
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Devoluções 

Aqui na Huggee, queremos se sinta nas nuvens quando 

compra na nossa loja. Contudo, sabemos que às vezes pode 

querer devolver alguma coisa, portanto tentamos tornar este 

processo o mais fácil possível... 

Reembolsos/Trocas 

Garantia de 30 dias “sem perguntas”! Isto significa que, se por 

qualquer razão estiver insatisfeito com a sua compra, pode 

devolve-la no seu estado original (por usar, com as etiquetas 

intactas) num período de 30 dias após a receção da compra 

para usufruir de um reembolso ou troca. 

Devolver o seu artigo – fácil como 1, 2, 3... 
1. Preencha este formulário de devolução. 
 

2. Coloque os artigos numa embalagem (aconselhamos que 

utilize a mesma que enviámos) e coloque a morada do 

nosso armazém.  

3. Vá a um ponto de pick up da Chronopost perto de si (para 

portes de devolução grátis) e entregue a encomenda. Pode 

também fazê-lo num posto de correio, mas nesse caso os 

portes serão da sua responsabilidade. Não se esqueça de 

pedir um recibo para servir de prova da sua devolução. 

 
Precisa de ajuda? 
Ligue-nos para o número (+351) 239 093 729 ou envie um 
email para hello@huggee.com

 
ARTIGOS PARA TROCA 
 

 

Motivo da Devolução: 

1- Pedi o tamanho/idade errado               3- I’ve changed my mind                   6- Looks different to the image on site 

2- Pedi o tamanho/idade correto mas:     4- Product was faulty/damaged          7- Ordered more than one size 

    fica largo         fica apertado           5- Huggee sent me the wrong item    8- Other _____________________________ 

    muito comprido        muito curto                                                            _____________________________________ 
 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS/SUGESTÕES PARA A HUGGEE Todo o feedback que nos puder dar é muito bem-vindo, obrigado. :) 

Junte-se Huggee! Gostaríamos imenso do ver no www.facebook.com/myhuggee ou siga-nos no Instagram (@myhuggee). 

Código do Produto Descrição QTD Motivo da Devolução 
(ver abaixo) 

    

 

Formulário de Devoluções Huggee 

Nº Encomenda: 

Nome:  

Morada: 

DEVOLVER A: 

Rua José Antunes Vaz 
Serra, 16 

Casais de Eiras 
3030-127 Coimbra 
Portugal 


