

Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj dhe ju 

dëshirojmë gjithë të mirat! 

Dear [name], 

Thank you for your purchase. While processing 

your order, we found that one of the items 

you have chosen is no longer available, the 

‘product name’ shoes. We looked everywhere 

in the warehouse but were unable to locate 

the last item showing in our inventory. For this 

reason, our only option is to remove this 

product from your purchase. We sincerely 

apologize for any inconvenience this may 

cause you.  

As a courtesy for the inconvenience, we are 

offering you a 10% discount on your next 

purchase with us. You can use the one-time 

coupon code ‘Susana10’ at any time. 

 

Please let us know if you want to process your 

order without the shoes. 

If you need help or additional information, 

please feel free to reach out.  Once again, we 

are sorry for any inconvenience caused by this 

issue.  

We hope for your understanding and wish you 

all the best! 

 

 

 

 

 



Tekst per pyetjen se sa I gjate eshte produkti 
 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri), 

Faleminderit për interesimin tuaj. 

Gjatësia e fustanit që ju intereson është [cm] 

(inches). 

Nëse keni nevojë për ndihmë ose informacion 

shtesë, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.  

Faleminderit,  

Label Nue  

Dear (name), 

Thank you for your interest. The length of the 

dress you are interested in is [cm]/[inches]. 

For further information or assistance, please feel 

free to contact us anytime. 

We will be happy to help! 

Have a wonderful day,  

Label Nue 

 

  



Tekst kur pysin cfare brendi eshte produkti 
 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emri), 

 

Faleminderit për interesimin tuaj në brendin 

tonë, e vlerësojmë shumë. 

Label Nue është brend me bazë në Los Anxhelos. 

Ne zhvillojmë dhe krijojmë modelet tona duke 

bashkëpunuar me prodhues dhe fabrika të 

besuara në mbarë botën.  

Fokusi ynë është që të ofrojmë modë dhe 

trende më të fundit me një çmim të arsyeshëm. 

Label NUE është një linjë e modës e krijuar me 

qëllim për t’u përshtatur me femrat. 

Nëse keni nevojë për ndonjë gjë tjetër, mos 

hezitoni të na shkruani. 

Në shërbimin tuaj, 

Label Nue 

Dear (name), 

Thank you for expressing your interest in our 

brand, it means a lot. 

Label Nue is a fully inclusive brand based in Los 

Angeles. We develop and create our own 

designs by partnering with trusted 

manufacturers and factories around the world.  

Our focus is creating effortless silhouettes that 

celebrate the feminine figure, making women 

feel and look incredible.   

In the meantime, feel free to reach out with any 

questions or concern you might have, we are 

here to help. 

Have a wonderful day, 

Label Nue 

 

 

 

  



Tekst per rastin kur klientat shkrujne e instagrami sna ka shfaq 
mesazhat deri mas 1,2 apo 3 jave 
 

SHQIP  ANGLISHT 

Përshëndetje (emër), 

 

Ju kërkojmë ndjesë për vonesën në kthimin e 

përgjigjes nga ana jonë. Na lejoni të ju 

informojmë se Instagram filtron mesazhet dhe 

shumë prej tyre nuk i shfaqë në kohë reale.  

 

Mesazhi juaj sapo është shfaqur si në mesazh i 

ri, dhe pasi e kemi hapur kemi parë që është 

dërguar kohë më parë. Shpresojmë në 

mirkuptimin tuaj.  

 

Sa i përket pyetjes suaj, ... 

Hi (name), 

Please accept our apologies for the delay in 

replying to your message. Let us inform you that 

Instagram filters messages and many of them 

are not shown in real time. 

Your message has just appeared in our DM as a 

new message, and after we opened it, we saw 

that it was sent some time ago. Looking forward 

to your understanding. 

Regarding your question, ... 

 


