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In data de 2-SEP-2016 am comandat o pereche de ochelari de pe situl firmei OPTIC SHADES
din Bucuresti http://www.rayban-concept.ro 

  

Evident mi-a sosit coletul, dar am avut marea surpriza sa primesc cu totul si cu totul altceva. O
pereche de ochelari ce "incercau" sa semene cu modelul cerut de mine si anume RayBan
Wayfarer Polarizati la pretul de 299 ron. Sunt un fake de cea mai proasta calitate si marime
foarte mare compoarativ cu cei de 54mm cum sunt in magazin. Individul pretinde ca sunt
originali si ca detine o optica in Bucuresti. Insa surpriza a fost alta, dupa lungi apeluri ce i le-am
dat a raspuns intr-un final dupa ce i-am dat un sms ca il voi reclama pt inselaciune daca nu imi
va returna banii. Dansul, mi-a spus sa ii trimit cu rambursul sitului la sediul FanCurier din
Pipera/Bucuresti si ca ii va ridica el. Dupa ce au ajuns ochelarii la sediu, escrocul nu a mai
raspuns. In urma cautarilor am contactat FanCurier cu AWBul primit la prima comanda de la
acesta, insa tipul si-a dat un alt nume, Baluta Mariana si nici macar adresa personala, fiindca a
avut curajul chiar de la sediu sa tepuiasca. Saptamana viitoare cand ajung in tara voi merge cu
prima ocazie la politie. Probabil are foarte multe "victime" acest optician de la Optica Shades
din Bucuresti.

  

FERITI-VA CU ORICE PRET DACA DORITI SA CUMPARATI DE PE SITUL
http://www.rayban-concept.ro
E O ESCROCHERIE TOTALA. PRIMITI PRODUSE LA AHOHA PLASTIC DE PIATA SI CHIAR
MODELUL NEDORIT. PT INFORMATII NUMARUL DANSULUI ESTE 
+40 726 568 402
. PT CEI DIN BUCURESTI CUNOSCATORI DACA STITI SAU CUNOASTETI ACEASTA
OPTICA SAU SITE VA ROG SA MA ANUNTATI, EU SUNT DIN CLUJ-NAPOCA.
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