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CADENZA VÝHODY 2017
Proč nakupovat výrobky Cadenza...
Stabilní společnost s historií
oděvy Cadenza na trhu již od roku 1990.

Cadenza, česká společnost
celý výrobní proces probíhá kompletně v České republice (od návrhu designu produktů, tkaní látek, úpravy materiálů až po ušití
finálních výrobků.

Design výrobků Cadenza
estetický, pohodlný a moderní vzhled. Každoročně "novinky", nové modely střihů, nové druhy materiálů.

Kvalita výrobků Cadenza
pozornost věnujeme pečlivému výrobnímu procesu a kontrole materiálů i finálních výrobků, vše je pod neustálým dohledem.
Při kontrolách se soustředíme na kvalitu použité příze a tkaní, kvalitu pevnosti, srážlivosti, barevné stálosti a bělost.

Materiály Cadenza
všechny materiály, jejichž vlastnosti to dovolují, jsou sanforizované a mercerované. Výsledkem afinačních procesů textilií je
nejvyšší možné zlepšení užitných vlastností finálních produktů. Sanforizované a mercerované výrobky se minimálně sráží,
neztrácejí svůj tvar a velikost.

Minimum reklamací
roční průměr reklamovaných výrobků Cadenza nedosahuje ani 50 ks produktů.

Skladové zásoby
standardní sortiment držíme neustále skladem. Objednávat lze již od jednoho kusu s termínem dodání 2 – 3 dny. U větších
objednávek (nad 100 ks) je termín dodání stanoven dohodou, vždy k maximální spokojenosti zákazníka.

Zapůjčení vzorků Cadenza
v případě zájmu rádi zapůjčíme vzorky k prohlédnutí a vyzkoušení velikostí. Vybrané oděvy poskytujeme na dobu 30 dní,
s fakturou. Po uplynutí této doby žádáme vrácení oděvů (nesmí být poškozené či vyprané). V opačném případě požadujeme jejich
úhradu.

Individuální přístup k zákazníkovi
snažíme se, aby náš sortiment byl kompletní a každý si mohl ve střihu i funkčnosti oděvu vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje.
Spokojenost zákazníků je naším prvořadým cílem, proto nabízíme též individuální péči a zakázkovou výrobu.

Zakázkový výroba
snažíme se, aby náš sortiment byl kompletní a každý si mohl ve střihu i funkčnosti oděvu vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje.
Spokojenost zákazníků je naším prvořadým cílem, proto nabízíme též individuální péči a zakázkovou výrobu.

Možnost výměny a vrácení produktů do 30 dnů
nabízíme vám možnost snadné výměny za jinou velikost, barvu nebo zcela jiný model. Pokud si z naší nabídky nevyberete,
vrátíme vám peníze. Výměnu či vrácení neumožňujeme u výrobků na zakázku (šití na míru, oděvy s výšivkou apod.). Zboží lze
vyměnit do 30 dnů od zakoupení, oděvy nesmí být prané, nebo jinak poškozené.

Záruční doba
záruka na naše výrobky je 24 měsíců od jejich nákupu. Při správném zachování údržby oděvů, vám naše výrobky poslouží
mnohonásobně déle

