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In urma cu cateva luni am primit un plic cu o oferta de la Editions Atlas. O colectie de ceasuri.
Comand primul ceas din colectie care, mi se specifica in plic, e in jur de 30 de lei. Il primesc
dupa o perioada si in alt plic apare ca acel ceas e gratuit daca accept si al dolea ceas la pret de
39 de lei. Nu il comand, pt ca mi se specifica ca imi va fi trimis fara sa il mai comand...  Primesc
al doilea pachet la posta, il ridic si platesc pe loc cei 30 si ceva de lei plus comisionul de
transport. 

Acasa, surpriza... in pachet e un ceas identic cu cel pe care l-am primit prima data, nicidecum
ceasul urmator din colectie. Sun nervoasa la firma, un tip imi spune ca voi primi ceasul, ca s-a
facut o greseala... Ma resemnasem, sa am doua ceasuri (nu sunt functionale, sunt doar
estetice), dar dupa o luna (la sf lui decembrie) primesc o hartiuta ca am un colet la posta. Ma
duc, il ridic si acasa vad ca in pachet este acel ceas pe care nu l-am primit in a doua tura (si pe
care l-am platit deja) si inca un ceas... si o hartie ca am de platit 69 lei pt ultimul ceas....

  

Nu l-am comandat (ultimul ceas) si corect era sa trebuiasca sa platesc coletul cand l-am ridicat,
cum s-a facut si la al doilea colet, pt ca ma prindeam de smecherie ca de fapt nu e ceasul pe
care trebuia sa il primesc in tura a doua....si nu as fi platit sub nici o forma

Deci sunt acasa cu doua ceasuri identice, din care unul trebuia sa fie gratis ca l-am platit pe al
doilea, pe care de fapt nu l-am primit decat cu intarziere, si inca un ceas pe care nu l-am
comandat si care mi s-a impins intr-un pachet in care trebuia sa primesc ceasul platit deja...

Ma intorc din concediu si in primele zile ale lui ianuarie primesc un plic, am de platit vreo 200
lei, adica am de platit 3 ceasuri in valoare de 69 de lei si unul de 30 si ceva....

deci mi se ofera unul gratuit sa il primesc pe cel de-al doilea, platesc corect plicul cand l-am
ridicat dar aici incepe smecheria... mai imping vreo doua ceasuri *unul cica din greseala, celalalt
sub pretextul ca de fapt il ridici pe cel care nu il primisei..si factura de plata pt ca sunt smecheri
si hoti si nu exista posibilitatea, cred ei, sa te impotrivesti!!!!!!

Numai ca exista si Protectia cumparatorului si pregatesc o plangere contra acestei firme de 2 lei
care se ocupa cu astfel de excrocherii!!!! Va sfatuiesc pe cei care sunteti in situatie
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asemnanatoare sa procedati la fel!

 2 / 2


