GARANTIE:
* De Invicta horloges 2 jaar gegarandeerd op het uurwerk. Na activatie van de garantiekaart op
www.invictaservice.com krijgt u nog eens een extra jaar garantie op een Invicta horloge, dus in
totaal 3 jaar!
* De Invicta `Reserve` horloges zijn zelfs 5 jaar gegarandeerd! U herkent deze aan de `R` op de
secondewijzer.
EUROPEWEBSTORE verzorgt alle service voor uw horloge dat u bij ons gekocht heeft. Wij
zullen u uiteraard volledig ontzorgen.
RETOURBELEID:
Is het horloge niet naar uw wens? Dan kunt u het horloge gewoon aan ons retour zenden binnen
14 dagen. U krijgt dan uw geld retour geboekt binnen twee dagen na goede ontvangst van het
horloge. Uiteraard dient de retourzending wel aan enkele voorwaarden te voldoen:
- Het folie van het horloge dient niet verwijderd geweest te zijn ivm hygiëne. (dit is erg
belangrijk en wordt nooit van af geweken)
- De retourzending dient binnen 14 dagen na aanschaf retour te zijn ontvangen.
- De retourzending dient onbeschadigd te zijn, dus minimaal evengoed verpakken als wij doen.
De portokosten voor het retourzenden zijn voor uw rekening. Wij kunnen uiteraard
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van de retourzending. Alleen
producten die ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten zullen aan u
gecrediteerd worden. Retour gestuurde artikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen
kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

LEVERTIJD
Wij leveren de meeste horloge uit voorraad! De gemiddelde levertijd is 2 werkdagen!
Indien de levertijd anders is dan bovenstaand dan is dit bij het horloge aangegeven. Dit is omdat
sommige horloges niet in ons magazijn liggen in Nederland, maar in ons magazijn in het
buitenland. De aangegeven levertijd is een raming. Vertraging zal geen reden tot annulering
mogen zijn. Wij zijn afhankelijk van de verzendmaatschappij en de douane natuurlijk , daar de
fabrieken van Invicta in de Verenigde Staten staan.
KORTINGSCODE:
Als wij een kortingscode uitgeven, dan is dat bewust voor dat specifieke horloge of serie. U kunt
deze gebruiken bij de aanschaf in de winkelwagen. De kortingscode mag niet voor een ander
model of serie gebruikt worden.
Aanschaffen met kortingscodes die verkeerd gebruikt worden worden geannuleerd. Invictashop
heeft altijd het recht een kortingscode teniet te verklaren.
SPECIALE BESTELLING:
Een horloge dat op speciale bestelling voor u wordt besteld kan niet worden geretourneerd. Dit
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omdat hiervoor andere marges gelden dan normaliter.
NOOT: Alle genoemde prijzen en teksten zijn onder voorbehoud. Typfouten zijn uiteraard
voorbehouden. Invictashop zal altijd het recht hebben een koop ongedaan te maken zonder
kosten.
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