
Devoluções/trocas

Condições:
- Envie este impresso junto com o(s) produto(s) na embalagem original e a respetiva fatura para a morada 
indicada abaixo.
- As devoluções devem ser enviadas em correio registado garantindo a entrega na morada indicada.
- O período de devolução e/ou troca é de 30 dias após o dia da receção do(s) artigo(s).
- Os custos de envio decorrentes das devoluções e/ou trocas ficam ao encargo do cliente. Não serão 
aceites devoluções com portes pagos no destinatário.
- Em caso de trocas, o custo de um novo envio da nossa loja para o cliente via CTT Expresso é de 5.50 € - 
será solicitado ao cliente, antes do envio do artigo de troca, o pagamento deste montante.
- Em casos de devolução, o montante relativo aos portes de envio não será reembolsado, mesmo nos casos
em que os  portes de envio tenham sido oferecidos pela Mau Feitio (serão nestes casos descontados 5.50 €
relativos aos portes de envio da encomenda).
- O reembolso ou troca será processado após receção do(s) artigo(s) de volta na nossa loja e poderá 
demorar até 10 dias úteis a ser realizado.
-  Não será realizada devolução ou troca de artigos que apresentem sinais de uso ou tenham a embalagem 
exterior danificada. Os artigos que não incluam todos os acessórios, documentação ou embalagem original 
não serão reembolsados.
- Numa situação em que receba uma encomenda danificada na embalagem exterior, por favor contacte o 
posto de correio local. No caso de o próprio artigo se encontrar danificado ou defeituoso, por favor contacte-
nos com a maior brevidade por e-mail (orders@maufeitio.pt) ou telefone (239810290).

Enviar artigo(s) para:
Mau Feitio
Forum Coimbra, Loja 1.30
Av. José Bonifácio de Andrada e Silva, 1
3040-389 Coimbra, Portugal

Código da encomenda: ________________________
Data da encomenda: ___ / ___ / ___ 
Contactos (telefone ou e-mail):
___________________________________________

Artigos a devolver

Artigo Tamanho Quantidade Motivo Devolução Troca

Observações:

(Caso o objetivo seja a troca por outro artigo, por favor mencionar o mesmo neste campo. A troca estará 
dependente do stock existente. Caso pretenda devolução do montante e tenha pago por multibanco, cartão
de crédito ou transferência bancária, indique por favor o seu NIB.)

____________________________________
Assinatura

____________________________________
Data da devolução


