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Mitsubishi Klub póló

Újra lehet rendelni hímzett galléros férfi és női pólókat. A már megszokott 100 %-os pamut Fruit of the

Loom márkájúak. További részletek a címre kattintva. 

AZ IDEI PÓLÓRENDELÉS HATÁRIDEJE LEJÁRT. 

FÉRFI PÓLÓ

Ide kattintva megtekinthetitek a fazont és a választható színeket és méreteket. Minden szín elérhető

minden méretben.

 Árak:

Mitsubishi Klub Egyesület tagjai részére:

- 3 890 Ft/1 db (amennyiben korábban még nem rendeltél). Plusz 500 Ft, ha nick nevet is kérsz rá.

- 4 890 Ft/db. Plusz 500 Ft/db, ha nick nevet is kérsz rá.

Aki nem tagja a Mitsubishi Klub Egyesületnek:

- 4 890 Ft/db. Nicknév esetén plusz 500 Ft/db.

Az árak személyes átvétel esetén érvényesek!

NŐI PÓLÓ

Ide kattintva megtekinthetitek a fazont és a választható méreteket. 

Méretek: Feketéből és Sunflower-ből nincs XS méret.

FONTOS! Mivel az itt található pólók méretezése eltér a szokásostól, ezért a méret

kiválasztásánál szükséges: a szélességet és magasságot a megfelelő helyeken lemérni és

összehasonlítani az otthon már meglévő pólóval! 
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Színválaszték

A Bottle Green és Ash színeken kívül bármelyik választható. A Red szín választása nem ajánlott, mert

akkor a Mitsubishi logója nem piros hanem fehér lenne.

Árak:

Mitsubishi Klub Egyesület tagjai részére:

- 3 400 Ft/1 db (amennyiben korábban még nem rendeltél). Plusz 500 Ft, ha nick nevet is kérsz rá.

- 4 400 Ft/db. Plusz 500 Ft/db, ha nick nevet is kérsz rá.

 Aki nem tagja a Mitsubishi Klub Egyesületnek:

- 4 400 Ft/db. Nicknév esetén plusz 500 Ft/db.

Az árak személyes átvétel esetén érvényesek!

Személyes átvételi lehetőségek:

- Előre egyeztetett időpontban és helyszínen (Budapest XIV. és XV. kerületek, Fót).

- Szombat esti láz: 2016. október 1. (szombat)

Fizetés módja:

- Előre utalás a CIB 11101301-70267190-33000000 számlára (tulajdonos Borszéki Gábor György).

- Személyesen fizetve a lenti határidőig.

Utánvétel (fizetést követő kézbesítés):

- 1 darab: 2 025 Ft postaköltséggel együtt

- 2 darab: kb. 2 500 Ft postaköltséggel együtt

Postaköltség:

- 1 darab: 1 000 Ft

- 2 darab: 1 235 Ft

Fizetési határidő: 2016. szeptember 16.

Ha már eldöntötted, hogy milyen pólót szeretnél, akkor ne várd meg a fizetési határidő

utolsó napját. Olcsóbb nem lesz, viszont segítesz nekünk, hogy minél hamarabb

elkészüljenek :)

A megrendeléshez szükséges a pénz befizetésén kívül a borszeki.g@freemail.hu címre

elküldve:

- Megrendelő neve, mobilszáma, e-mail címe;

- Darabszám, méret, szín kód, nick név ha kell;

- Fizetés és átvétel módja. 
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Az alábbi fotókon a férfi pólók háta látható
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