Oferta "2+1 Cadou"
Toate produsele afisate in categoria 2+1 Cadou, din pagina https://www.modlet.ro/304-2plus1-cadou
beneficiaza de reduceri speciale, dupa cum urmeaza:
1) Comandati oricare 3 produse din oferta 2 +1 CADOU si veti obtine reducere 100% doar la unul din cele
3 produse, la cel cu pretul cel mai mic;
2) Daca comandati 4 produse din aceasta categorie, veti obtine reducere 100% doar la unul din cele 4
produse, la cel cu pretul cel mai mic;
3) Daca comandati 5 produse din aceasta categorie, veti obtine reducere 100% doar la unul din cele 5
produse, la cel cu pretul cel mai mic;
4) Daca comandati 6 produse din aceasta categorie, veti obtine reducere 100% la 2 produse, cele cu
pretul cel mai mic;
5) Reducerea se poate calcula ca multiplu de 3, practic din 3 in 3 produse, se mai adauga discount 100%
la cate un produs. Exemplu: la 3 produse: unul e gratuit, la 6 produse: 2 sunt gratuite, la 9 produse: 3
sunt gratuite. Se ofera gratuit intotdeauna, produsul cu valoarea cea mai mica.
6) Reducerile se aplica doar pentru produsele din categoria 2 +1 Cadou. Daca aveti in cos si alte produse
care nu se afla in aceasta categorie, ele nu vor beneficia de reducerea respectiva, care se aplica doar
produselor care sunt afisate in pagina 2+1 Cadou.
Important: Oferta “2 +1 cadou” nu se aplica pentru comenzile cu mai putin de 3 produse. Exemplu: daca
aveti 2 produse in cos, atunci nu se va aplica reducerea decat daca mai adaugati inca un produs.

Conditiile de RETUR pentru produsele din Oferta "2+1 Cadou"
1) Optiunea "vreau voucher":
a) Daca ati comandat 3 produse din oferta 2+1 CADOU si doriti sa returnati doar unul din ele pentru a
primi ulterior voucher, atunci este necesar sa returnati toate 3 produse si ulterior veti primi sub forma unui
cod voucher, valoarea totala a acelor produse (exceptand valoarea transportului de 15lei)
La acel voucher se va reduce inca 15 lei (cost transport retur) doar daca anterior ati optat pentru optiunea
de a trimite coletul prin Fan Courier cu plata transportului la noi.
Daca ati optat pentru optiunea " Vreau sa trimit eu coletul catre Modlet" atunci nu se vor mai reduce
acei 15 lei (cost transport retur) insa implicit veti achita direct curierului valoarea transportului (retur) catre
noi, avand valoarea pe care o percepe firma de curierat respectiva.
b) Daca ati comandat 4 produse din oferta 2+1 CADOU si doriti sa returnati doar unul din ele pentru a
primi ulterior voucher , atunci se aplica aceleasi conditii ca si in cazul a) descris mai sus. Practic va fi
nevoie sa returnati toate cele 4 produse.
c) Daca ati comandat X (nu conteaza numarul) produse din oferta 2+1 CADOU si doriti sa returnati doar
unul din ele pentru a primi ulterior voucher, atunci va fi nevoie sa le returnati pe toate.
2) Optiunea "vreau banii inapoi":
Sunt valabile aceleasi conditii ca la pc.1 de mai sus (optiunea "vreau voucher") cu mentiunea ca valoarea
platita pentru produse, va fi returnata in contul IBAN transmis in cererea de retur.

