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A megrendelés lépései
Mutatom a lépéseket, amelyeken végighaladva könnyedén el tudsz igazodni, s

végül egy útmutató segítségével meg tudod találni a számodra megfelelő

irányt.
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Az egyedi mala megrendelése emailben történik, a megrendelőlap
kitöltésével és elküldésével. 
Kitöltése egy támpont számunkra, amely még az egyeztetéseket
követően módosítható, alakítható. Minden leírt mondat segítség
számunkra az induláshoz.

Küldd vissza a megrendelőlapot az alábbi email címre: 

info@limaaya.hu

Az Egyedi Malák ára a bennük lévő kövek értékétől függ, elkészítés
előtt minden esetben e-mailen egyeztetésre kerül.

Amikor kialakul a mala végleges elrendezése és költsége, döntened
szükséges a vásárlásról, s írásban visszaigazolni a megrendelésed. 
Ennél a pontnál még elállhatsz a megrendelésedtől, azonban az írásos
visszaigazolás után rendelésed fizetési kötelezettséggel jár, s
megkapod róla a számlát. 

Ha elakadtál, vagy segítségre van szükséged, jelezd számunkra

bátran emailben, vagy messenger üzenetben.

INFO@LIMAAYA.HU

A mala elkészítésének ideje az egyeztetések mennyiségétől, a
gyöngyök beszerzésétől és a megrendelések mennyiségétől függ.
Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni.

A malák egyedi mivolta miatt rájuk nem vonatkozik a 14 napos
visszaküldési garancia.

Bankkártyával és átutalással történő fizetés lehetséges. Az elkészült
mala fizetés után kerül kiküldésre.
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Adataid a számlázáshoz és szállításhoz

Adatlap
Számlázási adatok: 

Név: 

Email cím:

Telefonszám:

Számlázási cím:

Szállítási adatok: 

Név: 

Email cím:

Telefonszám:

Postázási cím:

Fizetés:

Bankkártyával: _______
Átutalással: __________ 

A személyes adatokat a rendelés feldolgozásához, a weboldalon történő vásárlási élmény
fenntartásához és más célokra használjuk, melyeket a Adatkezelési tájékoztató tartalmaz:
https://limaaya.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat:
https://limaaya.hu/aszf/
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Ha nincsen elképzelésed, és bizonytalan vagy az ásványkövek tekintetében, csak gondold át, olvass

a honlapunkon megtalálható malák leírásaiból, ötletelj, inspirálódj, vagy akár hallgass a

megérzéseidre vagy élethelyzetedre.

A mala összetétele

Guruszem (12 mm ásványkő)

_____________________________________________________________

Ásványgyöngyök

_____________________________________________________________ 6-7 mm

_____________________________________________________________  8 mm

Osztószemek (10 mm ásványkő)

_____________________________________________________________  (db)

Ezüst, vagy arany színű köztes gyöngyök

___________________________________________________________________

Zsinór színe
___________________________________________________________________

Bojt színe

___________________________________________________________________
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Szeretettel, Liz

"Légy kreatív megálmodója saját
maládnak, hogy társad legyen az
utadon, erősítsen, és támogasson
szándékaid elérésében."


