
Sklep jeździecki Equishop 
Aleja Korfantego 105, 40-161 Katowice 
tel. (32) 782-45-68, fax (32) 782-45-20 

www.equishop.com 

Zmiana rozstawu łęku 

Cennik wysyłki siodeł 

zawsze uwzględniamy koszt na fakturze lub paragonie 

1 siodło w kartonie 50 zł

2 siodła w kartonie 60 zł

3 siodła w kartonie 70 zł

Imię i nazwisko: 

Adres do wysyłki siodła: 
(kod pocztowy, miasto, ulica, numer 

domu, numer mieszkania) 

Telefon: 

E-mail:

Model siodła: 

Numer produkcyjny: 
(pod lewą tybinką) 

Siodło do zmiany rozstawu łęku należy wysłać lub 

dostarczyć na adres: 

Equishop 

Aleja Korfantego 105 

40-161 Katowice

Data i podpis Zlecającego: 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do 
kontaktu: 

Telefon: 784 970 857
E-mail: kontakt@equishop.com

Koszt doliczany do kwoty końcowej

Odbiór osobisty 

Wyślę własnego kuriera 

Kurier UPS (koszt wysyłki zostanie doliczony do rachunku zgodnie z cennikiem powyżej) 

Warunki promocji 

1) Oddane do korekty siodło powinno zostać uprzednio wyczyszczone, a w przypadku dostarczenia drogą wysyłkową również odpowiednio zabezpieczone.

2) Siodła uszkodzone nie zostaną przyjęte do korekty. Zlecenie zostanie odrzucone, a siodło zostanie odesłane na koszt Zlecającego. Zleceniobiorca, firma 

Equirria sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia z przyczyn technicznych.

3) Termin wykonania zlecenia to 48 godzin (w dni robocze) od momentu dostarczenia przesyłki z siodłem do oddziału spółki Equirria sp. z o.o. w Katowicach.

4) Usługa „zmiana rozstawu łęku” dotyczy wyłącznie siodeł wyprodukowanych przez firmę Prestige Italia spa lub Appalozza.

5) Firma Equirria sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ostąpienia od wykonania zlecenia w przypadku, kiedy numery siodła są nieczytelne.

6) W przypadku, kiedy zlecenie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie najpóźniej w ciągu 48 godzin od dostarczenia 

siodła do oddziału spółki Equirria sp. z o.o. w Katowicach.

Zapoznałem się z wszystkimi powyższymi warunkami i akceptuję je. 

Przydatne informacje 

1) Terlice siodeł Prestige Italia są przystosowane do wielokrotnej

zmiany rozstawu łęku.
2) Dokonując zmiany rozstawu łęku w autoryzowanym serwisie nie 

utracisz dożywotniej gwarancji na łęk (gwarancja nie dotyczy 

wypadków).

Zlecenie (wybierz JEDNĄ z opcji) Forma płatności 

       Pobranie 

       Płatność przy odbiorze (odbiór osobisty) 

       Płatność przelewem online 

Zmiana rozstawu z            na            .
Zmniejszenie rozstawu o            rozmiar/y.
Zwiększenie rozstawu o            rozmiar/y.

http://www.equishop.com/
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