
Satisfação garantida para sempre
A nossa garantia para si: se a sua compra não alcançar  

a qualidade que prometemos - troque-a a qualquer altura!*

* Apenas válido para troca por um produto idêntico ou equivalente da gama sloggi. Não há direito a reembolsos em
dinheiro. As trocas são possíveis apenas em países que vendem a gama EverNew. Todos os direitos legais de garantia, 

permanecem inalterados pela garantia EverNew e devem ser reclamados no ponto de venda, como usual.  
A Inter-Triumph Marketing GmbH reserva-se no direito de excluir determinadas partes desta promoção e, em  

caso de abuso, cancelá-la a qualquer momento.

** Este processo poderá demorar até 30 dias úteis

Devolução

Guarantee

1A87SK

Serviço ao cliente

1. Preencha e

imprima o
Formulário de

Devolução.

Devolução

Guarantee

1A87SK

Serviço ao cliente

2. Envie o produto junta-

mente com o formulário e

o cartão de garantia para 

a morada indicada na 

Etiqueta de Devolução.

Devolução

Guarantee

1A87SK

Serviço ao cliente

3. Enviaremos

um produto de

substituição**



Gostaria de receber como troca (Por favor selecione):

(Nota: a cor não pode ser  
garantida!)

Email
Telefone

Cor

Tamanho

Branco
Preto
É indiferente

O produto idêntico 
novamente, por favor

Um produto equivalente 
do sortido sloggi como 
troca/devolução

(Por favor selecione)

MINI

MAXIMIDI

TAITANGA

Cor

Tamanho

(16 dígitos - Poderá encontrá-los no seu cartão pessoal 
de garantia, no interior da embalagem)

Número de garantia

- --

Razão(ões) de devolução

1. Demasiado pequeno
2. Demasiado grande
3. Não lhe agrada a cor
4. Não lhe agrada o tecido
5. Não lhe agrada o modelo
6. Performance do material
7. Borboto

8. Desvanecimento de cor
9. Cós defeituoso
10. Costura defeituosa
11. Não tem um bom fit
12. Não é confortável
13. Outra razão

Alguma questão?
Ligue para a nossa Linha Azul: 808 200 239
Email: apoioclientes@triumph.com

5. Anexe o presente Formulário de Devolução ao
produto sloggi que pretende devolver, bem como o
Cartão de Garantia Pessoal, numa caixa devidamente
selada. Cole a Etiqueta de Devolução ao exterior da
caixa, e devolva-a através de correio registado.

Por favor adicione o selo indicado

Por favor use fita-cola para colar esta etiqueta de devolução à sua embalagem

ETIQUETA DE DEVOLUÇÃO

sloggi
Serviço de Apoio ao Cliente
Alameda Fernão Lopes, N.º 16, Piso 12º, Miraflores
PT 1495-190 Algés, Portugal

1. Informação de contacto

2. Indique os artigos a devolver (por favor assinale o modelo), incluíndo a razão

3. Como gostaria de processar a devolução/troca?

4. Comentários adicionais

EVERNEW – FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Tamanho

Nome
Morada
Localidade
Código Postal

TAI

MAXI

BRAZIL PANTY

MIDI

MINI

HIPSTER

A Triumph International-Distribuição Têxtil,Lda. reconhece e respeita o disposto na Lei da Pro-
tecção de Dados Pessoais - Lei nº 67/98 de 26 de Outubro de 1998. A recolha de dados 
pessoais do consumidor, no âmbito do formulário de devolução, a saber, nome completo, morada 
completa (incluindo o código postal), email, número de telefone, destina-se exclusivamente aos 
fins de gestão e desenvolvimento do mesmo.



Nome
Morada
Localidade
Código Postal

Email
Telefone

- --

SOUTIEN SEM ARO SOUTIEN COM ARO

SOUTIEN COM AROSOUTIEN SEM ARO

Cor

Tamanho

(16 dígitos - Poderá encontrá-los no seu cartão pessoal 
de garantia, no interior da embalagem)

Número de garantia

Razão(ões) de devolução

1. Demasiado pequeno
2. Demasiado grande
3. Não lhe agrada a cor
4. Não lhe agrada o tecido
5. Não lhe agrada o modelo
6. Performance do material
7. Borboto

8. Desvanecimento de cor
9. Cós defeituoso
10. Costura defeituosa
11. Não tem um bom fit
12. Não é confortável
13. Outra razão

Alguma questão?
Ligue para a nossa Linha Azul: 808 200 239
Email: apoioclientes@triumph.com

1. Informação de contacto

2. Indique os artigos a devolver (por favor assinale o modelo), incluíndo a razão

EVERNEW – FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Gostaria de receber como troca (Por favor selecione):

(Nota: a cor não pode ser  
garantida!)

Cor

Tamanho

Branco
Preto
É indiferente

O produto idêntico 
novamente, por favor

Um produto equivalente 
do sortido sloggi como 
troca/devolução

(Por favor selecione)

3. Como gostaria de processar a devolução/troca?

Tamanho

Por favor adicione o selo indicado

Por favor use fita-cola para colar esta etiqueta de devolução à sua embalagem

ETIQUETA DE DEVOLUÇÃO

sloggi
Serviço de Apoio ao Cliente
Alameda Fernão Lopes, N.º 16, Piso 12º, Miraflores
PT 1495-190 Algés, Portugal

4. Comentários adicionais

5. Anexe o presente Formulário de Devolução ao
produto sloggi que pretende devolver, bem como o
Cartão de Garantia Pessoal, numa caixa devidamente
selada. Cole a Etiqueta de Devolução ao exterior da
caixa, e devolva-a através de correio registado.

A Triumph International-Distribuição Têxtil,Lda. reconhece e respeita o disposto na Lei da Pro-
tecção de Dados Pessoais - Lei nº 67/98 de 26 de Outubro de 1998. A recolha de dados 
pessoais do consumidor, no âmbito do formulário de devolução, a saber, nome completo, morada 
completa (incluindo o código postal), email, número de telefone, destina-se exclusivamente aos 
fins de gestão e desenvolvimento do mesmo.

SHIRT



HIPSTER

SHIRT

MIDI

SHORT

MAXI

VEST

LONGLONG

HIPSTER

SHIRT

MIDI

SHORT

MAXI

- --

Nome
Morada
Localidade
Código Postal

Email
Telefone

Alguma questão?
Ligue para a nossa Linha Azul: 808 200 239
Email: apoioclientes@triumph.com

1. Informação de contacto

2. Indique os artigos a devolver (por favor assinale o modelo), incluíndo a razão

EVERNEW – FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Cor

Tamanho

(16 dígitos - Poderá encontrá-los no seu cartão pessoal 
de garantia, no interior da embalagem)

Número de garantia

Razão(ões) de devolução

1. Demasiado pequeno
2. Demasiado grande
3. Não lhe agrada a cor
4. Não lhe agrada o tecido
5. Não lhe agrada o modelo
6. Performance do material
7. Borboto

8. Desvanecimento de cor
9. Cós defeituoso
10. Costura defeituosa
11. Não tem um bom fit
12. Não é confortável
13. Outra razão

Gostaria de receber como troca (Por favor selecione):

(Nota: a cor não pode ser garantida!)

Cor

Tamanho

Branco
Preto
É indiferente

O produto idêntico 
novamente, por favor

Um produto equivalente 
do sortido sloggi como 
troca/devolução

(Por favor selecione)

3. Como gostaria de processar a devolução/troca?

Tamanho

4. Comentários adicionais

Por favor adicione o selo indicado

Por favor use fita-cola para colar esta etiqueta de devolução à sua embalagem

ETIQUETA DE DEVOLUÇÃO

sloggi
Serviço de Apoio ao Cliente
Alameda Fernão Lopes, N.º 16, Piso 12º, Miraflores
PT 1495-190 Algés, Portugal

5. Anexe o presente Formulário de Devolução ao
produto sloggi que pretende devolver, bem como o
Cartão de Garantia Pessoal, numa caixa devidamente
selada. Cole a Etiqueta de Devolução ao exterior da
caixa, e devolva-a através de correio registado.

A Triumph International-Distribuição Têxtil,Lda. reconhece e respeita o disposto na Lei da Pro-
tecção de Dados Pessoais - Lei nº 67/98 de 26 de Outubro de 1998. A recolha de dados 
pessoais do consumidor, no âmbito do formulário de devolução, a saber, nome completo, morada 
completa (incluindo o código postal), email, número de telefone, destina-se exclusivamente aos 
fins de gestão e desenvolvimento do mesmo.
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