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[ZAMÓWIENIE ZBIOROWE]
VICTON - CONTINUOUS
Cena

107,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Produkt wysyłamy

do 30 dni roboczych

Opis produktu
JEST TO ZAMÓWIENIE ZBIOROWE/GRUPOWE - produkty można kupować jedynie przez kilka dni, następnie cała
dostawa dla wszystkich klientów biorących udział w akcji będzie spakowana i wysłana do Polski, potem rozesłana przez nas do
Państwa. W obecnej chwili zamawianie indywidualne jest bardzo drogie i nie bylibyśmy w stanie zaoferować standardowych
cen. W tym przypadku możemy zaproponować widoczne przy cenie rabaty.
CZAS OCZEKIWANIA NA WYSYŁKĘ PACZKI OD NAS DO KLIENTA MOŻE WYNIEŚĆ OD 10 do 30 DNI ROBOCZYCH
(CZYLI LICZONE OD PN DO PT KAŻDEGO TYGODNIA), w miarę możliwości będziemy również wdzięczni za
wybranie opcji płatności przelewem lub tpay (szybie płatności).
Album wysyłany w wersji losowej - można podać preferowaną okładkę w komentarzu do zamówienia, ale
niestety nie możemy na 100% zagwarantować, że taką otrzymamy od dostawcy.
TRACKLISTA
01. Nightmare
02. Howling
03. All I Know
04. Petal
05. White Night
[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.
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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