EQUIPAMENT ESPORTIU
2017/18
ESCOLA LA SALLE SANTA
COLOMA DE FARNERS
Us recordem que a partir del 30 de Juny podeu comprar l’equipació esportiva pel
proper curs a la botiga online que trobareu a la pagina http://www.uni4me.net

1

Com funciona?



Cal entrar www.uni4me.net i a la casella “el teu centre” escriure el codi LSCF-17
corresponent a la vostra escola.



Cal registrar-se per tenir accés a la intranet i rebre informació de qualsevol questió
referent a la vostra comanda. Una vegada registrats, accedir-hi escrivint l’e-mail i la
contrasenya.



Fer la comanda des de la botiga on-line.



IMPORTANT: Per poder rebre la roba abans de l´inici de curs, cal que feu la
comanda abans del 12 de Juliol.

2

Com puc saber quina talla demanar?

L´Escola t un mostrari a la vostra disposicio per si us voleu provar la talla. No obstant, a
la intranet trobareu una taula de mides per sa er la talla se ons l alçada del nen.

3

Es poden fer canvis?
Sí. A la pissarra “Atenció al Client” hi ha el formulari per poder
sol licitar la devolució o canvi.

Quin és el termini d’entrega?

4

Per una bona planificació en la fabricació de talles, és
important que si necessiteu l’equipació pel proper curs, tingueu
en compte els terminis següents:


Comandes fins el 12/7: Podreu recollir-les a la classe a
les reunions informatives o el primer dia d’escola.



Comandes del 13/7 al 30/9: Iniciat el curs, s’entre aran en el termini d’una
semana per ordre d’entrada i conforme existències. En cas de trencament
d’estoc d’al una talla, el termini d’entre a màxim serà durant el mes
d’Octu re.



Comandes fins el 30/10: S’entre aran en el termini d’una semana per ordre
d’entrada i conforme existències. En cas de trencament d’estoc d’al una talla,
el termini d’entrega serà durant el mes de Novembre.

ATENCIÓ AL CLIENT

931 847 229- 902 886 281

