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Va relatez un caz pentru a va informa ca nu trebuie sa aveti incredere in cei de la My deals.

  

In data 12.02.2012 am efectuat o comanda pe site-ul http://www.mydeals.ro , si am platit
contravaloarea a doua cupoane in valoare de 170 RON. 
Dupa cateva zile am telefonat firmei Produse de Top, cea care vindea marfa respectiva, pentru
a cere detalii despre livrare si am fost informata ca livrarea se va efectua in 10 zile de la data
comenzii. Am revenit dupa cele 10 zile si de fiecare data raspunsul primit a fost ca livrarea va fi
efectuata si ca a fost predat coletul firmei de curierat. 

  

               

      

  

Incepand din data de 21.02.2012 am inceput o coresponenta cu cei de la Mydeals solicitand pe
data de 25.02.2012 returul contravalorii celor doua cupoane achizitionate. Raspunsul celor de la
Mydeals a fost ca termenul legal este de 30 zile de la data inregistrarii solicitarii. Nu stiu daca
este prevazut undeva acest termen, dat fiind ca pe siteul firmei la sectiunea „Intrebari
frecvente”, este prevazut in cazul returnarii unui voucher Mydeals ca :

  

Noi vrem sa fi multumit, asa ca daca exista vreo problema cu oferta ai 10 zile sa ne contactezi
si noi vom incerca sa te ajutam.

  

Pana astazi mentionez ca nu mi-au fost restituiti banii respectivi iar de fiecare data la apelurile
telefonice repetate pe care le-am efectuat ori nu mi-a raspuns nimeni ori am primit confirmarea
ca se cunoaste sesizarea mea si ca voi fi contactata.

  

In opinia mea consider ca aceasta firma da dovada de neseriozitate in relatie cu clientii prin
nerespectarea termenelor de plata si prin faptul ca nu ia nici o masura pentru rezolvarea
amiabila a problemei sesizate. 
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