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Link do produktu: https://www.k-town.pl/bts-muster-magic-shop-dvd-kr-p-1860.html

BTS - MUSTER [MAGIC SHOP]
DVD [KR]
Cena

360,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Produkt wysyłamy

do 25 dni roboczych

Opis produktu
Zestaw 4 DVD wraz z dodatkami, który swoją premierę będzie miał 8 kwietnia 2020. Prosimy Pamiętać, że czas realizacji
zamówienia (max do 25 dni roboczych) należy liczyć od dnia premiery, a nie dnia zakupy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OUTBOX : Rozmiar 162x237x47mm
DIGIPACK : Rozmiar 140x189mm
4 PŁYTY
PHOTOBOOK : Rozmiar 140x189mm / 156 stron
POP-UP BOX : Rozmiar 180x107x30mm / 1 sztuka
INVITATION CARD : Rozmiar 117.5x175mm / 1 sztuka
PHOTOCARD : Rozmiar 54x86mm / Losowo 1 sztuka

Region DVD:
1,3,4,5,6
Nie jest to region zgodny z naszym regionem odtwarzania, jeśli potrzebują Państwo dodatkowyh informacji w tej sprawie
prosimy o kontakt mailowy.
Napisy: koreańskie, angielskie, chińskie
[KR] PRODUKT SPROWADZANY Z KOREI - produkty oznaczone w nazwie dopiskiem [KR] są sprowadzane z Korei
Południowej. Nie posiadamy ich w naszym magazynie w Polsce. Czas oczekiwania na wysłanie zamówienia do klienta wynosi
od 10 do 25 dni roboczych, które należy liczyć od od dnia premiery albumu.
Nie możesz znaleźć interesującego Cię albumu? A może planujesz kupić ich większą ilość i myślisz o rabacie?
Napisz do nas na kontakt@k-town.pl - przyjmujemy zarówno personalizowane zamówienia jak i grupowe!
Jak wygląda wysyłka produktów "na zamówienie"?
Produkt sprowadzamy wpierw z Korei do naszego magazynu w Polsce, dlatego zamówienie będzie wysłane do klienta do 25
dni roboczych od momentu opłacenia lub zakupu za pobraniem. Dni robocze jest to okres od poniedziałku do piątku każdego
tygodnia (bez świąt). Wszystkie nasze albumy są legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Polski, a klient nie ponosi
dodatkowych kosztów z tytułu opłaty vatu oraz cła - cena widniejąca w podsumowaniu zamówienia jest ceną
ostateczną.
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