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 PIECES

Oferta accesorii si  imbracaminte noua ,OUTLET

Vanzare in regim en-gros ,ne adresam doar persoanlor juridice.

Stoc accesorii de la Pieces pentru dama.

Este foarte mixat ,sunt multe modele, cercei , coliere, bratari, inele , 

lacuri de unghii , luciu de buze.

Mixul contine 56 bucati.

Mixurile sunt deja pregatite ,se poate alege mix-ul dar nu si din interiorul lui.

Mai jos sunt prezentate doar o parte din modelele aflate in stoc .Mai jos sunt prezentate doar o parte din modelele aflate in stoc .

Toate produsele din aceasta oferta sunt marca  Pieces.

Preturile sunt exprimate in euro  fara tva .

Se achita in LEI la cursul SPOT al OTP BANK din data plati (cursul la care Banca vinde valuta  )

Pentru comenzi va rugam apelati la urmatoarele modalitati:   Pentru comenzi va rugam apelati la urmatoarele modalitati:   

1. Personal in depozit cu programare in prealabil.

Nota:Nu ne asumam raspunderea pentru clienti care vin neprogramati ,exista posibilitatea de a nu reusi sa-i servim.

2.Telefonic la 0746383818 intre orele 10-16 de L-V

3.Prin e-mail  la irina@outletstock.ro cu  livrare prin curier rapid si plata ramburs sau in avans prin O.P.

In acest caz comanda trebuie sa contina :Cod produs sau denumire , culoarea (in cazul in care in poze aparIn acest caz comanda trebuie sa contina :Cod produs sau denumire , culoarea (in cazul in care in poze apar

mai multe culori) si numarul de serii comandate .

Comenzile  achitate dar care  nu se evidentiaza in contul nostru pana la ora 15:30 

se trimit in urmatoarea zi lucratoare.

-Orice comanda trebuie sa fie de  minim o 100 produse ,poate sa cuprinda mai multe marci ,serii ,mixuri 

sau produse de pe mai multe oferte. sau produse de pe mai multe oferte. 

- Plata se face  la ridicarea marfurilor  sau ramburs .

-Pentru clienti noi acceptam ramburs doar partial (se plateste un avans prin banca)

-Termenele de livrare sunt intodeauna imediat ,toate produsele afisate sunt in depozitul nostru.

-Se emite factura cu descriere detaliata a marci si articolului, certificat de conformitate si originalitate .

-Se emite document de transport .

-Pentru cantitati mai mari preturile sunt negociabile . 
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 PIECES PIECES
MIX ACCESORII DAMA - 56 BUC 

Price/piece
Stock.

Pret pe pachet=112 euro+TVA

2,00 € 207
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