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STRAY KIDS - SKZ2020
(WYDANIE LIMITOWANE 2CD+DVD) [JP]
Cena

270,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Produkt wysyłamy

do 30 dni roboczych

Opis produktu
Japoński album koreańskiego zespołu Stray Kids, który miał premierę 18 marca 2020. Wszystkie zakupione w K-TOWN
egzemplarze japońskich wydań liczone są do najważniejszego japońskiego rankingu ORICON oraz polskiej listy sprzedaży
OLiS.
Do każdego zakupionego albumu w preorderze dodajemy gratis mini poster formatu A4 (można podać imię
ulubionego członka zespołu w komentarzu do zamówienia, aby otrzymać plakat właśnie z nim).
TRACKLISTA
01. 風(Levanter) -Japanese ver.02. Double Knot -Japanese ver.03. My Pace -Japanese ver.04. Hellevator
05. Grrr
06. Spread My Wings
07. YAYAYA
08. District 9
09. Mirror
10. Grow Up
11. My Pace
12. Voices
13. Question
14. M.I.A.
15. Awkward Silence
16. I am YOU
17. Get Cool
18. MIROH
19. Victory Song
20. Boxer
21. Chronosaurus
22. 19
23. Side Effects
24. TMT
25. Double Knot
26. Levanter
27. Astronaut
DVD
28. [DVD]
29. [DVD]
30. [DVD]
31. [DVD]

Stray Kids Japan Showcase 2019"Hi-STAY" LIVE映像
風(Levanter) -Japanese ver.- (Music Video)
Levanter (Music Video)
Astronaut (Music Video)

[JP] PRODUKT SPROWADZANY Z JAPONII - produkty oznaczone w nazwie dopiskiem [JP] są sprowadzane z Japonii. Nie
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posiadamy ich w naszym magazynie w Polsce. Czas oczekiwania na wysłanie zamówienia do klienta wynosi od 15 do 30 dni
roboczych.
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 Japonii do naszego magazynu w Polsce, dlatego zamówienie będzie wysłane do klienta do 30
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.
Co zawiera album?
Zawartość każdego albumu określana jest przez wytwórnię i poza samą płytą zazwyczaj zawiera również photobook oraz
dodatki takie jak karta kolekcjonerska, pocztówka lub naklejki. Prosimy jednak pamiętać, że część gwarantowanych przed
wydawcę 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.
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