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Link do produktu: https://fajngold.eu/zloty-efektowny-sygnet-z-brylantem-pr585-p-1221.html

Złoty efektowny sygnet z
brylantem / pr.585
Cena

2 750,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

S-030

Złoto

dwukolorowe złoto

Próba

585

Kamień

brylant

Dla kogo

biżuteria męska

Opis produktu
Złoty męski efektowny sygnet z brylantem wykonany z żółtego i białego złota pr.585.
PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE PRODUKTU:
rodzaj złota: złoto próby 585
kolor złota: żółte i białe
waga: ~ 4,600 - 5,500 gram
kamienie: brylant 0,03 ct H/Si
średnica kamienia: 2,50 mm
szerokość w koronie: 10,5 mm
rozmiar: 21-33
Do sygnetu dołączony jest certyfikat autentyczności brylantu.
Więcej informacji o brylantach znajdą Państwo tutaj: https://fajngold.eu/informacje-o-diamentach-pm-24.html
GRAWER GRATIS: Istnieje możliwość wykonania indywidualnego graweru.
Uwaga! Wykonanie graweru, zgodnie z regulaminem sklepu, powoduje brak możliwości wymiany oraz zwrotu produktu
(produkt indywidualizowany).
Tekst graweru należy wpisać w momencie składania zamówienia - po dodaniu produktu do koszyka, pojawi się opcja
skorzystania z darmowego grawerunku z miejscem na wpisanie jego treści (tylko wówczas nie zostanie naliczona dodatkowa
opłata).
Do sygnetu dołączone jest ozdobne pudełeczko gratis.
Wyrób cechowany jest przez Państwowy Urząd Probierczy (Dz.U. nr 55/1993r. poz. 249 - Prawo Probiercze).
Gwarancja: 12 miesięcy.
Możliwość zwrotu: do 14 dni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33

GRATISY
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Do zamówienia otrzymają Państwo GRATIS:
OZDOBNE OPAKOWANIE
Każdy produkt jest starannie pakowany w ozdobne pudełeczko.

ŚCIERECZKĘ DO CZYSZCZENIA BIŻUTERII
Wysokiej jakości specjalistyczna ściereczka do czyszczenia i polerowania biżuterii.
Tkanina ściereczki nasączona jest specjalistycznymi środkami polerskimi, dzięki czemu delikatnie poleruje biżuterię, nadając
jej lustrzany połysk.
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MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DOWOLNEGO GRAWERUNKU NA BIŻUTERII (MAX. 20 ZNAKÓW)

DARMOWĄ DOSTAWĘ KURIEREM POCZTEX 48
Dostawa kurierem POCZTEX 48 na terenie kraju (przy formie płatności przelewem bankowym lub PayU).
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