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My floorball skills zone 360

© 2020 iamhockey.no Startseite Zubehur My Floorball Skill Zone 360 © Copyright 2020, MB Indoor Sport AG Hall Equipment Sports Surfaces Skills Zone 360 är en traning yta som utformats och testats av professionella spelare och tränare. Utbildningssystem är slitstark och hög kvalitet och är lätt bärbar och kan användas var som helst för ... Mer information Versioner Min Innebandy Färdigheter Zon 360
Färg Tillgänglighet Pris Turkos I Lager (2 st) $ 110,96 Rekommenderas Detaljhandelspriset: 112,81 - Min Innebandy Skills Zone 360 Skills Zone 360 är en transing yta som utformats och testats av professionella spelare och tränare. Utbildningssystem är slitstark och hög kvalitet och är lätt bärbar och kan användas var som helst för off-innebandy kompetensutbildning. Skills Zone 360 kan användas av i stort
sett alla innebandyspelare var som helst genom att placera den på vilken plan yta som helst. 360 zon är utbildning område, skapad från unika torr jord yta: för kontroll av bollen runt om i 360 grader för fotografering (området är tillräckligt stor för att arbeta på alla fotograferingstekniker) samordning av fitness perifera vision Skapa en interaktiv träningssystem med Min Innebandy Utbildning APP bygger på
mina färger, siffror och min teknik symboler. Storlek 165 × 165 cm (2.75sq.m) Omfattar: 25 st (10 st turkos, grå 9st, röd 2st, 2st Grön, 2st Gul) Nyckelfunktioner Rena Lager Lager produkter är redo för ett förvånansvärt lågt pris Snabb frakt Den bästa möjliga prisinställningen på den världsomspännande nya produktmarknaden De senaste innebandyprodukterna Gratis Gåvor Du kommer att få en Användbar
gåva med din beställning Byt till Innehåll Startareite / Marken / Min innebandy Der Unihockeyboden Innebandy Skills Zone 360 von MyFloorball ist schnell aufgebaut und das personliche Skills-Training im Unihockey kann! sofort lieferbar Mit dem Verbleib auf der Website von wiking sport stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Mehr info... Villkor för online-butiker (gäller från 21.10.2015) Web Shop
Company Dessa produkter säljs av Lujakunto / MJP Group Oy (FI2643976-7). Vi säljer produkter för lagliga äldre vuxna och företag i EU och Europa (se exakt lista nedan). I produktpriserna ingår finsk moms (24% eller 14%) som kan minskas i vissa transaktioner mellan företag. I dessa fall ber du om ett erbjudande om asiakaspalvelu@lujakunto.fi och leverans kräver en e-postadress, ett telefonnummer och
en leveransadress. Kunden godkänner i varje beställning för de villkor som är giltiga vid beställningen. Alla beställningar bekräftas via e-post som talar om för kunden pris, leveranspris och Levereras. Våra logistikpartners kommer att kontakta kunden via e-post, telefonsamtal eller SMS när leverans eller plockare är möjlig. Betalningsmetoder Produkter och leveranskostnader täcks vid beställning (vissa av
våra betalningspartner erbjuder längre betalningsvillkor som fakturor och delbetalning). I slutet av denna sida kan du hitta en lista över betalda metoder som finns i varje land. Betaltjänstleverantören Oyj Oyj för Paytrail fungerar som en genomförare av tjänsten för betalningshantering och en betaltjänstleverantör. Paytrail Oyj kommer att presenteras som mottagare av fakturan och Paytrail Oyj kommer att
skicka betalningen till handlaren. Paytrail Oyj är auktoriserad betalningsinstitution. För reclamations, kontakta webbplatsen där du gjort din betalning. Oyj Paytrail, id Business 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyv-yskyl Telefon: '358 207 181830 www.paytrail.com Netbanks Paytrail Oyj (FI2122839) tillhandahåller bankrelaterade nettoöverföringstjänster i samarbete med finländska banker och
kreditinstitut. För konsumenterna fungerar tjänsten på exakt samma sätt som traditionella webbbetalningar. Betalning av fakturor och fester Med fakturor och delbetalningar är vår samarbetspartner Klarna. Klarna bill Med klarna betalning räkningen är säker och lätt. Du behöver inte ge dina kreditkortsuppgifter och du får produkter innan du måste betala något Du får produkter innan du måste betala dem
betalningstiden 14 dagar Du behöver aldrig ge oss din kortinformation Normal Credit 14 Days of Change och Politisk retur Du kan ladda ner den ursprungliga räkningen från klarna.com Möjlighet att betala i mynt Klarna Konto Klarna konto är utvecklat för situationer där du vill bestämma i vilken stor månadsdel du vill betala produkten (s). Klarna Account erbjuder också mer. Du får produkterna innan du
måste betala något och alla produkter som betalas med Klarna-kontot kommer att läggas till samma faktura. Även när de köps i olika webbutiker får du bara en montly faktura. Du får produkter innan du måste betala för dem Månadsbetalning minst 9 eller 1/24 del av det totala priset Du behöver aldrig ge oss dina kreditkortsuppgifter Köp nu, Betala i slutet av nästa månad Du kan fortfarande betala resten av
produkterna på en gång om du gillar alla inköp förenade i en enda månatlig betalning Konto förvaltningsavgift alltid bara 3,95 euro / månad Exempel: När du använder Klarna-kontot som betalning med produkter värda 1000 euro, är fastställandet av avgiften 0 euro. Det årliga intresset för tillfället är 22 procent. Detta innebär att den faktiska årliga räntan, inklusive alla avgifter, är 34,64 %. Kreditpriset på
produkten är 1171 euro. På ett år skulle det finnas 12 betalningar värda 98 euro vardera. Dessa siffror innebär att hela betalningen betalas för ett år. PayPal PayPal är inte en bank, men fungerar på samma sätt. Du överför pengar till ditt PayPal och sedan kan du använda dessa pengar för att göra betalningar med hjälp av din e-postadress och lösenord. Det tillkommer ingen extra kostnad till PayPal
betalningar. Leverans Metoder och kostnader Leveranskostnader inkluderar leverans och förpackningskostnader. Du kan kontrollera kostnaderna efter att ha valt artiklar från din varukorg och valt leveransland. Retur- och utbytespolicy Alla våra produkter (exklusive livsmedel, såsom näringsrikor) har ett 14-dagars retur- och ändringsalternativ. Returnerade eller modifierade produkter måste finnas i sina
originallådor och förpackningsmaterial med etiketter som fortfarande finns kvar. Produkterna måste vara oanvända och formade för att kunna säljas vidare. Säljs. ett fullständigt idyrterat kundreturformulär i ditt returpaket. I formuläret hittar du mer detaljerad information om returen. Efter att ha mottagit de returnerade varorna och uppskatta deras skick, kommer vi att återbetala produkterna men frakt och /
eller faktureringskostnader kommer inte att återbetalas. Individanpassade produkter som tryck (märken, playnumber, etc.) eller andra anpassade produkter (till exempel bladändringar) återbetalas inte. Problematiska frågor och situationer Vi svarar gärna på andra frågor du kan ha, så kontakta oss gärna. Om det saknas försändelser eller defekta produkter, kontakta oss omedelbart. Om produkterna eller
paketet skadades under leveransen, ta en bild av dem och registrera paketet ifall leveransföretaget behöver inspektera ytterligare. Plus Vi hävdar rätten att ändra dessa villkor webbshop. Kunden ska alltid läsa de aktuella villkoren. Lujakunto / MJP Group Oy hanterar alla kunduppgifter konfidentiellt och åtar sig att inte ge dessa uppgifter till en tredje part. Jag accepterar leveransvillkoren
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