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שאלות נפוצות

איך מזמינים?
באתר - חפשי בגוגל: 

www.lichi-shop.com
בטלפון -התקשרי למספר

053-358-7211
במייל - שלחי מייל לכתובת

o�ce@lichi-shop.com 
בווצאפ - שלחי הודעה למספר 

053-358-7211

יש החזרות והחלפות?
ניתן להחליף / להחזיר שמלה בקלות ובמהירות

שלחי אלינו את השמלה לנקודת האיסוף
הקרובה אליך תוך יומיים מקבלתה,

ונשלח לך את השמלה שברצונך לקבל.
עלות החלפה/ החזרה בנקודת איסוף - 10 שח

עלות החלפה/ החזרה עם שליח עד הבית - 29 שח

ניתן להחליף/ להחזיר שמלה רק 
באריזה המקורית, 

בתנאי שהמוצר ואריזה נשארו שלמים
ולא נפגמו/ נעשה בהם שימוש.

איך משלמים?
התשלום מתבצע באשראי בצורה מאובטחת

לפי תקני האבטחה המחמירים ביותר.
פרטי הכרטיס שלכם לא נשמרים במערכת.

ניתן לשלם באשראי עד 3 תשלומים
אנו מקבלים את כל סוגי כרטיסי האשראי

כולל כרטיסי דיירקט
חוץ מכרטיס אמריקן אקספרס.

ניתן גם לשלם בהעברה בנקאית/ ציק בתיאום
עם שירות הלקוחות.

* במקרה של החזרה של הזמנה
 ששולמה בכרטיס דיירקט - 

יינתן זיכוי למימוש חוזר ולא החזר כספי.

מה המידה שלי?
בסוף הקטלוג מופיעה טבלת מידות,

מדדי בעזרת סרט מידה את ההיקף שלך
ומצאי בטבלה את המידה המתאימה לך ביותר.

גובה הדוגמנית שבתמונות 165 ס“מ
והיא לובשת מידה 34 

האם יש מכפלת?
LICHI כחלק מהמדיניות בחברת

אנו דואגים שכל השמלות יהיו באורך שעוקף את
הברך לגובה בחורה ממוצעת.

במקרה שהשמלה עדיין תהיה קצרה - בכל השמלות
של LICHI יש מכפלת גדולה שניתנת לפתיחה בקלות

כדי שניתן יהיה להאריך ללא תוספת בד.
אורך המכפלת מצוין ליד כל שמלה בטבלת המידות

שבסוף הקטלוג

איך ההזמנה תשלח אלי?
בכל קניה הינך זכאית למשלוח חינם תוך 3 ימי עסקים.

המשלוח יגיע לכתובת שמסרת בעת ביצוע ההזמנה.
חברת השליחויות בד“כ מתקשרת ללקוח לפני

שהשליח יגיע למסור את ההזמנה.

שמלה מודפסת
עם קשירה

339שח
249שח

שמלה ירוקה
עם שרוול נפוח

359שח
319שח

שמלה כחולה
עם שרוול שיפון

359שח
239שח

שמלה כחולה
עם קשירה מנומרת

339שח
249שח

שמלה עם
קשירה בצדדים

349שח
239שח

אזל מהמלאי

שמלת סרפן
אפורה
359שח
269שח

אזל מהמלאי

שמלת פספול
קאמל
349שח
229שח

שמלה שחורה עם
קשירה מנומרת

339שח
249שח

שמלת פספול
שחורה
349שח
229שח

שמלת לורקס
זהב

349שח
249שח

שמלה שחורה
עם שרוול נפוח

359שח
319שח

חזר למלאי

שמלה אפורה
עם שרוול שיפון

359שח
259שח

שמלת קשירה
בצבע וורוד מעושן

339שח

שמלת קשירה
בצבע תכלת מעושן

339שח

שמלה בצבע
חאקי עם אבזם

339שח

שמלה בצבע
אבן עם אבזם

339שח

אזל מהמלאי

אזל מהמלאי

אזל מהמלאי

אזל מהמלאי

אזל מהמלאי
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