UNIFORMES 2015-16
Tal com estipula la normativa per al Futbol Base tots els jugadors han de vestir els uniformes oficials del club i per
això és obligatòria la compra dels diferents Packs Oficials. Queden exempts aquells jugadors que ja van adquirir el
Pack durant la temporada 2014-15, la resta l’han d’adquirir mitjançant el procediment descrit a continuació.

NOVETATS PACKS 2015-16
Enguany hem introduït un nou pack per a l’Escola de Debutants (Mini/Premini Iniciació) amb els uniformes oficials de
l’Escola. També s’han canviat algunes peces dels packs de porters, d’on s’ha llevat la dessuadora i el kit d’entrenament
que s’han substituït per una samarreta i pantalons d’entrenament per a porters.
A més a més s’ha introduït la possibilitat d’un pagament fraccionat de qualsevol comanda de packs.

SERVEI DE TALLATGE
El club ofereix la possibilitat d’emprovar-se diferents peces de roba del pack per tal de poder fer una comanda correcta
en quant a talles.
Per tal d’accedir a aquest servei cal que sol·liciteu torn presencialment a les oficines del club, al telèfon 93 311 29 54
o a l’adreça electrònica uniformes@uesantandreu.cat. Se us assignarà un torn segons la disponibilitat especificada
i els dies i hores habilitats pel club per fer aquest servei. Durant el vostre torn de tallatge rebreu l’assistència de
personal del club.
Us recomanem que compreu un talla amb la que el jugador estigui còmode i que sigui lleugerament més gran que la
que gasta actualment.

PROCÉS DE COMPRA
L’adquisició dels Packs Oficials es fa electrònicament al lloc web botiga.uesantandreu.cat. Un cop allà heu de
seleccionar el pack corresponent (Jugador/Porter, Home/Dona, Debutants/Futbol 7/Futbol 11), escollir les talles
anotades al servei de tallatge i el dorsal assignat per l’entrenador del club. Si desconeixeu el dorsal deixeu-ho en blanc
i més endavant ja s’estamparà el dorsal.
Un cop carregat el pack a la cistella de compra podem seguir adquirint articles o bé passar al procés de pagament
clicant al checkout de la cistella de compra que tenim a la part superior de la pantalla. Se’ns obrirà una pantalla on
haurem d’introduir un seguit de dades personals, escollir el mètode de pagament (targeta o imposició al compte
bancari), seleccionar el lloc de recollida i clicar realitzar la compra. Un cop aquí o bé se’ns carregarà la passarel·la de
pagament electrònic (targeta) o se’ns descarregarà un formulari per efectuar la transferència bancària o imposició en
efectiu al compte indicat.
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Aproximadament en deu dies us arribarà la vostra comanda. Si heu demanat recollir-la al club se us avisarà per telèfon.

REPOSICIONS I PRODUCTES ADDICIONALS
Us recordem que també podeu adquirir a la Botiga Online productes de reposició (mitgetes, kits entrenament...) o
addicionals al pack (guants, samarretes interiors, canyelleres) i que tan podreu escollir rebre la comanda a casa com
al club.
En cas que necessiteu la reposició d’una samarreta de competició demaneu-la al correu uniformes@uesantandreu.cat
, atès que a la Botiga Online només podreu adquirir les rèpliques oficials que és un producte de marxandatge.

CANVIS
Qualsevol canvi d’articles oficials (talla, producte malmès, producte incorrecte...) s’ha de comunicar al proveïdor
mitjançant l’adreça de contacte que us figurarà a l’albarà de compra. També podeu trucar al telèfon 93 222 40 88. En
aquest cas la recollida l’haureu de realitzar a les oficines del club.
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