CONDICIONS DE VENDA A TRAVÈS DE LA PÀGINA WEB DEL VESTIDOR DE LA GLÒRIA
Benvolguts clients/es, les condicions que regeixen la venda electrònica dels productes del
Vestidor de la Glòria a través de la seva pàgina web “www.elvestidordelagloria.com” són les
següents:















La compra de productes a través d’aquest servei implica l’acceptació de totes les
condicions descrites en aquest document.
Els productes disponibles per a la seva venda a través de la pàgina web, seran els
disponibles a la mateixa i identificats explícitament (mitjançant etiqueta identificativa o a
l’apartat propi de venda online disponible a la web). Per a qualsevol altre producte, la seva
venda electrònica haurà de ser consultada contactant amb el Vestidor de la Glòria.
L’adquisició de productes implica l’acceptació del pagament de les despeses d’enviament
estipulades i especificades de forma explícita en el moment d’efectuar la compra
(actualment el cost és de 8 €).
L’enviament dels productes adquirits es farà mitjançant el servei contractat pel Vestidor de
la Glòria i la seva recepció en condicions normals estarà dins de les 48/72 hores següents
a la realització de la comanda. El Vestidor de la Glòria no es fa responsable d’aquests
terminis, totalment sota responsabilitat de l’empresa encarregada dels enviaments.
Qualsevol incidència o desperfecte en la recepció dels productes rebuts haurà de ser
notificat al Vestidor de la Glòria les 24 hores següents a la seva recepció mitjançant el
correu electrònic o número de telèfon informat a la pàgina web.
La devolució de qualsevol producte es podrà realitzar en els 15 dies naturals següents a la
compra dels mateixos, i la seva acceptació quedarà supeditada a la confirmació per part
del Vestidor de la Glòria del perfecte estat dels mateixos.
Les despeses derivades de l’enviament d’un producte retornat al Vestidor de la Glòria
seran a càrrec del client així com les derivades d’un nou enviament en el cas de canvi del
producte. La devolució de l’import corresponent a una devolució es farà a través de
transferència al compte corrent bancari que el client/a notifiqui.
Qualsevol dubte o aclariment contactar amb El Vestidor de la Glòria.

El Vestidor de la Glòria
Av. Can Pallàs 12, 3º, 1ª
Sant Quirze del Vallès
08192 Barcelona

