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(G)I-DLE - I BURN [NA
ZAMÓWIENIE]
Cena

110,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Produkt wysyłamy

do 25 dni roboczych

Opis produktu
Album koreańskiego zespołu (G)I-DLE, który swoją premierę miał 11 stycznia 2021. Wszystkie zakupione w K-TOWN
egzemplarze liczone są do najważniejszych koreańskich rankingów muzycznych HANTEO oraz GAON.
PRODUKT MIAŁ SWOJĄ PREMIERĘ 11 STYCZNIA DLATEGO CZAS REALIZACJI (DO 25 DNI ROBOCZYCH) NALEŻY
LICZYĆ OD DNIA PREMIERY PŁYTY, A NIE JEJ ZAKUPU. DO ZAMÓWIEŃ PREORDEROWYCH DODAJEMY OFICJALNY
PLAKAT W TUBIE. W komentarzu do zamówienia (uwagach) można podać preferowaną wersję okładkową:
WINTER/FLOWER/FIRE
UWAGA. JEST TO PRODUKT NA ZAMÓWIENIE - oznacza to, że nie posiadamy do w naszym magazynie w Polsce i
ściągamy dla Ciebie z Korei. Przed zakupem prosimy o zapoznane się z poniższymi informacjami:
1. Zamówienie będzie wysłane do klienta od 10 do 25 dni roboczych od momentu opłacenia go. Dni robocze jest to okres od
poniedziałku do piątku każdego tygodnia (bez dni ustawowo wolnych).
2. 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 za płytę.
3. Zawartość każdego albumu określana jest przez wytwórnię. Część dodatków może być dostępna jedynie w edycji First
Press - czyli z okresu przedsprzedaży aż do wyczerpania pierwszego nakładu. Firma K-TOWN nie ma wpływu na
zawartość kolejnych wydań danego albumu, płyty docierają do klienta oryginalnie zafoliowane, nie ingerujemy
w ich zawartość.
4. Do albumów nie są załączone plakaty, chyba że otrzymamy takowe od naszego dostawcy.
5. Albumy, photobooki oraz goodsy sprowadzane na zamówienie można zakupić jedynie z płatnością z
góry. Produkty, które wysyłamy z naszego magazyny można zakupić zarówno za pobraniem jak i z płatnością z
góry.
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