
WWW.RAYBAN-CONCEPT.RO Escrocherie cu ochelari de soare fake - reclamagiu.ro

Scris de Tepuit
Marţi, 20 Septembrie 2016 15:18 - 

Buna, doresc sa informez lumea cu privire la site-ul www.rayban-concept.ro care
comercializeaza ochelari de soare in Bucuresti si care spun ca detin asa zisa "Optica Shades".
In realitate totul este de fapt o escrocherie de milioane si bine gandita. In data de 2-SEP-2016
am ridicat coletul de la acestia platind suma de 329 RON la curier cu tot cu transport.
Comandasem o pereche de RayBan modelul Wayfarer polarizati. Marea mi-a fost mirarea cand
am deschis coletul si am vazut ca de fapt primisem o pereche de ochelari de soare intr-adevar,
dar de un plastic de foarte proasta calitate, cu bratele diferite unul fata de celalat care nu erau
nici macar ceea ce comandasem, ci incercau sa semene a RayBan, dar nu erau modelul
comandat pe site. Si in piata sunt ochelari replica RayBan la cativa zeci de lei care chiar
seamana cu modelul RayBan. Imediat am sunat la numarul de telefon pe care am fost sunat cu
cateva zile in urma pentru confirmarea comenzii si nu a raspuns nimeni evident. Dupa sute de
incercari si un mesaj pe care i l-am trimis individului ca il voi reclama la politie pentru blocarea
rambursului la firma de curierat a raspuns pe un ton foarte rastit la mine ca nu are el timp de
asa ceva, ca el mi-a trimis ochelarii RayBan si nu are nicio vina si mi-a spus ca daca chiar
vreau banii inapoi sa ii returnez la sediul principal al firmei de curierat din Pipera, Bucuresti. Asa
am si facut, iar dupa 2 saptamani mi-a venit coletul acasa returnat de catre acesta. L-am sunat
si de aceasta data, la fel nu a raspuns, au fost si zile in care chiar si-a inchis telefonul, iar pentru
a da de el am dat o comanda de ochelari la el pe site ca persoana fictiva pentru a ma suna
pentru confirmare si exact asta a si facut, fiindca el nu-si salvase numarul meu si nici nu
raspundea la altele. I-am spus cum sta treaba ca mi-a sosit coletul inapoi si mi-a dat replica ca
a fost plecat din tara si nu a reusit. Am sunat la firma de curierat la relatii cu clientii pentru a
cere detalii mai amanuntite de unde s-a trimis coletul si cine este de fapt expeditorul avand
AWB-ul cand am platit rambursul si am aflat ca a fost trimis pe un nume total diferit si de la
sediul firmei de curierat, neavand o adresa specifica. Concluzie aceasta optica Shades este de
fapt o firma fantoma care comercializeaza replici de RayBan drept originale.

  

WWW.RAYBAN-CONCEPT.RO este o totala escrocherie care vand ochelari pe site ca drept
originali, dar in realitate trimit alte modele decat ceea ce comanda lumea, de foarte proasta
calitate si la suprapret. Sunt niste replici deformate, care nu seamana nici pe departe cu
modelul chiar asa trimis decat ce doream eu sa primesc.
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